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} NOT

Bu kılavuzda gösterilen ürünlerin veya kurulum şekillerinin kullanılmaları veya 
kurulmaları ülkeye özel düzenlemelere tabi olabilir. Bu mevzuatlara uygun 
kurulum ve kullanımları yapmak ürün kullanıcılarının sorumluluğundadır. Yerel 
mevzuatlara bağlı olarak burada tanıtılan tüm ürünleri sağlamama hakkını saklı 
tutarız.

Bulunduğunuz yerdeki Layher yetkilisi, ürün onayı, kullanımları veya özel kurulum 
mevzuatları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve her türlü sorunuzu cevap-
lamaktan memnunluk duyacaktır.
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} 1. GİRİŞ

Genel

Bu kılavuzdaki kurulum, değişiklik ve sökme ile ilgili kurulum ve kullanım 
talimatları, Güglingen-Eibensbach, Almanya’da bulunan Wilhelm Layher GmbH & 
Co. KG’nin Allround (Flanşlı) İnşaat İskeleleri temel kurulum çeşitleri ile sınırlıdır. 
Kılavuzun olası tüm uygulamaları kapsaması olanaksızdır. Özel uygulamalar ile 
ilgili sorularınız olduğu takdirde lütfen Layher yetkiliniz ile bağlantı kurunuz.

Dikkat: İskelesinin sağlamlığı ve dengesi, kurulum aşaması da dahil olmak üzere 
sürekli olarak kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır. Layher Allround (Flanşlı) 
iskeleleri yalnızca kalifiye bir uzman yönetimindeki teknik açıdan eğitimli personel 
tarafından kurulabilir, değiştirilebilir ve sökülebilir.

Kurulum sırasında yalnızca üzerlerinde <Ü> onay markası ve uygun 
Alman onay numarası (çelikler için Z-8.22-64 ve alüminyumlar için 
Z-8.22-64.1) olan orijinal Layher birimleri kullanılabilir.

Şekil 1: Layher Flanşlı çelik onay no. Z-8.22-64

Şekil 3: Layher Flanşlı alüminyum, onay no: Z-8.22-64.1

Kurulumdan ve kullanılmadan önce tüm iskele bileşenleri göz ile kontrol edin 
ve kusursuz durumda bulunduklarından emin olun. Zarar görmüş bileşenleri 
kullanmayın.

Dikkat: Layher Allround (Flanşlı) iskeleleri kurulum, değiştirme ve sökme sırasında 
düşme riski taşırlar. İskele kurulum işlemini düşme riskini engelleyecek ve hurda 
oluşumunu mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde yapınız. Düşme riski olan 
kurulum durumları bu kılavuzda aşağıdaki sembol ile belirtilmiştir.

Şek. 2

Şek. 4

Şek. 5
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İskele kurucusu mevcut durum ve/veya amaçlanan ilgili faaliyetlere göre riski 
nasıl azaltacağını esas alarak ve riskleri minimuma indirmek için gerekli önlem-
leri alarak kurulum yerini saptamalıdır.

Önlemler, mevcut riskler, kullanışlılık ve pratik olanaklar göz önünde bulundu-
rularak ve aynı zamanda aşağıdaki özelliklere bağlı olarak saptanmalıdır:
• elemanların vasıfları,
• yüksek-risk bölgelerinde sürdürülecek faaliyetlerin türü ve süresi,
• olası düşme yüksekliği,
• elemanların düşme olasılığı olan yüzeyin durumu ve
• çalışma yerinin durumu ile erişilebilirliği.

Teknik önlemler ve personel ile ilgili önlemler kurulum, değişiklik ve sökme 
sırasında uygulanabilir. Olası önlemlere kurulum şekline bağlı olarak, ilgili risk 
durumu ile ilgili özel olarak bilgilendirilmiş kalifiye personelin kullanılması, ön 
koruyucu parmaklıkların kullanılması, veya özel olaylarda uygun kişisel güven-
lik ekipmanlarının kullanılması dâhil edilebilir. Her halükârda kurulum sırası 
öncelikle yan koruyucuların yerleştirilerek, öncelikle personelin güvenlik altına 
alınmış alanlarda çalışmasını sağlamakla başlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kişisel güvenlik araçları (KGA) veya gelişmiş ön koruyucu parmaklıkların 
kullanılması gerekiyorsa, veya bu durum Layher Allround (Flanşlı) iskelelerinin 
kurulacağı alanda yerel mevzuatlarca şart koşulmuş ise, Bölüm 3’te gösterilen 
bağlantı noktaları veya gelişmiş ön koruyucu parmaklıklar kullanılmalıdır. 
KGA’ların düşmeyi engelleyici özelliklerinin uygunluğu kontrol edilmeli, özel-
likle de ikinci ve üçüncü iskele katı düzeyindeki kurulum detaylarına dikkat 
edilmelidir.

İskele üzerinde çalışılmaya başlanılmadan önce yüklenici, planlanan çalışma 
alnında personele zarar verebilecek ekipmanların bulunup bulunmadığını 
araştırmalı ve saptamalıdır. Kurulum, değişiklik ve sökme işlemleri yalnızca 
uygun koruyucu ekipmanlarla yapılmalıdır. İskele bileşenleri atılmamalıdır, 
bunun yerine kaymaları ve düşmeleri engellenecek şekilde el değiştirmelidirler.
İskelenin her kullanılışından önce iyi durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Aşağıdaki Allround (Flanşlı) iskele sistemlerinin kurulum ve kullanım Kılavuzu 
ile ilgili olarak vurgulanması gereken genel prensip; iskelelerin yalnızca kalifiye 
bir kişinin yönetiminde ve teknik açıdan eğitimli, bu çalışma için özel olarak 
ve uygun şekilde talimat verilmiş elemanlarca kurulması, değiştirilmesi ve 
sökülmesi gerektiğidir. Bu bağlamda, ve kullanım ile ilgili olarak, gerek-
li koşulların Alman Sanayi Güvenliği ve Sağlığı Kanunları (BetrSichV)’de 
açıklanmış olduklarını belirtiriz. Aşağıdaki kurulum ve kullanım talimatlarında 
kurucu ve kullanıcılara kendi risk analizlerimizi baz alarak söz konusu kuruluş 
durumlarında BetrSichV gereksinimlerine uyulması için yapılması gereken 
işlemler belirtilmiştir.

İşbu kılavuzda kurulum ve kullanım ile ilgili olarak belirtilen teknik detaylar 
kurucu ve/veya kullanıcılara BetrSichV gereksinimlerine uygun işlem yapılması 
için tasarlanmışlardır ve zorunlu talimatlar değildirler. Kurucu ve/veya 
kullanıcı BetrSichV ön koşullarına uygun olarak kendi risk değerlendirmesini 
esas alarak gerekli önlemleri kendi kararları doğrultusunda ve tüm özeni ve 
titizliği göstererek almalıdır. Münferit olaylarda belirli özellikler göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Aşağıdaki kurulum ve kullanım talimatlarının her olaya uygun şekilde 
uygulanmaları gereklidir. Her türlü bilginin, özellikle de değişik kurulumlarda 
sağlamlık ile ilgili olanların yalnızca sayfa 4’te onay numaraları belirtilen 
Layher orijinal bileşenleri kullanılarak yapılması durumunda geçerli olacakları 
vurgulanmalıdır. Layher ürünü olmayan parçaların kullanılması güvenlik 
hatalarına ve sağlam olmayan kurulumlara neden olabilir.

Bu kurulum ve kullanım talimatları, görevli denetmen ve elemanların 
erişebilecekleri bir yerde bulundurulmalıdır.

Kurulum, değişiklik ve sökme sırasında, yanı sıra iskelenin kullanılması esnasında 
Alman Sanayi Güvenliği ve Sağlığı Kanunları (BetrSichV)’de iskele kurulumu ve 
kullanımı ile ilgili olarak belirtilen yasal düzenlemelere uyulmalıdır.
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Kontrol ve belgeleme

İskele kurulduktan sonra ve hizmete alınmadan önce bu konuda kalifiye personel 
tarafından denetlenmelidir. Bu denetleme belgelenmelidir. Eğer iskelenin belirli 
kısımları, özellikle de kurulum, değişiklik ve sökme sırasında kullanıma hazır 
değilse, “girilmez” uyarı yazısı konularak işaretlenmiş olmalıdır. Buna ilaveten 
bariyerler yerleştirilerek iskelenin henüz tamamlanmadığı ve bu nedenle de giril-
memesi gerektiği açıkça belirtilmelidir.

İskelenin tamamlanmasından sonra iskelenin denetimden geçtiği, açıkça görüle-
bilir bir yerde ve iskelenin kullanım süresi boyunca belirtilmesi yararlı olacaktır. Bu 
ifade aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

Tanımlama örnekleri: 
•  EN 12811-1’ye uygun çalışma iskelesi, DIN 4420-1’ye
 uygun koruyucu iskele
•  Genişlik sınıfı W06 ve yük sınıfı 3
•  Eşit dağılımlı yük kapasitesi azami 2,00 kN/m2
•  Denetlenme tarihi
•  Şirket ismi
 Şirket adresi
 Şirket telefon numarası

Kullanım

İskele kullanıcısı seçtiği iskelenin yapılacak işe uygunluğunu ve sağlamlığını 
kontrol etmelidir (BetrSichV Bölüm 4). Kullanmadan önce iskelede açıkça görü-
len kusurlar bulunmadığından emin olmalıdır. Bu kontroller sırasında bir hata 
saptanması durumunda, iskelenin hatalı kısımları, iskelenin kurucusu tarafından 
hataları giderilinceye dek kullanılmamalıdır. Kurulum, değişiklik ve sökme 
işlemleri sırasında sonradan yapılacak değişiklikler yalnızca teknik açıdan eğitimli 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bunlar iskele kurucusu tarafından denet-
lenmeli ve onaylanmalıdır.

Alman Sanayi Güvenliği ve Sağlığı Kanunları (BetrSichV) yasal düzenlemelerine 
uyulmalıdır. Kullanım güvenliği ile ilgili daha detaylı bilgiler koruyucu iskelelerin 
kullanımı ve çalışılması ile ilgili kuralları düzenleyen Alman “BG-Information 
Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-und Schutzgerüsten” yayınında 
bulunabilir.

Almanya’da geçerli Flanşlı iskele esasları Alman ve Avrupa standartlarıdır. Flanşlı 
iskeleler diğer pek çok ülkede de onaylanmıştır ve İngiliz Standartlarına da uygun-
dur.

Dikkat: Bu kılavuzda ilave ve değişik yerel yönetmelikler dikkate alınmamıştır, 
ancak bunlara uyulmalıdır. İlgili maddelerin detaylı bir listesi kataloğumuzda; ve 
yapısal değerlerle ilgili bilgiler teknik dokümanlarımızda yer almaktadır

Layher Allround (Flanşlı) iskeleleri belirtilen yük kapasitelerine göre ve geçerli 
kurulum ve kullanım Kılavuzuna ve BetrSichV koşullarına uygun olarak çalışma 
iskelesi veya koruyucu iskele olarak kullanılabilirler.

Şek. 6 (Sadece Almanya için) Şek. 7 (Sadece Almanya için)
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} 2. GENEL 

Çelik ve alüminyum Allround (Flanşlı) iskele

Layher Allround (Flanşlı) iskele çelik ve alüminyumdan imal edilmektedirler. Çelik 
ve alüminyum bileşenler farklı yük taşıma kapasitelerine sahiptirler. Çelik ve alü-
minyum Allround (Flanşlı) ekipmanları boru kalınlıkları (çelik 3,2 mm; alüminyum 
4,0 mm) ve etiket renklerinden (çelikler fosforlu kırmızı; alüminyumlar fosforlu 
sarı) ayırt edilebilirler. Sayfa 4’e bakınız.

