Metawell

Tasar›m ve ‹ﬂleme ‹puçlar›

Metawell
Tasar›m ‹puçlar›

Kenar Uygulamalar›
Metawell, özel panel yap›s›na ba¤l› olarak kenar bitiﬂ eleman›
olarak yap›s›ndaki aluminyum plakalar›n›n kullan›lmas›n›n yan›
s›ra baﬂka olanaklar da sunmaktad›r. Uygulama-uyumlu kenar
tasar›m› ile sandviç malzeme özellikleri en iyi ﬂekilde kullan›labilir:
• Uygulama s›ras›nda uç k›sm›n optik ayar›.
• Kenarlarda parçalar›n sertli¤inin art›r›lmas›
• Keskin metal uçlardan kaynaklanan yaralanma risklerinin
indirgenmesi.
• Montaj iﬂlerinin "otomatik montaj ile indirgenmesi, örne¤in;
ba¤lant›lar için entegre matkap delikleri ile.
• Uç k›s›mlara profil ve aparatlar›n tak›lmas›.
Uygun bir kenar elde etmek için panel mekanik olarak iﬂleme
tabi tutulmal›d›r. Böylelikle panel arka plakaya ve oluk da
kapak plakas›na do¤ru çekilir. ‹ﬂleme geometrisi son kenar
ﬂekline ve iﬂleme araçlar›na ba¤l›d›r. Çift katlamalar istendi¤inde
gerekli dar toleranslar, kat k›s›mlar› ve köﬂeler sadece CNCmakinelerle iﬂlenmelidir. Paneller frezelendi¤inde k›vr›m›n
kendisi elle veya basit aletler yard›m› ile gerçekleﬂtirilebilir.
Taﬂ›ma s›ras›nda yer kaplayabilen düz (frezelenmiﬂ) paneller
iﬂleme tabi tutulacaklar› ve katlanacaklar› montaj alan›na son
katlama iﬂlemi yap›lmadan ve nakliyeden tasarruf edilerek
gönderilebilirler.
Sadece kapak plakas›n›n kal›nl›¤› minimum 0.8 mm kal›nl›¤›ndaki
paneller frezelenip katlanabilir. Tekli freze iﬂleminin maksimum
katlama aç›s› 135º' dir.

Kullan›m:
Araç:
Özellik:

tavan elemanlar›, iç kaplamalar.
CNC tezgahlar, dikey testere,
Elle kullan›lan gereçler (s›n›rl›).
2.5 ve 4 mm katlama yar›çap› kaplamal›
panellerde de gerçekleﬂtirilebilir.

Kenar Uygulamalar›

Kenar uygulama KR-90

Yar›çap: 0.5 - 2.5 ve 4 mm
Kenar tasar›m KR-120

Tasar›m KR-90 (90º katlama)
Kullan›m:
Araç:
Özellik:
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tavan elemanlar›
CNC tezgahlar, dikey testere,
Elle kullan›lan gereçler (s›n›rl›).
2.5 ve 4 mm katlama yar›çap› sarma panellerde
de gerçekleﬂtirilebilir.

Tasar›m KR-120
(120º katlama)
Yar›çap: 2.5 ve 4 mm
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Kenar tasar›m FE
Kullan›m:
Araç:
Özellik:

cephe elemanlar›, iç kaplamalar
CNC tezgah
sadece tamamlay›c› yaﬂ boyama ile
gerçekleﬂtirilebilir.

Tasar›m FE (180º Kaset)
Yar›çap: yaklaﬂ›k 0.5 mm

Kenar tasar›m BK
Kullan›m:
Araç :
Özellik:

tavan elemanlar›, iç kaplamalar, kap›lar
CNC tezgah
kaplamal› panellerle de gerçekleﬂtirilebilir.

Tasar›m BK (plaka kapl› kenar)
Yar›çap: yaklaﬂ›k 1 mm

Kenar tasar›m EP/R
Kullan›m:
Araç:
Özellik:

tavan elemanlar›, iç kaplamalar
özel gereç (rulo f›rça)
tan›mlanm›ﬂ kenar yar›çap› bulunmamaktad›r.

