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ELEMANLAR I 

Cüneyt VARDAR 

öZET 

Bu bildiri, boru tesisatları ve kanal montaj larında önemi giderek artan 

prefabrik destek elemanlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. 

Mekanik tesisatların montaj ında yurtdış ında yaygın olarak kul lanılan bu tip 

destek elemanları şu fonksiyonları sa~lamaktadır: 

- Ses Azaltıını (DIN 4109'a göre) 

- Deprem Yükilne Mukavemet 

- Titreşim Azaltıını 

- Genleşme Kolaylı~ı 

- Isıya dayanıklı Destekleme ızolasyonu 

- Montaj Kolaylı~ı ve Zaman Tasarrufu 

- Sökillebilir Montaj Olana~ı 

- Emniyetli Sabit Nokta Temini 

Çeşitli örneklemelerle çelik, PVC, Bakır, pik ve di~er malzemelerden üretilmi:ş 

tesisatların sabitleme ve destekleme elemanları tanıtılacaktır. 

MODERN DESTEKLEME StSTEMLERt, BORU TEStSATLARINA 
GUVENLtK ve SES SöNUMU KAVRAMLARINI SUNUYOR 

Avrupa ülkelerinin entegrasyonu beraberinde bazı yenilikleri de 

getiriyor. 1993'ün başından itibaren Avrupa Toplu!ugu üyesi Ulkeler arasında 

tirlin dolaşımı önündeki engeller kaldırıldı. Avrupa Toplulugu Meclisi ve AT 

Komisyonları, tUm AT'de geçerli olacak yeni normlar ve kurallar; milletler 
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üstü bir geçerlili~e s;ıhip olup, di~er tüm Avnı~a ülkelerini de etkisi altına 

almaktadır. 

Şu anda AT üyesi olmayan, ancak toplulukla yakın ilişkileri bulunan ve 

geı-ıel Batı Avrupa Standartlan 'nı uygulayan ülkeler de bu yeni ,norm ve 

kural !ara uymaya kendi lerini zorunlu hissetmektedir ler. Burada temel neden 

rekabette geri kalma korkusudur. 

Temel çalışma alanlarımızdan biri olan Ses Sönümü konusundaki üniform 

standartlar da olıışturulmuş bulunmaktadır. Bu standartlar·, tUm AT üyesi ve 

ilişkili ülkelerde geçerli olacaktır. Ses sönümii konusunda AT komisyonları; 

Feder·ai Alman Cumhuriyeti' nde uygulanan standart ları benimsemis lerdir. 

Sözkonusu kurallar, Almanya' da uzun yıllardır uygulanmakta ve kanunlar 

tarafından kor·unmaktadır. Uygun ses sönlimü olmayan (gllriiltlilii) tesisatlara 

karşı, tüketiciyi koruyan kanunlar Almanya'da mevcuttur. 

Bu modele göre tesisatçı; konumlarca tanımlanan sınırlarını aşmayan 

tesisatlar tesis etmeye zorunludur. Bıı sınırların aşılması halinde, tesisatı 

dlizglin hale getirmeye ve hatta ilgi! i masrafları ödemeye yliklimlüdtir. 

Evsel tesisatıarda 25 dB izin verilen en yüksek ses sınırıdır. Bu seviyeler 

ise ancak modern tesisat sistemleri kullanılarak saj?lanabilir. 

Bir tesisatçı, kendini mali zarariara ugratabilecek bu tip olaylar ile 

karşılaşmamak için ne yapabilir? Ek olarak; tesisat mühendislerinin, 

tesisatçıyı koruyacak şekilde malzeme seçmesi ve Batı Avrupa Standartları'na 

uygun tasanınlara yönelmesi miimkiin mUdUr? 
' 

Mo•lern' destekleme sistemlerinin önemsertmesi ve uygulanması, bu hedefe 

yönelik önemli bir adımdır ve yapı sektöründeki tüm ilgili tarafiara 

avantajlar saglayacakt:ır. 
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tl k olarak, bu sistemlerin kullanı lması ile yapı kalitesi oldukça 

arttınlmaktadır. Bıı tip destek elenmanlannın kullanılması halinde diger ses 

izolasyon ma!zemelerinin kullanılmasına gerek kalmamaktadı.r. Ayrıca sözkonusu 

elemanlar güvenli ve uzun ömUrlUdür. Modern boru sabitleme elemanlan 

özellikle oteller gibi dinlenme me.kanlarında ses seviyesini azaltarak yapı 

konforunu arttırmaktadır. Bu nedenle otellerde bu tip elemanların kullanılması 
-.) 

neredeyse zorunludur. 

tkinci olarak, tesisat mühendisligi kalitesi artmakta dolayısıyla bina 

kalitesi ve .smıtiye şartlarında montaj kolaylıkları/zaman tasarrufu gibi 

faktörleı le yapılan proje daha fazla begeni kazanmaktadır. 