Çelik Flanşlı iskeleler: Varyasyon II ve K2000+ 

Aşağıdaki iki farklı tip ayırt edilmelidir:

a. Varyasyon II
1999 yılına kadar üretilenler.

b. K2000+
2000 yılından beri üretilenler.

U-Tipli platform montajı O-Tipli platform montajı

Her iki varyasyon farklı yük taşıma kapasitelerine sahiptirler ancak birbirleri ile 
karıştırılarak kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda Varyasyon II’nin düşük yük 
taşıma kapasitesi esas alınır.

Allround (Flanşlı) iskele platformları – U-Tip ve O-Tip

Bu kılavuzda kurulum ve kullanımları gösterilen iskele platformları örnek 
oluşturmaları ve Layher serisinin kesitlerini göstermeleri için tasarlanmıştır. Daha 
başka iskele platformları Allround (Flanşlı) iskeleleri katalogundan bulunabilir. 
Platformlar planlanan yükü taşıyacak şekilde seçilmelidir.

Layher sistem zeminlerinde dirsekleri, yatay kirişleri, köprü kirşlerini, vs. destek-
leyecek şekilde tasarlanan iki temel asma varyasyonu seçilmiştir.
Sonuç aşağıda gösterildiği gibi U-Tip ve O-Tip iki farklı varyasyonda tasarlanan 
modüler iskele sistemleridir. Bu kılavuzda O-Tipleri için gösterilen tüm kurulum 
sıralamaları, U-Tiplerin kurulum sıralamaları ile aynıdır. U-Tiplerde ilave olarak 
dikey kalkmayı önleyici parçalar gerekmektedir. Her durumda platformlar kalkma-
yacak şekilde bağlanmalı ve platformların tüm kıskaçları yerine oturtulmuş olarak 
takıldıklarından emin olunmalıdır.

O-Tip ve U-Tip sistemlerin farklı parçaları U-bileşen isimleri veya O-bileşen 
isimleri (Ek’e bakınız) olarak belirtilerek listelenmiştir. O-Tip sistemler, mevcut 
cephe iskeleleri ile uyumlu olmaları gerekmeyen durumlarda, örneğin endüstriyel 
iskelelerde daha kullanışlıdırlar.

Ayrık kalkma önleyici 

U-kiriş

integre kalkma önleyici

O-kiriş

Şek. 8 Şek. 9

Şek. 10 Şek. 11
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O-çelik platformlar, eski üretim

O-Tipliler üzerine monte edilen platformların kurulumu

1. Altta kalkma önleyici 
parça

2. Platform kiriş üzerine 
konulur

3. Parça ileri doğru çevrilir.

1. Kama başını flanşın 
üzerine doğru kaydırın.

2. Kamayı deliklerden 
birinin içine oturtun. 
Bileşenleri kaymaya ve 
düşmeye karşı güvence 
altına alınmıştır.

3.Kamaya çekiçle
vurarak stabil bir 
bağlantı sağlayın.  
(500 gr‘lık bir çekiçle 
boşluğu tamamen ala-
cak şekilde vurun).

Kalkma önleyici Bağlı 

Flanş kama bağlantısının işlev prensibi 

U-Tipliler   üzerine monte edilen platformların kurulumu

1. Platformu U-kesitin 
içine yerleştirin

2. Kalkmayı önleyici 
parçanın hareketli 
kısmını yukarı kaldırın

3. Kalkmayı önleyici parçayı 
U-kesitin içindeki yuvalarına 
yerleştirin 

Şek. 15 Şek. 16 Şek. 17

Şek. 12 Şek. 13 Şek. 14

O-çelik platformlar, yeni üretim

1. Altta kalkma önleyici 
pim.

2. Platform kiriş üzerine 
konulur.

3. Pim ileri doğru çevrilir.

Kalkma önleyici Bağlı 

Şek. 12 a Şek. 13 a Şek. 14 a

Şek. 20 Şek. 21 Şek. 22

4. Kalkmayı önleyici 
parçayı kancalar oturana 
kadar itin.

5. Hareketli ucu aşağıya 
doğru bükün

Sol: Şek. 18
Sağ: Şek. 19
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Flanş 8 taneye kadar bileşenin 
bağlanabilmesine olanak tanır. 
Küçük delikler kullanıldığında 
bileşenler otomatik olarak doğru 
açıda birbirlerine bağlanırlar. 
Büyük deliklerde Büyük bağlantı 
açıları değişkendir.

 UYARI
Kamalara, bileşenler birleştirildikten hemen sonra 500 gr.lık 
metal çekiç kullanılarak arada boşluk kalmayacak şekilde sert 
bir darbe vurulmalıdır.

 UYARI
Hatalı takılan iskele kelepçeleri, iskele yapısının sağlamlığını azaltır 
ve devrilmesine neden olabilir

Kama kelepçe bağlantılarına, 500 gr.’lık metal bir çekiç kullanılarak, 
arada boşluk kalmayacak şekilde sert biçimde vurulmalıdır. Somunlu 
kelepçeler 50 Nm tork uygulanarak sıkıştırılmalıdır.

Allround (Flanşlı) iskelelere iskele boruları, kelepçeler ve 
tahta kalasların ilave edilmesi

Allround (Flanşlı) iskelelere aşağıdaki birimler eklenebilir
•  EN39 minimum et kalınlığına uygun olarak, iskele boruları Ø 48,3 mm:
 - çelik borular: 3,2 mm
 - alüminyum borular: 4,0 mm
•  EN 74’e uygun iskele kelepçeleri
•  Tahta kalaslar

İskele boruları, iskele kelepçeleri kullanılarak dikmelere, desteklere, parmaklık 
hatıllarına ve diğer Allround (Flanşlı) iskele bileşenlerine takılabilir. İskele kelepçe-
leri kullanılarak bağlanan iskele boruları hem yapısal işlevli parçalar olarak (örneğin 
destek çubuğu, parmaklık hatıl çubuğu, özel sabitleyici) hem de ikincil amaçlar için 
kullanılabilirler.

Tahta kalaslar kullanıldığında, izin verilen tahta kesitleri, maksimum gerilme 
ve diğer kriterler yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır. Tahta kalaslar, dik-
katsizlik nedeni ile kalkmaya ve kaymaya karşı emniyete alınmalıdırlar. 
Alman standartlarına göre izin verilen tahta kalaslar gerilme oranları teknik 
dokümanlarımızda belirtilmiştir.

Tahta kalaslar Allround (Flanşlı) iskelelerin çapraz kirişleri üzerine monte edile-
bilir ve üst üste binme ya da bitişmelerini önlemek için ilave destek kirişleri 
kullanılabilir. Tahta kalaslar üst üste binecek şekilde monte edileceklerse gerekli 
minimum binme oranına dikkat edilmelidir.

Şek. 24: Tahta kalasların birleşimi Şek. 25: Tahta kalasların üst üste binmesi

İlave destek kirişiKiriş 

Bunun tek istisnası en alt iskele seviyesindeki bağlantılardır.

Şek. 23
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} 3. DÜŞMELERİ ENGELLEME ÖNLEMLERİ

Kurulum, değişiklik ve sökme sırasında düşmeleri engellemek

Genel

Yerel yönetmelikler gereği veya iskele kurucusu tarafından yapılan risk analizleri 
sonucunda, iskelelerin kurulum, değişiklik veya sökme işlemleri sırasında Kişisel 
Güvenlik Araçları (KGA), geliştirilmiş ön koruyucu parmaklıklar veya bu ikisinin 
birlikte kullanılmaları gerekebilir.

Kişisel güvenlik araçlarının (KGA) bağlantı noktaları

Kurulum veya sökme sırasında uygun KGA’ların kullanılması planlanmış ise, Şekil 
26’dan 29’a kadar olan resimlerde gösterilen birleşim noktaları kullanılmalıdır. 
Yalnızca gösterilen bağlantı noktalarını kullanınız! KGA kullanımı özellikle ikinci ve 
üçüncü kat iskele seviyelerinde uygulanmalıdır.

Dikkat: Eğer güvenlik halatı iskelenin iç kısmına 
bağlanmışsa 1), tüm çalışma düzeyinin üzerine çıkan 
bir dikme gereklidir. Bu dikme bir düşme durumunda 
iç kısımda oluşacak yüksek aykırı gerilimi emecektir.

Şek. 27: Flanş üzerindeki 
bağlantı noktaları (bölme 
uzunluğu maksimum 
3,07m)

1, 2, 3 • İskelenin tamamı boyunca uzanan ve bağlantısız olan bir 
dikmeye, iskele düzeyinin maksimum 1 metre üzerine.

4, 5 • Dikme düzeyindeki bir flanşa. Dikme daha önceden 
bağlanmış olmalıdır.

6, 7 • Kurulmuş ve tamamlanmış olan bir iskele seviyesindeki her-
hangi bir flanşa.

8, 9, 10 • Kurulmuş ve tamamlanmış olan bir iskele seviyesinden 
maksimum 2m yükseklikte olan bir O-Tip dikmeye. İskele 
seviyesinden 2m yukarıdaki dikmeler gösterilmiştir; yatay 
kirişlerden 1m çıkıntı yapan dikmelerin bağlanmasında da 
izin verilmektedir.

11, 12 • Kurulmuş ve tamamlanmış olan bir iskele seviyesindeki bir 
yatay kirişe.

Şek. 28: Flanşın küçük veya 
büyük deliklerine bağlantı 
yapmak (Çelik iskelelerde 
yapılabilir, ancak alümin-
yumlarda yapılamaz)

Şek. 29: Flanşlı yatay kirişlerdeki bağlantı noktaları; bölme 
uzunluğu maksimum 3,07m.

Şek. 26
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a b c

Şek. 30: Flanşlı yatay kirişe 
bağlantı

Layher ön koruyucu korkuluğu nasıl çalışır

Layher gelişmiş ön koruyucu korkuluğu iki ana bileşenden meydana gelir – arka 
koruyucu korkuluk ve birbirinin içine geçen “teleskopik” koruyucu parmaklık. 
Yerel yönetmeliklere bağlı olarak a) veya b) tipi arka koruyucu parmaklık 
kullanılmalıdır.
a. 1 m yükseklikteki teleskopik koruyucu parmaklık bağlantısı olan bir arka 

koruyucu parmaklık.
b. 0,5 ile 1m arası yükseklikteki teleskopik koruyucu parmak-lık bağlantısı olan bir 

arka koruyucu parmaklık.
c. 2,00 m ile 3,07 m arası bölme genişliği için alüminyumdan yapılma ve dikme 

eksen ile birleştirilmiş bölme genişlikleri de dahil olmak üzere (örneğin 1,57 m 
ile 1,09 m arası bölmeler) için teleskopik koruyucu parmaklık.

Geliştirilmiş koruyucu güvenlik korkuluğu, kurucu tarafından iki 
konumda takılabilir ve sökülebilir:
1. Yukarıdan takma/sökme
2. Aşağıdan takma/sökme

Koruyucu korkuluğun her iki kıskacının da tamamen 
kapandığından ve teleskopik koruyucu parmaklığın güvenlik 
milleri kullanılarak tutturulduklarından emin olunmalıdır.