Tasar›m EP/R (yuvarlak uç)
Yar›çap: yaklaﬂ›k 2 mm

Kenar tasar›m EP/S
Kullan›m:
Araç:
Özellik:

tavan elemanlar›, iç kaplamalar
çekiç
kaplamal› panellerle uyumludur (kesme
yap›lmaz)

Tasar›m EP/S (çekiç makas kesim uç)

Kenar tasar›m EP/D
Kullan›m:
Araç:
Özellik:

aral›ks›z tavanlar, geniﬂ ba¤lant›s›z yüzeyler
CNC tezgah
tamamlay›c› kaplama / ba¤lant› için mükemmel
uyumludur.
Tasar›m AP/D (kapak plakas› bask›l›)

Kullan›m:
Araç:
Özellik:

yap›sal parçalar
Kenar haz›rlama gereci
Haz›rl›k freze iﬂlemi olmaks›z›n katlama. Estetik
arzular›n olmad›¤› bölgelerde kulan›lmal›d›r.
Tasar›m KB (Kenar haz›rlama)

Tadilat ve hata pay› hakk› sakl›d›r.
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Not:
Seçilen kenar tasar›m›n›n teknik ve
optik uygunlu¤u hakk›nda fikir
yürütebilmek için deneme yapman›z
veya iﬂlenmiﬂ örneklere bakman›z
özellikle tavsiye edilir.
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Kenar tasar›m KB

Metawell
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Tirizler
Katlama sistemi uygulanarak yap›lan kenarl›klar›n yan›nda
baﬂka tiriz elemanlar› da Metawell panellerde kullan›labilir.
Uygun tiriz seçiminde aﬂa¤›daki durumlar göz önüne al›nmal›d›r.

Plastik köﬂebent

• Optik gereklilikler
(tasar›m, kaplama yüzeyi tipi)
• Genel yap›sal koﬂullar
(panel yüzeyi ile ayn› kotta ba¤lant›, aksesuar ba¤lama
gereklili¤i veya di¤er elemanlarla ba¤lant›)

Uç baﬂl›¤›

• Çevre parametreleri
(›s›, bas›nç, etkileyen araçlar)
Kenar profili

• ‹ﬂleme s›ras›nda kenarlar üzerindeki yük
(mekanik gerilim, ›s›l yükler, eleman tipleri, mobil veya s›k›
montaj)
• S›k›l›k ile ilgili gereklilikler
Yap›ﬂkanl› t›kaç

Baﬂka araç ve malzemelerle Metawell panellerin birleﬂimi
prensip olarak mümkün olup, baﬂar›l› bir ﬂekilde y›llard›r
gerçekleﬂtirilmektedir. Örne¤in iç mekanlarda, kaplamal›
postform kenarlar plasik veya alüminyum profiller ve HPL
kaplamal› yüzeyler.(Bkz. tasar›m ipuçlar› "Dönüﬂtürme yöntemi
ile kenar bitiﬂ")

Postfom kenar

Tan›mlanm›ﬂ bir temel elde etmek için panelleri makine ile
iﬂleme tabi tutmak gerekebilir, örn.; kenarlara frezeleme yolu
ile kanal aç›lmas› ve son kenar bitimini gerçekleﬂtirmeden önce
köpük veya plastik ﬂeritlerle doldurulmas›. Bu haz›rl›k iﬂlemi
kenar e¤imlerinin veya enjeksiyon kal›pl› s›n›rlar›n gerekli
oldu¤unda yap›l›r.

Z›vana sistemi

Kenar Uygulamalar›

• Üretim çabalar› ve miktar›
(tek parça üretim, proje çap›nda üretim- seri üretim, mevcut
gereç ve cihazlar)

Bu s›n›r finiﬂleri hakk›nda baﬂka sorunuz olmas› söz konusu
bitiﬂ eleman› veya ﬂekli iste¤inizi fabrika ile görüﬂebilirsiniz.
Uç sarma

Tadilat ve hata pay› hakk› sakl›d›r.

Enjeksiyon kal›pl› uç
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Metawell'i Perçinleme
Metawell paneller konvansiyonel perçinlerle birbirleriyle veya
baﬂka malzemelerle ba¤lanabilirler. Perçinlerin boyu ve çap›
ba¤lanacak malzemelere ba¤l›d›r.