Ayrıca, tesisat ustiısı; isinde Batı Avrupa Standartlarına uygun, uygulama 

kolayi ıgı en yüksek, diger sistem!erle farkı ilk bakışta anlaşılabilecek 

kendisine ek maliye1:ler getirmeyecek bir ürünü kullanmış olacaktır. 

Maliyet ve montaj süresinin azalmasının yanısıra tesisat ustası; ileride 

kendine yönelebilecek .sikayetleri en aza indiren böyle bir sistem kullanmamn 

rahatlı~ını yaşayacaktır. 

Di~er bir önemli nokta ise, ses sonucu ortaya çıkan titreşimierin 

tesisatın monte edildigi duvara aktarılmasıdır. Bu titreşimler sıcaklık 

degişimleri sonucu oluşur ve sabit noktalarda (fix points) sönümlenmeye 

çalış ılır. 

Dikey monte edilmiş a~ır borularda da durum aynıdır. Dikey konumda 

borunun kendi agırlı~ı yeterince fazladır ve eksenel yükler maksimum 

düzeydedL·. 
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Modern destek elemanlarıyla bu sorunlara çözilmler üretilmiştir. Phonolyt 

malzemeli sabit nokta elemanları sayesinde; eksenel yüklere mukavemet, agırlık 

taşıma, titreşim söntimü ve 'tO dB'e kadar ses sönUmti sag-lamaktadır. Ayrıca bu 

tip elemanlar sayesinde dikey montaj kolaylıkları en yüksek durumdadır. 

özellikle çok katlı binalarda bu avant.lıjlflr önem kazanmaktadır. 

Bizim isimizde montaj sliresi, önemli bir maliyet kalemidir. İşin mali 

yönlinlin yanısıra, bir mUşter-iye daha hızlı hizmet vermenin önemi de 

unutulamaz. Yapı sektöründe bu iki önemli unsuru unutmamak gerekmektedir. 

DAIMLER-BENZ'e ait yeni bir tesisin yapımı asamasmda modern boru askı 

elemanları kullanılarak, tesisat destekleme is sUresinde% 30'dan fazla adam 

saat kazanımı oldugu belirlenmiştir. Bu tip UrUnler; sadece destek elemanının 

montaj sUresini kı saltmak d elF 1, aynı zamanda borulamanın montaj sUresini 

kısaltınaktadır. UrUnUn öze ll igi sayesinde boruların emniyet li olarak geçici 

montajı yerine yapabilmekte ve ön montajı yerde degi!, montaj konumunda 

yapılmaktadır. 

Destek elemanlarının önrünUn en az tesisat borusu kadar olması gerektigi 

gerçeginden hareketle kullanılan malzemeler; yiiksek kalite çelik, paslanmaz 

çelik v.b. şeklindedir. 

Yüze~ kaplamaları, özel kadmiyum/galvaniz alasımları olup, gıda sektörü 

gibi hijyen koşulların arandıgı hallerde pF1Slilnmaz çelik olabilmektedir. 

Tesisat MUhendisligi 'ne y'eni gelişmeleri aktarmak amacını taşıyan bu 

Kongre'nin tüm sektöre yararlı olmasını diler, saygılar sıınarız. 
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öZGEÇMtŞ 

tTIJ Makina Fakültesi'nden 1980 yılında mezun oldu. 1980-198'ı arasında çeşitli 

Uluslararas ı Konsorsiyıımloxda nıfineri, Boru Hatları, Çimento Fabrikası 
projelerinde tesisat(borıılama mühendisi olarak görev yaptı. 1985-1987 arasında 
Rusya-Türkiye dogal gaz boru hattı projesinde çalıştı ve 1987'den itibaren 
çeşitli dog-al gaz tesisat ve dönüşüm pr-ojelerinde mlihendislik, malzeme temini 
ve yilklenicilik a!anlarındn çalı_şan EMSAGAZ' ın Genel Mtidiirlügü'nli 
yürtitmektedir. Doj:1;al Gaz Dergisi yazı kıırulıı liyesi olup, MMO ve Dogal Gaz 
Dergisi tarafından dUzenlenen çeşitli seminer programlarında egitmen olarak 
görev yapmaktadır. 
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