Şek. 35: Gelişmiş ön koruyucu parmaklığın geçiş bölmesinde kullanılması

Şek. 36: Geçiş bölmesinde 
kullanılan gelişmiş ön koruyucu 
parmaklığın detayı

Şek. 34: Gelişmiş ön koruyucu parmaklığın dikey kirişe bağlanması

Soldan sağa:  
Şek. 31 – Şek. 33
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İskelede çalışılırken düşmelerin önlenmesi

Yerel yönetmeliklerde aksi belirtilmediği takdirde üç-taraflı yan koruyucuyu 
parmaklık, ara parmaklık ve süpürgelik, kullanılan iskelenin çalışma yapılan tüm 
seviyelerinin dış kısmına takılmalıdır.

Birbirinin üzerine binen tahta kalasların kullanılması durumunda 1,5m düzeyinde 
üçüncü bir kiriş ile minimum koruyucu parmaklık yüksekliğinin 1,0m’de olması 
sağlanmalıdır.

} 4. ÖNEMLİ KURULUŞ KILAVUZU

İskeledeki çalışmalar, mümkün olduğu sürece daima tamamen sağlamlaştırılmış ve 
güvence altına alınmış yerlerde yapılmalıdır.

Şek. 37: Allround (Flanşlı) iskelede üç 
taraflı yan koruma.

Şek. 38: U-Tip sistemde süpürgelik

Şek. 39: O-Tip sistemde süpürgelik

Bina duvarına olan maksimum 30 cm’lik açıklık aşıldığı takdirde, iskelenin iç 
kısmında yan korumalar (bir, iki veya üç parçalı) gerekli olabilir. Münferit durum-
larda yan korumalar daha düşük mesafeler için de gerekli olabilir.

 UYARI
Kamalara, bileşenler birleştirildikten hemen sonra 500 gr.lık metal çekiç 
kullanılarak arada boşluk kalmayacak şekilde sert bir darbe vurulmalıdır.

Kamalı kelepçeler 500 gr.’lık metal bir çekiç kullanılarak arada boşluk 
kalmayacak şekilde çekiçlenmelidir. Somunlu kelepçeler 50 Nm tork 
uygulanarak sıkıştırılmalıdır.

İskeleler yalnızca yeteri kadar sağlam yüzeyler Üzerine dikilebilir. Layher 
Allround (Flanşlı) yapılarını kurmadan önce yüzeyin yeterli yük taşıma 
kapasitesine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. Uygun yük dağıtıcı 
kaideler seçilmelidir.

Maksimum ayarlı ayak vida uzunlukları aşılmamalıdır. Temel kaidesi-
nin tek taraftan sabitlenerek yerleştirilmesi ara kesitlerde aşırı gerilime 
neden olabilir ve iskelenin yıkılmasına yol açabilir.

İskelenin kurulması sırasında sürekli olarak sabitleme yapılmalıdır. 
Kendi-kendine ayakta duran yapılarda yüksekliğin genişliğe olan mak-
simum oranı aşılmamalıdır. Gerekli durumlarda sağlamlık safra veya 
desteklerle arttırılmalıdır.

Platformların kalkmayı önleyici kısımların üzerine çıkması engellenme-
lidir. Buralarda yalnızca bu amaçla tasarlanmış geçici kalaslar maksi-
mum gerilme ve yük taşıma kapasitelerine uygun olarak kullanılabilir.

Hareket sırasında hiçbir personel veya nesne yürüyen kuleler üzerinde 
bulunamaz. Hareketli kulelerin tekerlekleri, kule hareketsiz durumda 
iken kilitlenmelidir. Hareketli kuleler sadece düzgün yüzeyler üzerinde 
kullanılabilir.
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Montaj şekli 1

Kurtağzı elemanın flanşa bağlantıları ile ilgili açıklamalar için sayfa 8’e bakınız.

} 5. TEMEL BİLEŞENLER  UYARI
Ayarlı ayağın tek taraftan sabitlenerek yerleştirilmesi ara kesitlerde 
aşırı gerilime neden olabilir ve iskelenin yıkılmasına yol açabilir.

1   Ayarlanabilir iskele ayağı
2   Başlangıç elemanı
3   Dikme
4.   Destek kirişi (U-Tip veya O-Tip)
5   O-Tip kiriş
6  Koruyucu parmaklık (O-Tip kiriş)
7  Koruyucu parmaklık sonu 

 (O-Tip kiriş)
8  Çapraz eleman
9  O-/U-İskele platformu
10 Süpürgelik
11 Sabitleme

Şek. 40

Şek. 41

Şek. 20 Şek. 21 Şek. 22

Montaj şekli 2

Bu varyasyon uzun kirişlerin kullanıldığı durumlarda uygun güvenliği sağlar. Kama 
çıkıntısı olan uzak uç flanşın içine yerleştirilir. Bu, yan elemanın kaymasını önler. 
Yakın uç flanşın üzerine doğru kaydırılır ve kama yerine oturtulur. Uzak uçtaki 
kamalı kurtağzı kaldırılır ve kama yerine oturtularak emniyete alınır. Her iki kama 
da çekiçlenmelidir.

Şek. 42
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} 6. ÖN CEPHE İSKELELERİ

Dikkat: Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol 
edin ve uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın. Bu temeller her iki yana doğru 
uzanmalıdır.
Maksimum ayak ayar mili uzunluğu aşılmamalıdır. Konumlandırılırken, yukarı 
seviyelerden düşmeleri engellemek için, izin verilen maksimum duvar açıklığı 
sağlanmalıdır.

1. Montaja en yüksek noktadan başlanmalıdır. İlk adımda uzunlamasına kirişler 
 ve çapraz kirişler yerleştirilmelidir.
2. Yük dağıtıcı temeli bağlantılara yerleştirin.
3.  Dikey başlangıç elemanı takılmış olan ayarlanabilir ayak milini yük dağıtıcı 
 temele yerleştirin.
4. Kirişleri flanşlar üzerindeki küçük deliklere bağlayın. Cephe iskelesinin temel  
 çerçevesini su terazisi ile cepheye paralel olacak şekilde ayarlayarak takın.  
 Kamaları çekiçleyin.

Dikkat: Yerleştirme sırasında duvara, izin verilen maksimum mesafede kalın, aksi 
halde düşme riski mevcuttur.

8.  Gerektiği takdirde geçici kalasları kullanın.
9.  Erişim platformunu ve kalan diğer çelik platformları yerleştirin, bundan  

sonra kalkmayı önleyici parçayı kapatın.
10. Bir sonraki düzeyde dikey kirişleri takın.

Dikkat: Kullanmadığınız zamanlarda geçiş kapağını kapalı tutun.

5. Daha sonra platformları geçiş bölmesine yerleştirin.
6. Dikmeleri takın. Çapraz kirişleri yerleştirin.
7. Platformları oturtun, yukarı kalkmayacak şekilde emniyete alın ve iskeleyi 

dikey çapraz desteklerle sağlamlaştırın. Son olarak her beşinci bölmeyi dikey 
çapraz destekler ile sabitleyin.

Şek. 43

Şek. 44

Şek. 45

Şek. 46
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11. Üç-parçalı yan korumayı içeren el parmaklığını, diz parmaklığını ve 
süpürgeliği takın.

12. Dikey çapraz destekleri bağlayın.
13. Erişim platformunu ve çelik platformları taktıktan sonra kalkmayı önleyici 

parçayı kapatın.
14. Dikkat: İskelenin kurulum süreci sırasında sürekli olarak gerekli sabitle-

meleri ekleyerek bağlayın. Bununla ilgili bilgi için Sabitleme bölümüne 
bakın.

} 7. GEÇİCİ KALASLAR İLE ÖN CEPHE İSKELELERİ

Dikkat: Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol 
edin ve uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın. Bu temeller her iki yana doğru 
uzanmalıdır.
Maksimum gerilme uzunluğu aşılmamalıdır. Konumlandırılırken, yukarı seviyeler-
den düşmeleri engellemek için maksimum duvar açıklığı sağlanmalıdır.

1. Montaja en yüksek noktadan başlanmalıdır. İlk adımda uzunlamasına kirişler 
ve çapraz kirişler yerleştirilmelidir.

2. Yük dağıtıcı temeli bağlantılara yerleştirin.
3. Dikey başlangıç elemanı bilezikleri takılmış olan ayarlanabilir ayak millerini 

yük dağıtıcı temellere yerleştirin.
4. Kirişleri flanşlar üzerindeki küçük deliklere bağlayın. Cephe iskelesinin temel 

çerçevesini su terazisi ile cepheye paralel olacak şekilde ayarlayarak takın. 
Kamaları çekiçleyin.

Dikkat: Kurum sırasında duvara, izin verilen maksimum mesafede kalın, aksi 
halde düşme riski mevcuttur.

15. Dikkat: En üst çalışma seviyesini üç-parçalı yan koruma aksamlarını köşelere 
takarak tamamlayın ve düşme riskini önleyin.

Şek. 47

Şek. 48

Şek. 49
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5. Daha sonra platformları erişim bölmesine yerleştirin.
6.  Dikmeleri takın.
7. Uzunlamasına kirişleri ve çapraz kirişleri yerleştirin.
8. Dikey çapraz ve cephe destekleri ile iskeleyi sağlamlaştırın. Son olarak her 

beşinci bölmeyi dikey çapraz destekler ile sabitleyin.

 9. Geçiş platformunu yerleştirin ve kalkmayı önleyici pimi çevirin.

Dikkat: Kullanmadığınız zamanlarda geçiş kapağını kapalı tutun.

10. Destek kirişlerini takın.
11. Geçici kalasları yerleştirin. Tahta levhalarda izin verilen gerilme oranlarına 

uyun.
12. Bir sonraki düzeyde dikey kirişleri takın.

Şek. 51: Geçiş platformu 
Destek kirişi. -Geçici kalaslar

13. Dikey çapraz destekleri bağlayın.
14. Geçiş bölmesine yanal elemanı koruma amaçlı altlı ve üstlü olmak üzere iki 

sıra halinde takın.
15. Geçiş platformunu ve çelik platformları taktıktan sonra kalkmayı önleyici 

pimi çevirin.
16. Dikkat: İskelenin kurulum süreci sırasında sürekli olarak gerekli sabitlemele-

ri ekleyerek bağlayın. Bununla ilgili bilgi için sabitleme bölümüne bakın.

17. Dikkat: En üst çalışma seviyesini üç-parçalı yan koruma aksamlarını taka-
rak tamamlayın.

Şek. 50

Şek. 52

Şek. 53
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} 8. KULE İSKELE

Kule iskeleler yoğun olarak sanayi tesislerinde ve tersanelerdeki denetleme 
çalışmaları vs. için (Layher hareketli kule tekerlekleri ilave edilerek kullanıl- 
maktadır, bakınız Mobil İskele Üniteleri), kafes iskelelere temel olarak veya 
dikey yükleri dağıtmak için destek iskelesi olarak (Layher kaldıraç başları ilave 
edilerek) kullanılmaktadırlar. Layher Allround (Flanşlı) ekipmanlarının otomatik 
dörtgenliği, sürekli olarak kullanımda hızlı kurulum ve söküme olanak verdiğinden 
dolayı büyük bir ekonomi sağlamaktadır. 
 
Dikkat: Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin 
ve uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın.

1. Kirişleri koyun ve yük-dağıtıcı temelleri köşelere yerleştirin.
2. Başlangıç elemanı takılmış olan ayarlanabilir ayak milini yük-dağıtıcı temelle-

rin üzerine yerleştirin.
3. Kirişleri flanşların üzerindeki küçük deliklere bağlayın, kule iskelenin temel 

çerçevesini su terazisi ile ayarlayarak takın ve kamaları çekiçleyin.  

4. Platformları geçiş bölümüne yerleştirin.
5. Dikey kirişleri bağlayın.

6. Kirişleri takın.
7. Geçiş platformunu takın, kalkmayı önleyici pimi kapatın.
8. Dikey çapraz destekleri kullanarak iskelenin 4 tarafını sağlamlaştırın.