Kör perçin - gizli montaj

Metawell'in çekirdek yap›s› tek tarafl› perçinleme iﬂlemine izin
vermektedir. Kör perçinlerin kullan›m› görünen yüzeylerin
mekanik olarak ba¤lanmas›n›n sa¤larken görselli¤ini
kaybetmemesini sa¤lar. Söz konusu yöntemler örne¤in iç
mekanlarda ve cephelerde kullan›labilir.
Metawell'e kör perçin somunluma ve vidalama prensip olarak
mümkündür. Boylamas›na delikle yap›ld›¤›nda bu durum arka
plaka kör perçini tuttu¤undan ve deformasyona dayan›kl›
oldu¤undan bükülme hareketlerine karﬂ› direnç oluﬂturur. Kör
perçin somunlar› en az dört vida turu boyunda olacakt›r.
Tavsiye edilen tedarikçiler:
• Titgemeyer GmbH
Hannoversche Strasse 97
D-49084 Osnabrueck
http://www.titgemeyer.de
Kör perçinler, kör perçin somunlar›

• Boellhoff GmbH
Psotfach 14 02 29
D-33622 Bielefeld
http://www.boellhoff.de
Kör perçinler, kör perçin somunlar›

Kör perçin - tam

Kör perçin - kenar katlamalarda
yap›lan perçinleme.

Kör perçin somumu - tam

Perçinlerin çekme mukavemeti malzeme kombinasyonuna ve
ilave faktörlere ve test yapmay› gerekli k›lacak karar›n verilmesine
ba¤l›d›r.

Metawell'i Perçinleme

• Gesipa GmbH
Nordendstasse 13-39
D-64546 Moerfelden, Walldorf
http://www.gesipa.de
Kör perçinler, kör perçin somunlar›
Kör perçin somunu - gizli

Perçinlerin mekanik parametreleri ilgili tedarikçinin üretim
tan›m›ndan bulunabilir.

Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.
Kör perçin vidas›
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Metawell Panellerin kesimi
Metawell ﬂerit testere ve tepsi testere kullan›larak çal›ﬂ›labilir:
‹ki düzlemli testere a¤›zlar› kullan›lmamal›d›r. A¤›zlar› plaka
ve oluklar aras›nda pürüzlü bir kesmeye neden olabilir. Negatif
diﬂ konumunda düz trapezodiyal a¤›z ve sert metal kesici uçlar›
yuvarlak testere kullan›ld›¤›nda ideal kullan›m düzeylerini
kan›tlam›ﬂlard›r.
Yatar daire veya dikey kesim kullan›m› büyük panelleri iﬂlerken
avantajl›d›r. Optimum sonuç alabilmek panellerin gerçekten
yerine oturmas›n› sa¤lamak gerekmektedir. Birden fazla panelin
kesilmesi halinde paketlerin iyi ba¤lanm›ﬂ olmas›na ve kesimde
saç›labilecek k›ym›klardan sak›n›lmas›na dikkat edilmelidir.

Negatif düz trapezodiyal a¤›z
Leitz- yuvarlak testere a¤z› WK 462-2-37

Bükme makinesini kullanmadan yap›lacak katlama iﬂlerinde
yatay veya dikey testere kullan›labilir. Bunun için yine de,
prizmatik mil kesicilerine ek olarak paneli tan›mlanan bir kesme
derinli¤ine getirerek bast›rmak için bir silindirde kullan›lmal›d›r.
Uygun numunelerle deneme yapman›z› tavsiye ederiz.

Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.

Araçlar›n tedarikçileri
Gebr. Leitz GmbH & Co. KG
Leitzstrasse 2
D-73447 Oberkochen
Almanya
www.leitz.org

‹ﬂleme parametreleri alüminyum paneller
Testere tipi

Testere a¤z›

Tedarikçi /.....

