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Sert iklim koşullarına Tam Uyumlu Tasarım
Kış mevsimi süresince lastik set donmaya karşı 
pompa destekli sirkülasyon ile korunur. Pompa des-
tekli sirkülasyon sisteminin etkinliği, Kuzey Avrupa’da 
bulunan soğuk iklim koşullarındaki birçok lastik 
set uygulamasında kanıtlanmıştır. Benzer şekilde 
tropikal bölgelerdeki sıcak iklim koşullarında da aynı 
verimlilikte kullanılabilir.

HYDROCONSTRUCT Lastik Set Hizmeti
• AQUATIS  ve RUBENA  gibi partner şirketlerin işbirliği ile proje geliştirme

• Plan, Detay Tasarımı ve Teknik Çizimler

• Lastiğin tedarik edilmesi ve aplikasyonu, ankraj, klempleme ve boru tesisatı

• Mekanik ve elektrik kontrol ekipmanının temini ve montajı

• Lastik set sistem operatörünün eğitimi

Alanında tecrübeli uluslararası bir şirket olan HYDROCONSTRUCT, akışkanlar konusunda uzman mühendisleriyle 
konsept tasarımdan uygulama aşamasına kadar proje hizmeti sunar.

Kış Mevsiminde Tyrol Eyaleti Steinach/Sill Nehri Lastik Seti

HYDROCONSTRUCT Lastik Set Montajı
• Gömülü ankraj ve borulama sistemi montajı

• Kauçuk membranın montajı
• HYDROCONSTRUCT uzmanları tarafından 

lastik setin test edilmesi ve hizmete alınması 

4 Açıklıklı ve yan kapaklı sefer kanallı set Rezervuarlı Şaft sistemi örneği

Ankraj yuvası ve boru sistemi Membran Montajı Lastik setin çalışır hale getirilmesi



Akış yönü

Şaft sisteminin plan görünümü

Sistem girişi

Şişirme pompası Acil durum taşma borusu Drenaj supabı (otomatik)

Drenaj pompası

Manuel boşaltma 
vanası

Sistem çıkışı

Set Gövdesi Profilden Şaft sistemi

Şişirme Boşaltma Şişirme

Pompa Şaftı Şişirme Şaftı Kontrol Şaftı Drenaj Şaftı

Manuel kapak

Drenaj pompası

Acil Durum kovası

Outlet

Şişirme pompası

Nehir akış 
yönü

Şişirirmiş lastik set

İstenilen su yüksekliği Boşaltma fazı

Mansap

Stop-Log sistemi

Drenaj kanalı Klemp yuvası Klemp yuvasının kılıfı

Şişirme
Boşaltma 

HYDROCONSTRUCT 
Lastik Set Teknolojisi

HYDROCONSTRUCT’ın özel olarak optimum 
stabilite için geliştirilmiş hava veya su ile şişirilen 
lastik set sistemi rezervuar kontrolü, sulama, 
hidroelektrik enerji üretimi ile nehir ve taşkın 
yönetimi konularında sayısız uygulamada 
kullanılabilir. HYDROCONSTRUCT lastik set, 
30 cm’den 4.5 m’ye kadar değişebilen 
set yüksekliklerine sahiptir. Tercih edilen 
uygulamaya ve güzergaha bağlı olarak, 
lastik setler düz ve ya kavisli yapıda temin 
edilebilir. Lastik sette kullanılan kauçuk, yüksek 
derecede elastik olup aşınmaya ve korozyona 
karşı direnci sayesinde uzun yıllar yapısını korur. 
Lastik malzemenin ömrü yaklaşık 30 yıl olarak 
belirlenmiştir. HYDROCONSTRUCT’ın kauçuk 
sağlayıcısı RUBENA, Avrupa’nın en büyük 
üreticilerinden biri olma özelliği taşımasının 
yanında kauçuk üretiminde mükemmellik 
sertifikası (Certificate of Excelence in 
Production) ile ödüllendirilmiş;  ISO 9001/EN 
29001 kalite standartları sertifikalarına layık 
görülmüştür..

HYDROCONSTRUCT Lastik Setin Başlıca Avantajları 
• Esnek set yapısı sayesinde sedimentleri, çöp birikintilerini ve buzu geçirebilir

• Tam otomatik rezervuar seviyesi kontrolü

• Otomatik taşkın tahliye sistemi setin seviyesini mekanik vanalar için harici enerji kaynağına ihtiyaç olmadan düşürür

• Geniş nehirlerde rezarvuar oluşturmak için idealdir. 100 m genişliğe kadar tek set uygulanabilir

• Mevcut set yapıları, şekli ve yapısı ne olursa olsun, onarılabilir ve yenilenebilir

• HYDROCONSTRUCT lastik seti mevcut yapının özelliklerine uygun olarak tek parça halinde fabrikada üretir.  