Şek. 54

Şek. 56

Şek. 57

Şek. 55
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9.   Maksimum gerilimlerine 
uygun olarak geçici 
kalasları yerleştirin.

10. İki -adet yan korumaları 
gösterildiği şekilde ara  
düzeye monte edin.

11.  Çalışma düzeyindeki 
köprü kirişlerini ve diğer 
kirişleri takın.

13. Ara düzeyin 4 tarafına dikey çapraz kirişleri yerleştirin.
14. Destek kirişlerini ara düzeyin erişim platformunun iç kısmına yan koruma  
 olarak bağlayın. Destek kirişlerinin kaymasını engellemek için kamaları  
 çekiçleyin.
15. Çalışma düzeyine Flanşlı üç-parçalı yan koruma parçalarını monte edin.

Kule iskelenin sağlamlığı her özel vakada doğrulanmalıdır. Gerektiği takdirde 
sağlamlık sabitleme, safra, destekleme veya iskelenin genişletilmesi ile emniyet 
altına alınmalıdır.

Layher Allround (Flanşlı) çelik iskelele bileşenleri ile yapılan kule iskeleler aşağıdaki 
koşullar mevcut olduğunda sağlam olarak nitelendirilirler:
• Yüksekliğin H, en alçak seviyedeki temel genişliğine B olan oranının 3:1’den 

fazla olmadığı açıkhava inşaatları ve;
• İnşaatın kapalı alanlarda bulunduğu vakalarda bu oranın 4:1’den fazla 
olmadığı durumlarda ve yüksekliğin açıkhava yapılarında 8m., kapalı alanlarda 
ise 12 m.’yi geçmediği durumlarda.

12.  Geçiş platformunu 
ve çelik platformları 
taktıktan sonra kalkmayı  
önleyici pimi çevirin.

H

B B

Şek. 58

Şek. 59

Şek. 60
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} 9. KAFES İSKELE

Kafes iskeleler tavan örtmek için ve destek iskeleleri olarak kullanılabilirler. 
Kurulumları kule iskelelerinki ile benzer şekildedir, ancak iskele yapısının destek-
lerine özel olarak dikkat edilmelidir. Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip 
olup olmadığını kontrol edin ve uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın.

Dikey çapraz destekleri kafes iskelenin her 
eksenini en azından her beşinci bölmede bir 
sağlamlayacak şekilde ayarlatın. Buna ek ola-
rak yatay çapraz destekleri (bakınız A-A kesiti) 
yatay iskele düzeylerini de destekleyecek şekilde 
kullanın. Dikkat: Her beşinci bölmenin  destek-
lenmesi minimum koşuldur, daha ağır yüklerin 
emilebilmesi için çapraz desteklerin daha yoğun 
biçimde kullanılması gereklidir.

Şek. 63: A-A kesiti

A A

} 10. KALIP (DESTEK) İSKELELERİ

Layher Allround (Flanşlı) ekipmanları ile yükleri güvenli biçimde dağıtmak için 
destek iskeleleri hızlı ve ekonomik bir biçimde konulabilir. 
Dikkat: Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol 
edin ve uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın. Kalıp (Destek) iskeleleri, örn. 
zemin betonları için

1.  Kalıp iskelesi, örneğin zemin betonu dökülürken kule ve kafes iskeleler ile aynı şekilde 
 kurulabilir.
2.  En üst düzeyde, muflonsuz çapraz destekleri kullanın.

Dikkat: Yükün emilebilmesi içinyük taşıma kapasitesi doğrulanmalıdır, özellikle dikey 
çapraz desteklerle sağlamlaştırmaya, bölme genişliğine ve temel levhaları ile kaldıraç 
başlarının gerilme ayarlarına dikkat edilmelidir.

3.  Kaldıraç başlarını dikmelere takın.

Dikkat: Kalıp destekleri üzerindeki yükler, merkezi olarak kaldıraç başlarına 
aktarılmalıdır. Kalıp desteklerinin eğilmeleri engellenmelidir.

Şek. 61

Şek. 62

Şek. 64



20

} 11. DAİRESEL İSKELELER

8 olası bağlantı ve değişken açı seçeneği sayesinde eğimli yüzeylerde problemsiz 
olarak iskele ile çevrilebilir. Aşağıdaki üstünlükleri bu alanda çok yararlıdır:

Düşük çap = dörtgen iskeleler Layher çelik kalaslar ile desteklenmiştir.
Yüksek çap = Flanşlı bağlantıda değişken açı seçeneklerinin kullanılması

Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin ve 
uygun yük-dağıtıcı temel kaidesini kullanın. Bu temeller her iki yana doğru 
uzanmalıdır.

Dikey kirişlerin uzunluğu ayarlanabilir temel levhaları ve kaldıraç başları mümkün 
olduğunca az uzatılacak şekilde seçilmelidir. Çubukların desteklenmesinin gerekli 
olduğu durumlarda, çubuk girişi olan kamalı bir döner kavrama kullanılmalıdır.

Ağır-yük kuleleri

Ağır-yük kuleleri münferit 
yüklerin dağıtılması için
aşağıdaki ilave parçaların 
kullanıldığı standart malzemelerden 
yapılmıştır: 

• Ağır yük kuleleri için kaldıraç    başları
•  4 yönlü ağır yük baş bağlantı bilezikleri
•  İkiz kamalı kelepçe
• 4 yönlü ağır yük temel bağlantı  
 bilezikleri
• Ağır-yük kule başlangıç elemanı

1. Çelik kalasları iç köşelere yerleştirin.
2. Çelik kalasların her iki ucunu en az 10cm olacak şekilde birbirlerinin üzerine 

bindirin. Her destek için iki adet kilitleme mili kullanarak kalasları kaymaya ve 
kalkmaya karşı emniyete alın.

Düşük çaplı yapıların çevrelenmesi

Şek. 65

Şek. 67 Şek. 68

Şek. 66
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1.  Kirişleri silindirik petrol tankının kavisine uyacak şekilde yerleştirin.
2. Yük dağıtıcı temelleri yerleştirin ve başlangıç elemanı takılı ayarlı ayak millerini 
 yerleştirin.
3. İskelenin temel çerçevesini bir su terazisi ile dengeye alın ve kamaları çekiçleyin.

Dikkat: Yerleştirme sırasında duvara maksimum mesafede kalın,  aksi halde 
düşme riski mevcuttur.

İpucu: Çapa bağlı olarak tüm kirişleri büyük deliklere takmak (bakınız çözüm 1) 
veya yalnızca ara bölmelerdeki kirişleri takmak (bakınız çözüm 2) daha avantajlıdır.

1 2

4. Dikey kirişleri bağlayın.
5. Platformları erişme bölmesine dikey bir yüzey oluşturacak şekilde yerleştirin.
6. Çapraz kirişleri monte edin.
7. Erişim platformunu yerleştirin.

İpucu: Silindirik tanklara iskele kurarken geçiş platformunda yana doğru açılan 
kapak kullanın.

8. Dörtgen ana bölmeye platformları yerleştirin, kalkmayı önleyici pimi çevirin.
9. En az beş bölmede bir dikey çapraz desteklerle sağlamlaştırın.
10. Ara bölmelerdeki kirişleri bağlayın.

İpucu: Yangın riskini azaltmak için kısa ara bölmeler için (2,07 m) Layher çelik 
kalaslarını kullanın.

Büyük çaplı bir petrol tankının etrafına iskele kurulması

Şek. 69

Şek. 70 Şek. 71

Şek. 72

Şek. 73
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12. Montaj adımlarını
  istenilen yüksekliğe
  ulaşılıncaya dek
  tekrarlayın.

Dikkat: Montaj süreci boyun-
ca devamlı olarak sabitleme 
yapılmalıdır.

} 12. ASKI İSKELE

Büyük yüksekliklerde veya zeminin yeterince güçlü olmadığı ve montaj için 
kullanılabilir durumda olmadığı durumlarda iskele için kullanılan malzemelerin 
toplam miktarını minimuma indirgemek için çalışma yüzeyleri askı iskeleleri ile 
erişilecek şekilde düzenlenebilir. Askı iskelelerin pek çok kullanım şekli vardır, 
aşağıdaki montaj sırası sadece bir örnek olarak verilmiştir.

Askı iskele pek çok şekilde desteklenebilir. Duvar kamaları, askı iskele kelepçeleri, 
kancalı kelepçeler, putrel tutucular ve zincirler kullanılarak tavandan destekleme 
veya diğer yapısal bileşenlerin uygulanması mümkündür.

Dikkat: Askılı iskelelerde oluşacak gerilimin güvenli bir şekilde 
aktarılabilmesi için civatalı muflonları bulunan dikey kirişler 
kullanılmalıdır.

Şek. 76: Civata geçmeli boru

11. Tahta kalasları, izin verilen gerilmeyi aşmayacak şekilde ara bölmelere 
yerleştirin. Minimum koruma parmaklığı yüksekliğine erişilmediği sürece 
1,50m seviyesine üçüncü bir kiriş gereklidir.

Şek. 74

Şek. 75

Şek. 77
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1. Asma kule iskelelerin montajı

Gerekli safra yapısal güç hesaplamaları uygulanarak saptanmalıdır. Güvenlik 
doğrulanmalıdır ve yerel yönetmeliklere uygun olarak seçilmelidir. Yalnızca katı 
malzemeler safra olarak kullanılabilir.

2. Kafes putrelleri kule iskeleye bağlayın ve en üst ve en alt kirişlerden boru/
kelepçe destekleri ile sağlamlaştırın.

3. Kule iskeleyi köşeye doğru kaydırarak kafes putrellerin uçlarının bunları 
aşmasını sağlayın

4.  Geçici kalasları, maksimum gerilme oranlarına dikkat ederek yerleştirin.
5. Dikmeleri kafes putrelin en üst ve en alt kirişlerine, belirtilen mesafelerde 
 bağlamak için standart kelepçeleri kullanın (gerekli olduğu takdirde montaja  
 yardımcı olması için çapraz kiriş ekleyin). Kelepçeleri önlerine takacağınız ek  
 kelepçeler ile emniyet altına alın.

İpucu: Dikmeleri ters olarak monte edin, bu daha önce desteklenmiş olan dikme-
lere sonradan yapılacak bağlantıları kolaylaştırır.

6.   Bir alt seviyeye geçin.

Dikkat: Düşme riski. Bu çalışma adımını mutlaka kişisel güvenlik araçları (KGA) 
ile gerçekleştirin.

7.  Yatay kirişleri takın ve platformları yerleştirin.
8.  Üç-parçalı yan koruma aksamlarını monte edin.
9.  Dikey çapraz destekleri 3 tarafa takın.
10. Dikmeleri civatalı muflonlar ile bağlayın ve bunları 2 cıvata veya 2 pim ile  
  emniyet altına alın. Gerekli derinliğe ulaşılıncaya kadar yukarıdaki çalışma  
  adımlarını tekrarlayın.

Şek. 78

Şek. 79
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11. Çıkıntılı parçaları destek bölümünde gösterildiği şekilde monte edin.
12. Üç-taraflı yan koruma aksamlarını takın.

İpucu: Yukarıda gösterilen montaj sırasına alternatif olarak münferit kısımlar 
(örneğin destekli parçalar) önceden zemin üzerinde monte edilerek bir vinç 
yardımı ile çıkıntı yapan bölümlere bağlanabilir. Bu işlem düşme risklerini azaltır. 
Bu şekilde yapılan çalışmalarda düşme riskinin bulunduğu faaliyetler için harcanan 
zaman kısaltılmış olur.