Besleme

H›z

yuvarlak testere

80 diﬂli / D = 250mm

Leitz / WK 462 ... 37

10 m/dak

3.500-6.500 min1

ﬁerit testere

14 diﬂli / 1"

-

20 m/dak

-

CNC-testere a¤z›

D= 160 mm

Leitz / WK 462 ... 37

10 m/dak

12,000 min1

19.04.2005
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Dikey testere (Panel testeresi)

Metawell
‹ﬂleme ‹puçlar›

Torna ve delme
Metawell Panelleri el aletleri ve makinelerle iﬂlenebilir. ‹ﬂleme
metal iﬂlemesinden çok a¤aç iﬂlemesine uygun oldu¤undan
metal kesme iﬂlemlerine karﬂ› uygun koruma araçlar› ile donat›l›
a¤aç iﬂleme makineleri çok daha uygundur. Bu özel olarak
büyük yüzey alan›, tutma teknikleri, besleme h›z› ve so¤utucu
ve ya¤lay›c›lar gereksinimi ile ilgilidir.
Farkl› türden makine veya gereçlerin gerekti¤i iﬂlemler ay›rt
etmek için aﬂa¤›daki türler aras›nda ayr›m yapar›z.

• Torna d›ﬂ hatlar›
(d›ﬂ plaka ve korügasyon at›l›r)
El aleti - yönlendiricili parmak freze
Makine - Yönlendiricili CNC

Torna d›ﬂ hatlar› (yönlendirici)

• Torna diﬂleri
(kaplama plakalar›ndan biri ve korügasyon at›l›r)
El aleti - panel yönlendirici (s›n›rl› uygulamalar)
Makine - CNC - prizmatik kesicili
Prizmatik kesicili dikey testere (s›n›rl› uygulama)
• Korügasyonun tornalanmas›
(korügasyon panel taraf›ndan el aletleri ve kenar kesicisi ile
at›l›r)
Makine - CNC kenar kesicili
• Delme
El aleti - matkap veya yönlendirici
El aletleri kullanmadan önce deneme yap›lmal›d›r. Daha
fazla bilgi için lütfen fabrika ile temasa geçin.

Katlama için frezeli diﬂ.
(prizmatik kesici)

Torna ve delme

Alüminyum panellerin iﬂlenmesi için uygun araçlar ve en önemli
gereç parametreleri bir sonraki sayfada anlat›lm›ﬂt›r.

Korügasyonun at›lmas›
(kenar kesici)

19.04.2005
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Önemli not :
Aﬂa¤›da listelenen araç parametreleri uzun süreli tecrübelere
dayal›d›r. Elimizde mevcut olan birçok farkl› araç ve makinenin
›ﬂ›¤›nda daha sonradan kullan›lacak olan araç ve makinelerle
deneme iﬂlemi yap›lmas› özellikle tavsiye edilir. Potansiyel
s›n›rlamalar ve ilgili tedarikçilerin talimatlar› gözden geçirilmelidir.

Alüminyum paneller için araç parametreleri
Araç

Tipi

H›z›

H›z›

Tedarikçi

VHM d›ﬂ hat torna
Yönlendirici 8 mm 8 x 30 x 80 mm
5 m/dak
REXIM GmbH
18,000 min1
ila
(d›ﬂ hat kesimi)
ila
Sert karpit d›ﬂ hat kesici a¤›z,
Glartstrasse 29
30.000 min1 aras› 10 m/dak aras› D-75433 Maulbronn-Schmie
sa¤ el bükme, .......
TiAIN-kaplama
Parmak freze 4 mm
(iç köﬂeler, alt
delikler ve delik
boﬂluklar›)

VHM d›ﬂ hat torna
0.5 m/dak
4 x 15 x 40mm
REXIM GmbH
18,000 min1
ila
ila
Kat› karpit d›ﬂ hat kesici a¤›z,
Glartstrasse 29
30.000 min1 aras› 10 m/dak aras› D-75433 Maulbronn-Schmie
sa¤ el bükme, .......
TiAIN-kaplama

Kenar kesici
(kenarlardan
korügasyonlar›
atmak için)

Kanal aç›c› 22.5 x 4
(freze derinli¤i maksimum
8 mm iﬂletme ad›m›)

10.000 min1

5 m/dak

Kenar kesici
(kenarlardan
korügasyonlar›
atmak için)

Kanal aç›c› 45. x 8.2
(......................)