Sahada yalnızca lastik setin sabitlenmesi işi kalır

• Mekanik elemanların olmaması korozyon riskini ekarte eder

• Yağlamaya ihtiyaç duymayan sistem, doğayı korur

• İşletme giderleri, düşük bakım maliyeti ve minimum enerji tüketiminden dolayı asgari düzeydedir

• Lastik set, 1977’den beri 100’den fazla noktada uygulanmıştır

HYDROCONSTRUCT Lastik Set’in Çalışma Prensibi 

Hangisi seçilmeli:  
• Su ile şişirilen lastik set sürekli su seviyesi kontrolü sağlar

• Hava ile şişirilen lastik set ise ani düzenlemenin gerektiği rezarvuarlarda kullanılır 

Hava ile şişirilen lastik sette üfleyici basınçlı 

havayı sisteme, kontrol şaftına bağlı boru sistemi 

aracılığıyla doldurur. Kontrol şaftı üfleyiciyi barındırır. 

Kontrol ekipmanı, motorlu hava kapakçıkları ve 

basınç boşaltım vanaları aracılığıyla regülasyon ve 

kontrolü sağlar. Lastik setin seviyesinin düşürülmesi, 

vanalar sayesinde havanın boşaltılması yoluyla 

olur. 

Su ile şişirilen lastik set sisteminde pompa, su dol-

durma şaftı ve boru sistemi aracılığıyla lastik setin 

gövdesine iletir. Şaftlar rezarvuar seviyesini düzen-

leyen ekipmanlarla donatılmıştır. Lastik setin göv-

desindeki su, drenaj pompası veya boşaltım vanası 

kullanılarak lastik set beton gövde ile birleşene 

kadar boşaltılır.

Gerekli Bileşenler
• Temel plağı, set gövdesi ve betonarme yan 

duvarlar

• Çinko kaplamalı veya paslanmaz çelik ankraj ve 

kauçuğu sabitlemek için profiller

• Lastik seti doldurup boşaltmak için betonarme 

yapıya gömülü boru sistemi

• Kauçuk membran: katmanlı üretim teknolojisi ile 

elde edilen EPDM/SBR kauçuk ve ısıl işlem uygu-

lanarak membrana gömülmüş fitiller

• Kontrol ve regülasyonun sağlandığı betonarme 

şaft binası 

• Elektrik şebekesine bağlı, elektronik kontrol 

ekipmanlarıyla donatılmış kontrol panosu

• Bakım zamanlarında lastik setin otomatik işleyişini 

durdurmak için eklenmiş Stop-Log sistemi 

Şaft Sistemi Ekipmanı  

• Lastik set seviyesini yükseltmek için doldurma 

pompası veya üfleyici

• Lastik setin seviyesini düşürmek için drenaj 

pompası veya boşaltım vanası

• Boru sistemini doldurmak veya boşaltmak için 

manuel vanalar veya kapakçıklar

• Acil durum anında kendiliğinden devreye 

giren ani boşaltım mekanizması

• Su seviyesini ve hava basıncını ölçen sensörler

HYDROCONSTRUCT Güvenlik Sistemi 

HYDROCONSTRUCT Güvenlik Sistemi 3 Katmandan Oluşur 
• Birinci katman su ile şişirilen lastik setlerin regülasyon şaftında, taşma seviyesinde devreye giren 

bölümden oluşur. Hava ile şişirilen lastik sette ise sensöre bağlı hava boşaltım vanası vardır 

• İkinci Katmanda manuel olarak aktive edilebilen su veya hava boşaltım vanası vardır

• Üçüncü katmanda önceden belirlenmiş rezarvuar seviyesinde devreye giren ve mekanik (elektronik 

sistemlerden bağımsız) prensiple çalışan acil durum kovası güvenlik supabını harekete geçirerek, 

basıncı düşürür

Kavisli set yapılarında Lastik Set Uygulaması  
Mevcut setlerin çoğu kavisli yapıya sahiptir. Lastik set istenilen özelliklerde ve mevcut sete tamamiyle 

uygun olarak üretilir  

Diga Michelotti Torino Lastik Set Gera/ Yapim aşamasında 2016 