} 13. HAREKETLİ (MOBİL) İSKELE ÜNİTELERİ

Mobil iskele üniteleri büyük alanlarda az sayıda malzeme ile çalışma olanağını 
sağlarlar. Mobil iskele ünitelerinin altına tekerlek takılarak yürüyen kuleler haline 
getirilebilir veya vinç ile taşınan üniteler halinde tasarlanabilirler.

Yürüyen kuleler

Dikkat: Hareket sırasında hiçbir personel veya nesne yürüyen kuleler üzerin-
de bulunamaz. Yürüyen kuleler hareket ettirilirken itme gücü temel kısmına 
uygulanmalıdır, asla yapının üst kısımlarından itilmemeli veya çekilmemelidirler. 
Hareketli kulelerin tekerlekleri, kule hareketsiz durumdayken kilitlenmelidir. 
Hareketli kuleler sadece düzgün yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

1. Kirişleri doğru açıda birbir-
lerinin üzerine yerleştirin ve 
uzatılmış başlangıç elemanını 
takın.

2. Tekerlekleri uçlara monte
 edin.

Dikkat: Yürüyen kule kurulurken tekerlekler kilitlenmelidir.

3.  İlk iki kirişi başlangıç elemanındaki küçük deliklere takın ve tekerlekleri  
  monte edin.
4.  Sırası ile başlangıç elemanlarını ve tekerlek ilave kirişlerini takın, ama  
  kamaları çekiçle sağlamlaştırmayın.
5.  Yürüyen kulenin ayak/temelini su terazisi kullanarak ayarlayın. Kamaları  
  çekiçleyin.
6.  Geçiş bölümüne çelik platformları yerleştirin ve kalkmalarını engelleyecek  
  şekilde emniyet altına alın.
7.  Dikmeleri dikey başlangıç elemanına takın.
8.  İkinci seviyedeki yatay kirişleri takın.
9.  Geçiş platformunu yerleştirin.
10. İskeleyi dört bir yanından dikey çapraz destekler ile sağlamlaştırın.

Şek. 80

Şek. 81
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Dikkat: Hareketli iskele ünitelerinin sağlamlığı her vakada ayrıca doğrulanmalıdır. 
Gerektiği takdirde sağlamlığı güvence altına almak için sabitleme, safra, destek-
leme veya iskele genişletme yapılabilir.

 11. Geçici kalasları, maksimum 
gerilme oranlarına dikkat 
ederek yerleştirin.

12. 2-parçalı yan koruma 
parçalarını ara düzeye monte 
edin.

13. Çalışma düzeyindeki destek 
kirişlerini ve diğer kirişleri 
takın.

14. Geçiş platformunu ve çelik 
platformları monte ettikten 
sonra kalkmayı önleyen pimi 
çevirin.

15. Geçiş bölümüne girerek 
düşmeleri engellemek için 
destek kirişlerini iskelenin iç 
kısmına takın. Kaymalarını 
önlemek için destek kirişlerinin 
kamalarını çekiçleyin.

16. İkinci seviyenin dört bir yanına 
dikey çapraz destekleri monte 
edin.

17. Çalışma düzeyine giderek 
kiriş parmaklığını takın.

18. Kirişleri diz boyu parmaklıklar 
olarak takın ve 3-taraflı yan 
koruyucular ile süpürgelikleri 
yerleştirin.

 

Vinç ile hareket ettirilen üni-
teler

Yürüyen kulelerin kullanılamadığı 
yerlerde, örneğin düzgün olma-
yan zeminlerde, iskele üniteleri 
vinç ile hareket ettirilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Uygun vinç ilave 
araçları kullanılmalıdır. Vinç ile 
hareket ettirilen iskele üniteleri 
aynı zamanda yapılan işe göre 
planlanarak bölüm-bölüm önce-
den üniteler birleştirilebilir.

 UYARI
Dikey kirişlerin bağlantıları birbirlerine sağlam bir şekilde 
birleştirilmelidir.    Dikey kirişlerin vidalı muflonlar veya basmalı 
muflonlar aracılığı ile kilitleme pimleri kullanılarak emniyet 
altına alındıkları kontrol edilmelidir.

Ayarlı ayakların düşmeleri önlenmelidir.

Şek. 86: Kama başlı ayarlı 
ayak bağlantısı

Şek. 87: Dikey kirişlerin 
kilitleme mili ile 
bağlanması

Şek. 88: Dikey kirişlerin 
civatalı borular ile
bağlanması

Şek. 82

Şek. 83

Şek. 84

Şek. 85
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} 14. SABİTLEME

Dikkat: İskelenin sağlamlığı için iskelenin kurulum sürecinde devamlı olarak 
sabitleme yapılması gereklidir.

Yalnızca yeteri kadar güçlü bileşenler ile sağlamlaştırma yapın, gerektiği takdirde 
sabitleme yüzeyine çekme testi uygulayın. Kontrol sonucunda yeterli yük-taşıma 
kapasitesinin mevcut olup olmadığı profesyonel deneyimler esas alınarak ve sabit-
leme gücü A^ ’nın işlevsel değerinin 1,5 kN’u aşmadığı yada betonarme kullanılan 
durumlarda DIN 1045 uyarınca 6,0 kN’u aşmadığı takdirde saptanmış olur. Yük-
taşıma kapasitesinin birleştirilen tüm araçlar için (sabitlemeler, halka vidalar, 
duvar dübelleri) yeterli sabitleme gücüne sahip olduğunun kanıtlarını sağlayın. 
Duvar dübellerinin yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol edin.

 UYARI
Sabitlemenin yapılmaması veya yeterince kuvvetli bir şekilde 
yapılmaması, iskele yapısının dayanıklılığını   azaltır ve devrilm-
esine   neden   olabilir. Sabitleme yalnızca iskele kurucusu   
tarafından monte edilebilir ve sökülebilir.

İskele, aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılarak sabitlenebilir.

Duvar dübelleri ve duvara halka vida takarak sabitleme

• Flanşlı duvar bağlayıcısı
• İç dikme üzerine 1 standart kelepçe ile takılan kısa duvar bağlayıcısı
• Duvar bağlayıcıları ile V-tipi sabitleme
• 2 dikme üzerine 2 standart kelepçe ile takılan uzun duvar bağlayıcısı
• O-Tip kiriş

Destek yapılarına, kancalı kelepçe ve boru/kelepçe yapıları kullanarak 
sabitleme.

• Dikey bileşenlere sabitleme
• Yatay bileşenlere sabitleme

Sabitlemeler gücü emme konusunda farklılıklar gösterirler ve yeniden bir denet-
leme yapılmadan değiştirilemezler. Duvar bağlayıcıları ve diğer sabitleme 
çubukları ile kavramaları doğrudan flanşa bitişecek şekilde monte edilmelidirler.

1. Duvar bağlayıcısını halka vidanın 
içine takarak Flanşlı duvar 
bağlayıcısını standart kavrama ile 
dikmeye bağlayın.

2. Flanşlı duvar bağlayıcısının arka ucu 
U-Tip kirişe birleştirilmelidir.

1. Duvar bağlayıcısını halka vidanın 
içine sokarak standart kelepçeli 
kısa duvar bağlayıcısını dikmenin 
içi kısmına bağlayın. Bu tip sabit-
lemeler, yalnızca cepheye paralel 
bir gücün aktarılmasının gerekli 
olmadığı durumlarda kullanılabilir

Sadece U-Tip kirişlere bağlanan Flanşlı duvar bağlayıcıları

Bir standart kelepçe ile kısa duvar bağlayıcısı

1. Duvar bağlayıcısını halka vidanın 
içine sokarak standart kelepçeli 
duvar bağlayıcısını dikmeye 
bağlayın.

2. İkinci standart kelepçeli duvar 
bağlayıcısını halka vidanın içine 
sokarak birinci duvar bağlayıcısına 
birleştirin.

3. Alternatif: Her iki duvar bağlayıcısını 
da dikmeye bağlayın.

V-tipi duvar bağlayıcıları

Şek. 89

Şek. 90

Şek. 91
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1. Duvar bağlayıcısını halkalı vidanın 
içine sokarak 2 standart kelepçeli 
duvar bağlayıcısını her iki dikmeye 
birleştirin.

2 standart kelepçe ile takılan uzun (1,45m’ye kadar) duvar bağlayıcısı

Kıskaçlı kelepçelerin yardımı ile çelik 
desteklere sabitleme.

1.  Kancalı kelepçeyi gevşek bir şekilde  
 iskele çubuğuna tutturun, ardından  
 destek flanşının üzerine kaydırın.
2. Kamalar flanşa sıkıca oturmalıdır.
3. Kelepçeleri sıkılaştırın.

Betonarme destekler veya kılıflı 
desteklere boru/kelepçe yapıları ile 
sabitleme yapın. Tüm kelepçeleri 
sıkıştırın.

Dikey bileşenlere sabitleme

1. Standart kelepçeli kirişi her iki dik-
meye bağlayın, kama başını halka 
vidanın üzerine kaydırın.

2. Kamayı halka vidanın içine itin ve 
çekiçle vurarak sabitleyin.

2 standart kelepçeli yatay kiriş
Çok geniş iskele yapılarında yatay bir kiriş yardımı ile sabitleme yapılması gere-
kebilir.

Boru/kelepçe yapıları kullanarak yatay 
kirişlere sabitleme yapmak; eğer çelik 
kirişler kullanılmışsa, ek olarak kıskaçlı 
kavramalardan da yararlanın. Montaj 
sırası aynen çelik veya beton destekle-
re yapılan sabitleme gibidir.

Yatay bileşenlere sabitleme

Sabitleme konfigürasyonu

Sabitleme konfigürasyonunun seçimi, bölme genişliğine, iskele üzerindeki yüke, 
canlı yüke, rüzgâr yüküne ve iskelenin yapısal yüksekliğine bağlıdır. Sabitleme 
konfigürasyonu tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Burada 
örnek olarak üç adet tipik sabitleme konfigürasyonu gösterilmiştir.

İskele üzerindeki yük arttıkça, sabitleme konfigürasyonu güçleri güvenli bir 
biçimde sabitleme yüzeyine aktarabilmek için yoğunlaştırılmalıdır. Sabitleme 
konfigürasyonu ne kadar yoğun olursa, münferit duvar bağlayıcılarına düşen yükte 
o kadar azalır.

Eğer iskele ağ veya branda ile kaplı ise sabitleme özellikle önemlidir. İlave kelep-
çeler ilave sabitlemeleri gerektirir.

Şekil 97: Her 4m’de bir dikey olarak çaprazlayarak her 8m’de bir yapılan sabitleme 
konfigürasyonu. 
Her 4m’nin sonunda dikmeleri iskeleye sabitleyin. Kalan dikmeleri şekilde 
gösterildiği gibi sabitleyin. Dikey sabitleme mesafesi 8m’dir ve 4m’de bir bitişik 
eksene çaprazlanarak bağlanmıştır.

Şekil 98: Her 4m’de bir dikey olarak sabitleyerek her 4m’de bir yapılan dikme 
sabitleme konfigürasyonu.

Şekil 99: Her 2m’de bir dikey olarak sabitleyerek her 2m’de bir yapılan dikme sabit-
leme konfigürasyonu. Daha yüksek rüzgâr yükleri için sabitlemeyi yoğunlaştırın 
(örneğin branda kaplamalar).

Şek. 92

Şek. 93

Şek. 94

Şek. 95

Şek. 96
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Şek. 97: Her 4 m’de bir dikey olarak çaprazlayarak her 8m’de bir 
yapılan sabitleme konfigürasyonu

Şek. 98: 4 m’lik sabitleme konfigürasyonu.