10.000 min1

5 m/dak

Gebr. Leitz GmbH & Co.
Leitzstrasse 2
D-73447 Oberkochen

CNC V-kanal kesici
(0.5 mm katlama De¤iﬂen a¤›zl› V-kanal kesici
Kimlik No: 168018121
yar› çap›.)

Maks.
10.000 min1

6 m/dak

Gebr. Leitz GmbH & Co.
Leitzstrasse 2
D-73447 Oberkochen

CNC V-kanal kesici
(2.5 mm katlama De¤iﬂen a¤›zl› V-kanal kesici
Kimlik No: 166026662
yar› çap›.)

Maks.
10.000 min1

6 m/dak

Gebr. Leitz GmbH & Co.
Leitzstrasse 2
D-73447 Oberkochen

CNC V-kanal kesici
(4 mm katlama yar› De¤iﬂen a¤›zl› V-kanal kesici
Kimlik No: 166022293
çap›.)

Maks.
6,200 min1

5 m/dak

Gebr. Leitz GmbH & Co.
Leitzstrasse 2
D-73447 Oberkochen
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Torna ve delme

Hoffmann GmbH
.........strasse 35
D-81243 Muenchen

Metawell
‹ﬂleme ‹puçlar›

Yap›ﬂt›rma
Yap›ﬂt›rma sandviç panelin yap›s›na en iyi uyan nitelikte bir
tekniktir.
• Yap›ﬂan yüzeyin tümü üzerindeki tekdüze gerilim da¤›l›m›
statik ve dinamik sertli¤i teminat alt›na almaktad›r. Tüm
yüzey boyunca yap›lan ba¤lama perçinli veya vidal›
ba¤lant›lara göre daha iyi titreﬂim tamponu oluﬂturmaktad›r.
• Yap›ﬂt›rma tekni¤inin kullan›m› yüzeylerin mekanik ve görsel
olarak sa¤lam kalmas›n› temin eder.
• Yap›ﬂt›r›c›lar, çok ince parçalar problemsiz olarak birbirlerine
tutturulabildiklerinden hafif yap›lar için yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r.
• Yap›ﬂkanlar ayn› zamanda s›v›lara karﬂ› geçirgensiz bir yap›
oluﬂturmaktad›r.

Yap›sal ba¤lama

• Farkl› metalleri ba¤larken yap›ﬂkan maddelerin yal›t›c›
etkileri yerel etkilerin oluﬂumunu ve temas aﬂ›nmas›n›
engellemektedir.
• Büyük miktardaki temas yap›ﬂkan maddeleri (yap›sal tutkallar),
yüzey yap›ﬂkanlar› ve yap›ﬂkan bantlar pazarda sat›lmaktad›r
ve y›llard›r performanslar›n› çok farkl› uygulama tiplerinde
kan›tlam›ﬂlard›r.
Yap›ﬂkan maddeler manyetik olarak nötr olup elektriksel ve
›s›l yal›t›m sa¤lamaktad›r. Panellerin münferit tabakalar›
birbirlerine ba¤l› oldu¤undan ve dolay›s›yla fabrika ortam›nda
optimal olarak ba¤lanma için haz›rland›¤›ndan bu ba¤lant›
tekni¤i için sadece çok az bir süre ve maliyet gerekmektedir.

En uygun yap›ﬂt›rma sistemini belirlemek için fabrikam›zla veya
yap›ﬂkan madde üreticisi ile temasa geçin.

Tedarikçiler
Enkel Teroson GmbH
Enkel Teroson Strasse 57
-69112 Heidelberg
http://www.teroson.de
Sistemler: TEROSTAT ve TEROKAL

Yap›ﬂt›rma

Özel bir uygulama için en iyi yap›ﬂt›rma sisteminin seçimi
ba¤lanan malzemelere ve karﬂ›lanmas› gerekli olan koﬂullara
ba¤l›d›r. Geleneksel tutkal sistemleri dayan›kl›l›k, yap›ﬂma,
kullan›m ömrü, iﬂleme koﬂullar› ve di¤er teknolojik özellikler
için büyük f›rsatlar sunmaktad›r.

........... GmbH & Co KG
Postfach 2343
56513 Neuwied
http//www.ohmann-gruppe.de
sistemler:yap›ﬂt›r›c› bantlar LINILOK
19.04.2005
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Panellerin biçimlendirilmesi
Metawell tekli paneller (özellikle iç mekanlarda s›kl›kla kullan›lan
Alu CC 08-02-05 / H5,5 panel tipi) uygun cihazlarla bir eksen
etraf›nda e¤ilerek biçimlendirilebilir. Bu biçimlendirme iﬂlemi
panelin bir plakas›nda gerilim oluﬂturmakta ve plakan›n ters
taraf›nda ise darbe gerilimi oluﬂturmaktad›r. Metawell panellerin
oluklu plaka çekirde¤inden oluﬂmas› dolay›s› ile yükleme
yönünün panel üzerinde etkisi vard›r.
• Oluk uçlar›na paralel olarak bükülme oldu¤unda darbe
geriliminin alt›nda bulunan plaka olklar›n tepeleri aras›nda
bel vermeye neden olabilir. Dolay›s›yla o yönde büyük bir
bükülme yar›çap› gerçekleﬂebilir. Genellikle daha kal›n plaka
kullan›m› avantajl› olabilir.
• Oluk tepelerine dik olarak bükülme daha kolayd›r. Davran›ﬂ
biçimi plakalara (gerilim direnci, kal›nl›k) ve ayn› zamanda
oluk çap›na ba¤l›d›r. Çok dar bükülmeler optik bozukluklara
neden olabilir çünkü kaplama plakalar› oluklar aras›nda
biraz daha fazla deforme olur.
• Panellerin plastik deformasyonu daha ileri aﬂamalardaki
iﬂlemlere etki edebilecek ﬂekilde panellerde kal›c› gerilimlere
neden olabilir. Özelikle kesme iﬂleminden sonra kal›c›
gerilimler bozulmalar ﬂeklinde iyice fark edilebilir bir hal al›r.

Biçimlendirilen paneller

Notlar:

Panellerin biçimlendirilmesi

Uygun çal›ﬂma parametrelerini tespit etmek için uygun
numunelerle bükme denemeleri yapman›z tavsiye edilir. Kal›c›
gerilim problemleri ›ﬂ›¤›nda model numune mümkün oldu¤u
kadar gerçek ö¤eye yak›n olabilir. Bu d›ﬂ hatlar›n de¤iﬂimi,
kesmeler veya giriﬂlerin yerleﬂtirilmesi gibi bükme iﬂleminden
sonra mekanik iﬂleme ad›mlar›yla ilgilidir.
Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.
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Aluflex Biçimlendirme
Metawell Aluflex bir düz plaka üzerine tutkallanan ince oluklu
alüminyum plakadan oluﬂmaktad›r. Bu bir yönde paneli esnek
yapar fakat oluﬂturulan yap›lar için ideal olacak ﬂekilde di¤er
tarafta serttir.

Oluklara paralel biçimlendirme
Özel yap›s›na ba¤l› olarak Aluflex daha küçük bükülme yar›çap›
ile plastik olarak bile (örn.; 200 mm' den küçük olan Aluflex
05-02 / H4.7) oluk üstlerine paralel eksen etraf›nda çok kolay
bir ﬂekilde oluﬂturulabilir, Bkz. ﬁekil 1. Bükülme parametreleri
her iki bükülen yar› çap da ve bükülme aç›s›n›n da
üretilebilmesinin teminat alt›na almak için tespit edilmelidir.
Burada aﬂ›r› bükülmenin malzemeye olan etkisi özellikle çok
önemlidir. Bu bükülme ekseni etraf›ndaki sertlik göreceli olarak
küçüktür. Burada ilave olarak, örne¤in bir metal plakay›
tutkallayarak veya iki boyutlu panel elde etmek için oluk yüzey
kaplanarak eleman› serleﬂtirmek gerekir.

ﬁekil 1:
Korügasyon üstlerine paralel
dönüﬂtürme

Bu bükme tekni¤i ile 30 mm yar›çap ve daha fazlas› Aluflex
05-02/ H4.7 ile kolay bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilir.

Korügasyona dik oluﬂum

‹ç tarafta oluklardan etkilenen bükülmede oluklar plakan›n
burkulmas›n› engelledi¤i için daha yüksek bükülme yar›çap›
gerekmektedir.