Şek. 99: 2m’lik sabitleme konfigürasyonu.

} 15. GEÇİŞLER (ERİŞİMLER)

Dâhili geçiş – kapak

Kapaklı dâhili iskele erişimi. Kapak 
açıklıklarını karşılıklı olarak düzenleyin.

Dikkat: Geçiş platformlarındaki kapakları 
kullanmadığınız zaman kapalı tutun. 
Bu önlem, erişim platformlarının taşın-
maları sırasında da uygulanmalıdır. 
Geçiş bölmesinin en alt seviyesinde iske-
le platformları, bir iskele destek yüzeyi 
şeklinde monte edilmelidir.

Dâhili geçiş – Destek kirişleri

1. Uzunlamasına kirişleri erişim bölmesi-
nin içine ve dışına platform seviyesin-
de takın.

2.  Destek kirişlerini uzunlamasına   
kirişlerin ters yönünde takın.

3. Çelik platformları bölme 
 uzunluğundan 50 cm daha kısa olacak  
 şekilde takın ve kalkmayı önleyici  
 kısmı kapatın.
4. Kat kirişini monte edin. 

Açıklıkların çalışma sırasında kapatılması 
gerekip gerekmediğini öğrenmek için 
yerel yönetmelikleri kontrol edin.

Şek. 100

Şek. 101

Şek. 102
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Harici erişimler

1. İlave uzunlamasına kirişleri platform 
düzeyinin en üst seviyesinin bir üzerine 
çıkacak şekilde takın. 

2. Karşılık gelen dirsekli koruma 
parmaklık dikmesini yukarıda sözü 
edilen uzunlamasına yatay kirişin 
üzerine monte edin ve yatay kirişleri 
kullanarak bunu dikmelere bağlayın.

3. Süpürgeliği takın ve süpürgelik pimleri 
olan yarım kelepçe ile karşılık gelen 
dirsekli koruma parmaklık dikmesine 
bağlayarak emniyete alın.

4. Açılır-kapanır kısmı kapı üzerine takın.
5. İki adet döner kelepçe kullanarak 

çubuğu çapraz kirişe bağlayın.
6. İki adet standart kelepçe kullanarak 

kat kirişini çubuğa birleştirin
 Harici bir erişimin mümkün olup 

olmadığını saptamak için yerel yönet-
melikler kontrol edilmelidir.

Cephe iskelelerinde rampa-tipi merdiven erişimleri

1. Madde 6 ve 7’de tanımlandığı şekilde ilave bir dış bölümü iskeleye monte edin. 
2. Rampa-tipi merdiven erişimini çapraz kirişlerin üzerine yerleştirin ve kalkmayı 
önleyici kısmı kapatın.

Şek. 103

Şek. 104

Şek. 105

Şek. 106
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Bağımsız olarak duran rampa-tipi merdiven kulesi

Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin 
ve uygun yük-dağıtıcı temelleri yerleştirin.

1. Cephe iskelelerindeki rampa-tipi merdiven erişimi ile aynı şekilde monte 
edin, ama 4 dikey kiriş kullanın.

2. Rampa-tipi merdiven kulelerinin minimum genişliği 1,40 m’dir.
3. Çıkış kısmında merdiven korkuluk rakorlarını dikey kirişlerin flanşlarına 

monte edin.
4. Merdiven korkuluğunu en üst kısımda merdiven korkuluk rakorlarının 

üzerine, alt kısımda ise yatay kirişlerin üstüne monte edin ve daha sonra 
kamaları çekiçleyin.

5. Yatay kirişleri el ve diz koruma parmaklığı şeklinde monte edin.
6. Üstteki uzunlamasına yatay kirişin ortasına bir destek kirişi bağlayın

3.  Rampa-tipi merdivenin girişinde iki adet merdiven korkuluk rakorunu dış  
  dikmedeki flanşlara takın.
4.  Dikmeleri bağladıktan sonra yatay kirişleri takın.
5.  Merdiven korkuluğunu yatay kirişlerin üzerine, alttaki merdiven korkuluk  
  rakorunun üstüne yerleştirin
6.  İkinci iskele düzeyini monte edin, madde 6 ve 7’ye bakın.
7.  Bir sonraki rampa-tipi merdiveni takın, madde 2‘ye bakın.
8.  Üstteki çıkış bölümün için emniyetli düzeyde bir destek monte edin; destek ve  
  çelik platformların anlatıldığı bölüme bakın.
9.  Rampa-tipi merdivenin çıkışında iki adet merdiven korkuluk rakorunu dıştaki  
  dikey kirişin flanşına bağlayın.
10. Merdiven korkuluğunu alt kısımda yatay kirişin üzerine ve üst kısımda merdi- 
  ven korkuluğu rakorunun üstüne monte edin.
11. Üç-taraflı yan korumaları takın.

Şek. 107

Şek. 108

Gerekli sabitlemeleri yapısal gerilim gereklilikleri doğrultusunda monte edin, bununla 
ilgili olarak Sabitlemeler kısmına bakın.
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Merdiven kulesi 500

Yüzeyin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin ve 
uygun yük-dağıtıcı temelleri yerleştirin.

1. Uzunlamasına yatay kirişleri ve çapraz kirişleri, ikiz kamalı kelepçeleri ve 
 2,57 m’lik geçici yatay kirişleri yerleştirin.
2. Yük-dağıtıcı temel levhalarını bağlantılarına takın.
3. Ayarlanabilir ayak millerine bağlanmış olan dikey başlangıç elemanları ile yük-

dağıtıcı temel üzerine konumlandırın.
4. Yatay kirişleri flanşların küçük deliklerine bağlayın, iskele kulesinin temel çer-

çevesini, bir su terazisi kullanarak ayarlayın.
5. İkiz kamalı kelepçe bağlantılarını takın.
6. Çelik platformları giriş bölmesine yerleştirin ve kalkmayı önleyici parçaları 

kapatın.
7. Dikey kirişleri, dikey başlangıç elemanlarının üzerine monte edin.

8.   Yatak kirişleri monte edin.
9.   Merdiven girişine ve çıkışına normal bir yatay kiriş yerine arasında boşluk olan  
  tipte bir kiriş takın ve kamaları çekiçle sağlamlaştırın.
10. Geçici kurulum kirişlerini sökün ve merdiven yatay kirişlerini takın.

Şek. 109

Şek. 110

Şek. 111

Şek. 112
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11. Çelik platformları en alttan başlayarak yatay kiriş ve desteklerin üzerine 
yerleştirin, sonra da üzerine kalkmayı önleyici parçaları kapatın.

12. Çapraz destekleri monte edin.

14. Ara kaplamasını yatak kirişlerin yerleştirin ve kalkmayı önleyici parçaları  
  kapatın.
15. İkiz kamalı kelepçeleri çelik platformların yukarısındaki ikinci flanşlara  
  bağlayın.

13. merdiven ve rampa korkuluklarını takın.

Şek. 116: İkiz kamalı kelepçe

Şek. 117: Ara kapaması

16. Bu montaj sırasını iskele kulesi istenilen yüksekliğe ulaşıncaya dek tekrarlayın.

Yapısal güçlülük gereksinimleri doğrultusunda gerekli sabitlemeleri monte edin, 
bununla ilgili olarak Sabitleme bölümüne bakın.

Şek. 113

Şek. 114

Şek. 115

Şek 118
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} 16. PLATFORM KESİTLERİ VE ARA PARÇALARI

Yatay destek kirişi

1.  Uzunlamasına yatay kirişleri platform düzeyindeki iç ve dış kısımlara takın.
2.  Destek kirişlerini iki uzunlamasına yatay kirişin üzerine yerleştirin, konumlandırın ve  
 bağlayarak emniyet altına alın.
3. Uygun uzunluktaki çelik platformları çapraz kirişlerin ve destek kirişlerinin üzerine  
 yerleştirin; ve kalkmayı önleyici parçaları kapatın.
4.  Kat kirişlerini çapraz kirişlere asın.

Açıklıkların çalışma sırasında kapatılması gerekip gerekmediğini öğrenmek için yerel 
yönetmelikleri kontrol edin.

Özel silindirik çubuk kirişler kullanılarak erişim ve çıkış işlemleri kolaylıkla inşa 
edilebilir.
1. Çelik platform köşelerini özel silindirik çubuk kirişin içine gerekli noktalardan 

yatay olarak vidalayın.
2. Çelik platformları yerleştirin ve kalkmalarını engelleyin.
3. Özel silindirik çubuk kirişin kilitleme kancasını kapatın.

T4 çelik platformların flanşlarındaki 
delikler Ø33,7 mm. çelik boruların  
içlerine takılmasına olanak verir.

1.  Ana iskelenin iki dış T4 çelik 
 platformunu çapraz kirişin üzerine  
 monte edin.
2.  Ø33,7 mm çelikboruyu T4 çelik    
 platformdaki açıklıktan içeri takın.

Özel silindirik çubuk kiriş

Çelik Platform T4

3. Ø33,7 çelik boruları, 48,3 x 33,7mm çap düşürücü kelepçeler ile uçlarından  
 bağlayarak emniyete alın.
4. Eğer niş modeli seçilmişse Ø33,7 çelik borunun dikey borunun ters tarafına 

takıldığından emin olun.

Şek. 119

Şek. 122

Şek. 123

Şek. 120

Şek. 121
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} 17. KÖŞE ÇÖZÜMLERİ

İskeleyi binanın dış köşelerinden başlayarak kurun. Gerekli herhangi bir eşitleme 
bölmesi köşe alanlar üzerine takılmamalıdır. Tüm iskelenin genişliği köşeden 
köşeye ele alınmalıdır.

4 dikey kiriş ve kısa platformlar ile.

3 Dikey kiriş ile

Destekli kirişler ve 2 dikey kiriş ile

Tahta kalaslar ile kaplama: 4 Dikey kiriş ile

Burada gösterilen köşe yapıları, dış köşelerdir. İç köşeler de aynı şekilde 
yapılabilir.

Köprüleme kirişi

Şek. 124

Şek. 125

Şek. 126

Şek. 127
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} 18. KONSOLLAR 

Konsol ile ana bölmedeki iskele platformları arasındaki boşluğu yerel yönetme-
liklere uygun olarak (örneğin uzunlamasına yatay kirişleri kullanarak) kapatın. 
Konsollarla ilişkili tüm montaj işleri güvenlikli düzeylerde yapılmalıdır.

Konsol 0,39 m
1. 0,39 m konsolu flanşa takın.
2. Çelik platformu yerleştirin ve 

kalkmayı önleyici parçayı kapatın. 

Konsol 0,73 m 
1. Konsolu flanşa takın. 
2. Konsolları monte edin.Dikkat: Her 

durumda kenetleme gereklidir. 
3. Çelik platformları yerleştirin ve 

kalkmayı önleyici parçayı kapatın.

Kafes konsol 1,09m

Dikey kiriş, yatay kiriş ve çapraz desteklerin kullanıldığı çıkmalı  
platformlar

1. 1,09m kafes konsolu flanşa takın.
2. Çelik platformları yerleştirin ve 

kalkmayı önleyici pimleri kapatın.
3. Dikey kirişi 1,09m kafes konsol kama 

başına bağlayın.

Balkon çıkma
1. Destekli kirişe, başlangıç elemanını 

ve çapraz konsolu önceden monte 
edin.

2. Önceden monte ettiğiniz çapraz başlı 
üniteyi dikey kirişin en üst flanşına 
bağlayın.

1. Her iki kirişi monte edin.
2. Dikey kirişleri bağlayın.
3. Çapraz kirişleri takın.
4. Çelik platformları yerleştirin ve 

kalkmayı önleyici pimleri kapatın.