ﬁekil 2:
Korügasyona dik oluﬂum

Aluflex Biçimlendirme

Korügasyona dik olan herhangi bir dönüﬂtürme yap›sal bir
eleman› belirgin düzeyde sert yapar bu ﬂekilde s›kl›kla direkt
olarak monte edilebilirler (örn.; ray araçlar›nda e¤ik tavan
astarlar› için). Özellikle avantaj› d›ﬂa do¤ru korügasyona sahip
olmas›d›r (ﬁekil 2.). Aluflex 05-02 / H4.7 100 mm' den daha
fazla bir bükülme yar›çap›nda uygundur. Daha küçük yar›çapla
oluklar "çekme düz" olma e¤iliminde olup oluklar plaka
boyunca görülür.

Notlar
Çal›ﬂma parametrelerini tespit etmek için örn.; aﬂ›r› bükülme
aç›s› uygun numunelerle deneme yap›lmas› özellikle tavsiye
edilir.
Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.

ﬁekil 3
Aluflex' le oluﬂan yap›lar.
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Boyama
Homojen yüzeyleri sayesinde Metawell paneller d›ﬂ görünüﬂleri
itibar› ile yüksek talepleri karﬂ›lamas› gereken tasar›mlarda
kullan›lmaktad›r. Olas›l›klar›n çok olmas› ile birlikte
de¤erlendirilmesi gereken önemli hususlar vard›r:
• Panelleri maruz kalabilece¤i en yüksek ›s› 100 Cº' dir. Daha
yüksek çal›ﬂma ›s›lar› özel boyama prosedürleri için tolere
edilebilir, fakat fabrikas› taraf›ndan do¤rulanmal›d›r.
• Optik olarak sert bir yüzey elde etmek için plakan›n minimum
kal›nl›¤› (görünür taraf›) 0.8 mm ' den az olmamal›d›r.
• Boyama tipi birçok parametrelere ve ayn› zamanda toplam
miktar ve boyanmas› gereken panellerin geometrisine
ba¤l›d›r.
Temel olarak üç farkl› boyama tekni¤i vard›r:
• Coil-coating :
Özel renkler stokta mevcuttur. Özel renkler daha büyük
sipariﬂlerde temin edilir.
• Toz kaplama
Yeni teknikler daha büyük miktarlarda toz kaplamaya izin
verir. ‹htiyac›n›z halinde lütfen fabrika ile temasa geçin.
• Sprey boyama
Sprey boyalar yüzey tasar›m› ile ilgili olarak maksimum
esneklik sunar. Boyama sistemi, kal›nl›k ve tabaka adedi ve
di¤er birçok özellikleri münferit olarak uygulamaya göre
ayarlanabilir.
Primer üst plakal› Metawell paneller koruma filminin
ç›kart›lmas›ndan sonra veya yüzeyin ya¤ veya tozdan
temizlenmesinden sonra ilave ön iﬂleme gerek duymaks›z›n
vernikle kaplanabilir (Bkz. Arka taraftaki çal›ﬂma ad›mlar›)

Tavsiye edilen tedarikçi:

Boyama

Dont Herberts
...... Strasse 2-20
...119 Bonn
http//www.dupont.com
Sistemler: STANDOX-paint
RADPID-primer
Özel boyalar için lütfen fabrika ile
temasa geçin.
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Sprey boya ile çal›ﬂma ad›mlar›
Boya haz›rlama ve boyama iﬂlemi aﬂa¤›daki ad›mlar› takip
ederek yap›lmal›d›r (1 ile 3 aras› ad›mlar primerli panel
kullan›lacaksa atlanabilir):
1. Yüzeyi kaz›y›n veya z›mparalay›n.
2. Primer veya boya baz› kullanarak panelleri kaplay›n.
3. Panel d›ﬂ ortamlarda kullan›lacaksa buhar yay›l›ml› dolgu
tabakas› kullan›n. Metal yüzeyler için piyasada sat›lan
primerler su hassas olabilir ve d›ﬂ ortam kullan›m› için üzerleri
kapat›lmal›d›r.
4. Renkler kritik seviyede iken min 30 μm vernik kaplama
uygulay›n (örn. RAL 9016) lütfen boya tedarikçisi ile kontrol
edin.
5. Gerekti¤inde kaplama verni¤i de ince kaplama ile de
kaplanabilir.
Boya sistemini seçerken veya uygularken ilgili boya üreticisinin
iﬂleme talimatlar› uygulanmal›d›r. Kullan›mdan önce seçilen
boya sistemi ile boya denemesi yap›lmas› özellikle tavsiye edilir.