Konsol 0,69 m, ayarlanabilir

1. 0,69m ayarlanabilir konsolu flanşa takın.
2. Takılı konumdayken 0,19m genişliğindeki iki çelik platformu yerleştirin. Çekili 

konumdayken, 0,19m’lik üç çelik platformu yerleştirin. Konsolların maksimum 
yük kapasitesi çekili durumdaki uzunluklarına bağlıdır.

Şek. 128

Şek. 129

Şek. 130 Şek. 131

Şek. 132

Şek. 133

Şek. 134
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3. Destekli kirişi dışa doğru bastırarak 
kama başını dikey kirişin flanşına 
birleştirin.

4. Aynı işlemi ters tarafta tekrarlayın

5. Çelik platformları yerleştirin ve 
kalkmayı önleyici parçaları kapatın.

6. Dikey kirişleri başlangıç elemanının 
 üzerine takın.
7. El parmaklığı, diz parmaklığı ve 
 süpürgeliği içeren üçparçalı yan 
 korumayı takın. Kamaları çekiçle  
 sağlamlaştırın. 

Her vaka için iskele yapısının yeter-
li yük-taşıma kapasitesine sahip olup 
olmadığını kontrol ederek doğrulayın.

} 19. IZGARA KİRİŞLERLE KÖPRÜLEME

Flanşlı ızgara kirişler (Şekil 138/139) ile kapı girişlerini, bina çıkmalarını, balkonları 
veya açıklıkları köprülemek, veya dikey çapraz kenetler (Şekil 140) ile destek 
yapmak mümkündür.

Izgara kirişler ile köprüleme örneği

1. 4 kama başı olan ızgara kirişi, güvence altına alınmış olan düzeyin altındaki 
dikey kirişe bağlayın.

2. Izgara kirişin muflonunu, ızgara kirişin merkezine takın, geçici kalasları 
kullanın ve doğru germe değerine sahip olduklarından emin olun.

3. Izgara kirişlerin sabitlemesini orta noktaya birleştirin.
4. Yatayı ızgara kirişini, ızgara kirişin muflonunu kullanarak yerine takın.
5. Çelik platformları yerleştirin ve kalkmayı önleyici parçaları kapatın.
6. Dikey kirişleri, ızgara kirişin muflonlarının üzerine yerleştirin.
7. Üç-parçalı yan korumayı monte edin.

Şek. 135

Şek. 136

Şek. 137

Şek. 138
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} 20. KENAR KORUYUCUSU

Kenar koruyucusunun geometrik boyutları, örneğin iskelenin eni, saçaklardan olan 
uzaklığı, yerel yönetmeliklere uygun şekilde uyarlanmalıdır. Kenar koruyucuları ile 
genişletilmiş iskelelerin kullanılması gerekli olabilir.
Dikkat: En üst seviyede, bu uygulama için sadece platformlar düşünülmüştür ve yalnız 
usulüne uygun olarak test edilenler kullanılabilir!

Cephe iskeleleri bölüm 7 ve 8’de tanımlandığı şekilde inşa edilmelidirler. En üst seviyede 
dış kısımda 4m dikey kirişler kullanılmalıdır. 2m dikey kirişler kullanıldığı takdirde, 
bağlantıları dış kısma takılacak ilave çubuk veya dikey kirişler ile güçlendirilmelidir.

Çerçeve putreller ile köprüleme şekli

Kenar koruyucusu

Flanşlı ızgara kirişler ile kafes 
iskeleler daha az malzeme 
kullanılarak, örneğin
gemilerde inşa edilebilirler.

Köprüleme, dikey çapraz destek şeklinde kullanılan putreller kullanılarak da 
yapılabilir. Montaj sırası için konsol bölümüne bakınız. 

1. Kenar koruyucusunu monte etmek  
 için en üst seviyedeki platformun dış 
 kısmında yatay kirişlerin kullanılması 
 gereklidir.  Bunlar bir alttaki güvenli  
 düzeye bağlanmalıdır.
2. En alt kenar koruyucusunu yatay 
 kirişin üzerine koyun,   
 gösterildiği şekilde flanşın üzerine  
 kaydırın ve kama ile sıkıca birleştirin.
3. Üstteki kenar koruyucusunu aynı  
 şekilde bunun üzerine yerleştirin.
4. Süpürgeliği takın.

Dikkat: Resimde gösterilen montaj 
şekli yalnızca iskelenin dış kısmını 
çevreleyen ve yukarı doğru taşma 
yapan 4m’lik dikey kirişler kullanıldığı 
takdirde uygulanabilir. Eğer dikey 
kiriş bağlantısı çalışma düzeyinde ise, 
kavrama ile bağlanmış çubuklar ile 
güçlendirilmelidir.

Şek. 139

Şek. 140

Şe
k. 

14
1

Şe
k. 

14
2
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Koruma ağı

Ağlar en alttaki (çalışma seviyesi) yatay kirişlere ve en üstteki (çalışma seviyesinin 
2 m üzerindeki) yatay kirişlere bağlanmalıdır. Koruma ağları için birbirlerine 1 m 
mesafede 3 adet yatay kiriş gerekmektedir. Yalnızca bu amaç için tasarlanmış olan 
ağlar kullanılmalıdır.

1.  Koruma ağını takmak için en üt çalışma seviyesinin dış kısmındaki yatay kirişler 
 gereklidir.
2. Her durumda bir süpürgelik ve bir el parmaklığı gereklidir.

Hızlı bağlama kayışları olmayan koruma ağları için:
3. İlk adımda el parmaklığını en üst seviyeye takın.
4.  Platform seviyesindeki kirişi ağın her deliğinden geçirin. Kirişi bağlayın.
5.  Üst kirişi ağın her deliğinden geçirin. Kirişi bağlayın.

Hızlı bağlama kayışları olan koruma ağları için:
6.  Platform seviyesindeki kiriş bir alttaki emniyete alınmış seviyeye takılabilir.
7.  El parmaklığını en üst seviyeye takın.
8.  Koruma ağı, hızlı bağlama kayışları ile her 75cm de bir yatay kirişe bağlanmalıdır.  
 Tüm hızlı bağlama kayışları sıkıca tutturulmalıdır.

Dikkat: Koruma ağları Alman yönetmelikler uyarınca yıllık olarak kontrol edil-
melidir; yerel yönetmeliklere uyulmalıdır. Eskimiş koruma ağları kullanıldığı 
takdirde ağ ipinin gerilme dayanımının en az 2kN olduğu testler aracılığı ile 
doğrulanmalıdır.

Şek. 144: Hızlı bağlama kayışları olan ağŞek. 143: Hızlı bağlama kayışları olmayan ağ 

} 21. ZEMİN AYARLAMALARI

Zeminin ayarlanması için iskele montajına, montaj seviyesinin en yüksek 
noktasından başlanılması tavsiye edilir.

Zemindeki düzensizliklerin ve yükseklik farklılıklarının giderilebilmesi için  
ayarlanabilir temel levhaları kullanılır.

Dikkat: Ayarlama sırasında temel levhalarının maksimum yük taşıma kapasiteleri 
aşılmamalıdır, gerekli olduğu takdirde temel levhasına kamalı döner kelepçe ile 
takılacak bir saplama boru ile sağlamlaştırılmalıdır. Eğer bölme diyagonal ise, 
temel levhası mutlaka sağlamlaştırılmalıdır.

Büyük yükseklik farkları ilave dikey kirişlerle dengelenebilir. Eğer söz konusu 
bölme destekli bir bölme ise, destekleme en düşük noktaya kadar uzanmalıdır.

Sağlam bir taşıma için, eğik yüzeyler açılı 
ayak mili kullanılarak aşılmalıdır.
Dikkat: Özellikle bu tür yerlerde yük-
dağıtıcı taban ve taban elemanı kaymaya 
karşı emniyete alınmalı ve saplamalı açılı 
ayak milinin yeterli yapısal sağlamlığa 
sahip olduğundan emin olunmalıdır. 
Taban elemanları yüzeye tam olarak 
temas etmelidir.

Şek. 145

Şek. 146
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} 22. STANDART YAPIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Flanşlı iskeleler yerel koşullara en uygun şekilde ayarlanabilirler. Standart konfi-
gürasyonda olası farklı değişiklikler sonucunda büyük değişimler elde edilebilir.

Geniş iskelelerde kesitsel değişiklikler

} 23. İSKELELERİN KULLANILMASI

• İskeleler kurulduktan sonra, iskele kurucusu tarafından Bölüm 1’de belirtilmiş 
olan şekilde tanımlanmalıdırlar.

• İskelelere yalnızca erişim kısımlarından girilebilir; iskelelerin üzerine 
tırmanmak yasaktır.

• İskele platformlarına ağır nesneler atılmamalıdır, bu tür hareketler yalnızca 
belirtilen yük taşıma kapasitesine göre maksimum yük-taşıma kapasitesini 
aşmaması durumunda yapılabilir.

• İskele platformlarının üzerine sıçramak, atlamak yasaktır.
• En üst iskele seviyesinde, çalışma seviyesini yükseltecek hiçbir merdiven, kutu 

vs. kullanılamaz.

Yürüyen kulelerdeki ilave uygulamalar
• Yürüyen kuleler kullanılmaya başlanmadan önce tekerlekleri kilitlenmelidir.
• Kule hareket halindeyken üzerinde hiçbir insan veya nesne bulunmamalıdır. 

Hareket ettirme işlemi yalnızca temel kısmına el ile güç uygulanarak 
yapılmalıdır.

• Hareket ettirmeden önce aşılacak mesafe üzerinde herhangi bir engel 
bulunmadığı kontrol edilmelidir.

• Hareketli kuleler yalnızca düzgün yüzeylerde kullanılabilir.

} 24. İSKELELERİN SÖKÜLMESİ

İskeleyi sökmek için, kurulum işlemi sırasında uygulanan adımlar ters sırada 
uygulanmalıdır. Ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Sabitleme, iskelenin bir üst seviyesi tamamen sökülünceye kadar çözülmeme-
lidir.

• Bağlantıları sökülen iskele bileşenleri derhal çıkartılarak uzaklaştırılmalıdır.
• Kıvrılmalarını önlemek için, çıkartılmış olan iskele bileşenleri yaya yolları üze-

rinde veya sökülecek bir sonraki seviye üzerinde bırakılmamalıdır.
• Yalnızca komple durumdaki platformlar üzerinde yürünebilir.
• İskelelere sadece erişim açıklıklarından girilebilir; iskelenin üzerine tırmanmak 

yasaktır.
• Çıkartılmış olan iskele bileşenleri iskeleden aşağı atılmamalıdır.
• İskele bileşenleri  düzenli bir şekilde depolanmalıdır.

1. İskeleyi 7. ve 8. bölümlerde 
tanımlandığı şekilde, köprüleme 
kirişlerini ters yönde takarak monte 
edin.

2. Yarım kavramalı muflonları istenen 
konfigürasyon boyutlarında köprüle-
me kirişinin üst bağlama kirişine 
monte edin.

3. Platformları takın ve bunları kalk-
maya karşı emniyet altına alın.

4. Bir sonraki seviyeyi genişliği azalta-
rak monte edin.

Dikkat: Köprüleme kirişlerinin yeter-
li yük-taşıma kapasitesine sahip olup 
olmadığını kontrol edin.

Aynı yöntem kafes iskelelere de benzer şekilde uygulanabilir. Bu işlem iskelenin 
ızgara uzunluklarını azaltmak için kullanılabilir. Konsol kullanım bölümüne de 
bakabilirsiniz.