Boyama

Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.
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Kaplama
Pürüzsüz, düz yüzeylerden ötürü Metawell paneller farkl›
kaplama tipleri için ideal zemin teﬂkil eder. Uygun
olas›l›klar› de¤erlendirirken baz› temel hususlar göz önünde
bulundurulmal›d›r:
• Panellerin maruz kalabilece¤i maksimum ›s› 100 Cº' dir.
Daha yüksek çal›ﬂma ›s›lar›na izin verilebilir ama mutlaka
bu fabrika tavsiyesi ile yap›lmal›d›r.
• Seçim yaparken panellerin farkl› geniﬂleme katsay›lar› ve
kaplama malzemesi dikkate al›nmal›d›r.
Kullan›mdan önce temel olarak nihai bileﬂenin uygunlu¤unu
kontrol etmek için denemeler yap›lmal›d›r.

Dolgu ve macun kaplamalar

Farkl› kaplamalar (yukar›dan aﬂa¤›ya);
HPL laminat, plaster ve sert taﬂ .

Prensip olarak otomobil endüstrisinde kullan›lanlar gibi metal
parçalar için uygun olan dolgu malzemeleri panelleri doldurmak
içinde uygundur. Uygun tedbirlerle panel uçlar›n›n haz›rlanmas›
(örn.; kapak plakan›n aﬂa¤› do¤ru bast›r›lmas›) keskin
ba¤lant›lar›n oluﬂumunu engeller ve dolgu malzemesinin
yap›ﬂkanl›¤›n› belirgin düzeyde art›r›r. Bu arada çatlak oluﬂumu
riski de önemli ölçüde giderilir.
‹ç uygulamalar için pürüz giderme ve macun iﬂleri için ayr›
çal›ﬂma talimatlar› talebe göre temin edilmektedir.

Film kaplama
Metawell paneller üzerine dekoratif film temini için üç yöntem
bulunmaktad›r:
1. Kendinden yap›ﬂkanl› folyolarla laminasyon, örn.; etiketleme
ve dekorasyon amaçlar› için.
2. Aktar›m yap›ﬂkan folyolar kullan›larak yap›lan folyo
laminasyonu (çift tarafl› yap›ﬂkan folyolar)

Kaplama

3. Boya veya sprey yüzey yap›ﬂkan maddesi kullan›larak yap›lan
folyo laminasyonu.
En uygun film ve kaplama tekni¤i nihai ortam parametresine,
sistem panel-tutkal-filmin maruz kalaca¤› ortama göre
seçilmelidir. Burada özel iklimsel etkiler dikkate al›nmal› ve
olas› haz›rl›k testleri yap›lmal›d›r.
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Yüksek bas›nç laminatlar›
HPL uygulamas› yaparken uygun tutkal sisteminin seçimi
özellikle önemlidir. Panelin son kullan›m yerine ba¤l› olarak
panelin iki taraf›na kullan›lacak kaplama malzemesinin
birbirlerine uygun genleﬂme özelliklerine sahip olmas›na dikkat
edilmelidir. Tutkal sisteminin ve HPL'nin tedarikçisinin iﬂleme
talimatlar› eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Di¤er kaplamalar
Örn.; a¤aç, cam, ...., taﬂ gibi di¤er malzeme ile kaplamadan
önce fabrikas› ile temasa geçin.
Not:
Hal›larla kaplama için bar ve platformlar için daha yüksek
s›k›ﬂt›rma dirençli Metawell plakalar mevcuttur. Bununla birlikte
en uygun malzemeler bireysel istekleri sa¤lamak için en uygun
malzemelerle birleﬂtirilmelidir.

Boyama

Tadilat ve hata hakk› sakl›d›r.
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