Şek. 147

Şek. 148
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} 25. SİSTEM BİLEŞENLERİ

Çelik ve alüminyum dikey destek elemanları

Dikme, çelik, sabit geçme borulu
Ref. No. 2603.xxx, 0,5–4,0 m

Dikme, çelik, borusuz
Ref. No. 2604.xxx, 0,5–4,0 m

Dikme, alüminyum,  
sabit geçme borulu
Ref. No. 3200.xxx, 1,0–4,0 m

Dikme, alüminyum,  
vidalı borulu
Ref. No. 3208.xxx, 1,0–4,0 m

Geçme borusu
Ref. No. 2605.000

Izgara putrel pimi Ø12 x 65 mm, 
emniyet klipsli, 2,8 mm
Ref. No. 4805.065

Özel cıvata M12 x 60 ve somunu 
Ref. No. 4805.060

Başlangıç elemanı
Ref. No. 2602.000

Başlangıç elemanı, uzun, 
Ref. No. 2660.000

Ayarlanabilir ayak mili 60, 
Ref. No. 4001.060, 0,6 m

Ayarlanabilir ayak mili 80, 
güçlendirilmiş,
Ref. No. 4002.080, 0,8 m

Açılı oynar ayak mili 60,  
güçlendirilmiş, 
Ref. No. 4003.000, 0,6 m

Üst ayar mili 60, dolgun, 
Ref. No. 53xx.060, 
14  – 16 cm ağız genişliği

Açılı üst ayar mili 60, dolgun 
Ref. No. 5312.000, 
14 – 16 cm ağız genişliği

Çift üst ayar mili 60, dolgun
Ref. No. 5315.060

Ağır yük için 4‘lü başlangıç 
elemanı, 
Ref. No. 0709.679

Ağır yük için 4 yollu eleman, 
Ref. No. 0709.691

Ağır yük kulleri için kafa mili, 
Ref. No. 0710.183

Ağır yük kuleleri için başlangıç 
elemanı, 
Ref. No. 0710.182

Ayarlı ayak milleri
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O-kiriş, çelik, Ref. No. 2607.xxx, 0,39 – 4,14 m 
O-kiriş, alüminyum, Ref. No. 3201.xxx, 0,39 – 3,07 m

O-kiriş, çelik, güçlendirilmiş, Ref. No. 2611.xxx, 1,09 ve 1,29 m

U-destekli kiriş, çelik, Ref. No. 2624.xxx, 1,57 – 3,07 m
U-destekli kiriş, alüminyum, Ref. No. 3207.xxx, 1,57 – 2,07 m

O-destekli kiriş, çelik, Ref. No. 2625.xxx, 1,57 – 3,07 m

U-kalkmayı önleyici, Ref. No. 2635.xxx, 0,9 – 1,57 m 
  Ref. No. 2658.xxx, 2,07 – 3,07 m

U-kiriş, çelik platformların montajı için, 
Ref. No. 2614.xxx, 0,65 ve 0,97 m 

O-kiriş, çelik platformların montajı için, 
Ref. No. 2614.xxx, 0,64 m

O-destek kirişi, Ref. No. 2615.xxx, 0,73 – 3,07 m

O-süpürgelik, ahşap, Ref. No. 2642.xxx, 0,73 – 3,07 m 
U-süpürgelik, ahşap, Ref. No. 2640.xxx, 0,73 – 4,14 m

O-süpürgelik, alüminyum, Ref. No. 2641.xxx, 0,73 – 3,07 m
U-süpürgelik, alüminyum, Ref. No. 2651.xxx, 0,73 – 4,14 m

U-kiriş, çelik, Ref. No. 2613.xxx, 0,45 ve 0,73 m 
U-kiriş, alüminyum, Ref. No. 3203.073,  0,73 m

U-kiriş, çelik, güçlendirilmiş, Ref. No. 2613.xxx, 1,09 ve 1,40 m
U-kiriş, alüminyum, güçlendirilmiş, Ref. No. 3203.xxx, 1,09 ve 1,40 m

Yatay destek elemanları, yan koruma



42

Çapraz gergi, çelik, 2 m
bölme yüksekliği için,  
Ref. No. 2620.xxx, 0,73 – 4,14 m

Çapraz gergi, çelik 0,5 m, 1,0 m ve 
1,5 m bölme yüksekliği için,  
Ref. No.lan 5606.xxx, 5609.xxx, 5607.
xxx, 5610.xxx, 1,57 – 3,07 m

Çapraz gergi, alüminyum, 2 m 
bölme yüksekliği için, 
Ref. No. 3204.xxx, 0,73 – 3,07 m

Yatay çapraz gergi, Ref. No. 2622.207 ve 2623.257, 
2,07 x 1,09 m ve 2,57 x 0,73 m

U-çelik platform, T4, 0,32m genişlik, Ref. No. 3812.xxx, 0,73 – 4,14 m

U-dayanıklı ahşap platform, 0,32m genişlik, Ref. No. 3836.xxx, 1,57 – 3,07 m

Çelik kalas, perforeli, Ref. No. 3880.xxx, 1,00 – 2,50 m

O-çelik platform, T4, 0,32m genişlik, Ref. No. 3862.xxx, 0,73 – 4,14 m

U-masif ahşap platform, 0,32 m genişlik, Ref. No. 3818.xxx, 1,57 – 3,07 m

U-dayanıklı ahşap platform, 0,61 m genişlik, Ref. No. 3835.xxx, 0,73 – 3,07 m

O-dayanıklı ahşap platform, 0,61m genişlik, Ref. No. 3853.xxx, 0,73 – 3,07 m

U-çelik platform, 0,19m genişlik, Ref. No. 3801.xxx, 1,57 – 3,07 m

O- çelik platform, 0,19m genişlik, Ref. No. 3863.xxx, 0,73 – 3,07 m

O-kiriş yatay çapraz, Ref. No. 2608.xxx, 1,57 x 1,57 m ve 3,07 x 3,07 m

Çapraz gergiler

İskele platformları, geçiş (erişim) platformları
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U-çelik alüminyum platform, 0,32m genişlik, 
Ref. No. 3856.xxx, 1,57 – 4,14 m

U-alüminyum platform, 0,32m genişlik, 
Ref. No. 3803.xxx, 1,57 – 3,07 m

O-dayanıklı ahşap geçiş platformu, 0,61m genişlik, entegre kat merdiveni 
ile birlikte *, Ref. No. 3855.xxx, 2,57 – 3,07 m

U-erişim platformu, alüminyum, 0,61m genişlik, entegre kat merdiveni 
ile birlikte*, Ref. No. 3852.xxx, 2,57 – 3,07 m

Kat merdiveni, 7-basamaklı,
Ref. No. 4005.007,  2,15 m

U-dayanıklı ahşap geçiş platformu, 0,61m genişlik, entegre kat merdive-
ni ile birlikte*, Ref. No. 3838.xxx, 2,57 – 3,07 m

*Tüm geçiş (erişim) platformları, entegre merdivensiz olarak da mevcuttur

U-çelik alüminyum (stalu) platform, 0,61 m genişlik, 
Ref. No. 3850.xxx, 1,57 – 3,07 m
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U-konsol,
Ref. No. 2630.xxx,
0.28 m, 0,39 m ve 0,73 m

O-konsol,
Ref. No. 2631.xxx, 0,39 ve 0,73 m

U-konsol, 1,09 m genişlik, 
Ref. No. 2630.109, 1,09 m

O-konsol, 1,09 m genişlik, 
Ref. No. 2631.109, 1,09 m

O-konsol, ayarlanabilir,
Ref. No. 2630.069, 0,69 m

U-kiriş, ızgara putrel için, 
Ref. No. 4923.xxx, 0,73 ve 1,09 m

Geçme borusu, U-kesit için,
Ref. No. 2656.000

Geçme borusu, O-kesit için,
Ref. No. 4706.xxx

Konsol gergisi, Ref. No. 2631.205, 2,05 m

Konsollar

Kenar koruyucu
Ref. No. 2663.xxx, 1,57 – 3,07 m

Kenar koruyucu

O-ızgara putrel 4 kama başlı, Ref. No. 2659.xxx, 5,14 – 7,71 m

U-ızgara putrel 4 kama başlı, çelik,
Ref. No. 2656.xxx, 3,07 – 6,14 m 

U-ızgara putrel 4 kama başlı, alüminyum,
Ref. No. 3206.xxx, 1,57 – 5,14 m

 Izgara Putreller
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Koruyucu parmaklık merdiven rakoru,
Ref. No. 2637.000

Basit iskele merdiveni, alüminyum, 
Ref. No. 1004.xxx, 2,9 m, 
4,0 m, 4,9 m ve 5,7 m

Basit iskele merdiveni, çelik, 
Ref. No. 1002.xxx, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m 
ve 4,0 m

Döner kapı,
Ref. No. 2627.xxx, 0,73 ve 1,0 m

Yaylı klips, 11mm mil,
Ref. No. 1250.000

Koruyucu parmaklık dikmesi 1,7 m, 
dirsekli,
Ref. No. 2606.170

 Harici erişim, merdiven kulesi

U-rampa-tipi merdiven, T4,  
alüminyum, 
Ref. No. 1753.xxx, 2,57 ve 3,07 m

O-rampa-tipi merdiven, T4, 
alüminyum, 
Ref. No. 2633.xxx, 2,57 ve 3,07 m

Koruyucu parmaklık merdiven, 
Ref. No. 2638.xxx, 2,57 ve 3,0 m

Dâhili koruyucu parmaklık 
merdiven,
Ref. No. 1752.000, 2,57 ve 3,07 m

Rampa-tipi merdiven
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U-merdiven kirişi 200, 10-basamak, 
Ref. No. 2638.010, 2,0 x 2,57 m

U-merdiven kirişi 500, 9-basamak, Ref. No. 2638.009, 2,0 x 2,57m
U-merdiven kirişi 500, 5-basamak, Ref. No. 2638.004, 1,0 x 1,57m

U-merdiven kirişi 750, 8-basamak, Ref. No. 2638.008, 1,5 x 2,57m
U-merdiven kirişi 750, 5-basamak, Ref. No. 2638.005, 1,0 x 1,57m

Merdiven koruyucu parmaklık 500, 
9-basamak,
Ref. No. 2638.100, 2,0 x 2,57 m

Merdiven koruyucu parmaklık 500, 
5-basamak,
Ref. No. 2638.104, 1,0 x 1,57 m

Merdiven koruyucu parmaklık 750, 
8-basamak,
Ref. No. 2638.101, 1,5 x 2,57 m
Merdiven koruyucu parmaklık 750, 
5-basamak,
Ref. No. 2638.105, 1,0 x 1,57 m

Koruyucu parmaklık, çocuk kilidi 
özelliği, 
Ref. No. 2656.xxx, 0,73 – 2,57 m

O-kiriş, boşluk kapatıcılı,
Ref. No. 2609.xxx

U-boşluk kapatıcı, kıskaçlı,
Ref. No. 3868.xxx
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Kama başlı kelepçe, 
sabit,
Ref. No. 2628.xxx

Flanşlı duvar bağlayıcısı
Ref. No. 2639.080, 0,8 m

Gelişmiş koruyucu parmaklık T5, 
Ref. No. 4031.001

Gelişmiş koruyucu parmaklık T5, 
Eksport Ref. No. 4031.002

Kama başlı kelepçe, 
döner,
Ref. No. 2629.xxx

Çift kamalı kelepçe,
Ref. No. 2628.000

Kelepçeler

Sabitleme

Ön koruyu parmaklık, 
alüminyum, 
Ref. No. 4031.307, 2,0 – 3,07 m

Geliştirilmiş ön koruyucu parmaklık

Kamalı döner kelepçe, 
ayarlı ayak için,
Ref. No. 4735.000
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