GÜRÜLTÜ PROBLEMÝ

YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUN VE YÖNETMELÝKLER

Kiþisel ihtiyaçlarýn artmasý ve hafif yapý malzemelerin daha çok tercih edilmesi nedeniyle bir yaþam alanýnýn
deðerlendirilmesinde gürültü önemli bir rol almaya baþlamýþtýr. Bir ev veya yapýnýn tercihinde temel
parametrelerden bir tanesi olmuþtur.
Olasý gürültü kaynaklarý ve gürültünün yapý içerisinde nasýl ilerlediðine iliþkin detaylý bilgilerin daha yapýnýn
tasarýmý aþamasýnda deðerlendirilmesi etkili gürültü yalýtýmý için doðru zemini yaratmaktadýr. Hem hava yoluyla
yayýlan gürültüler (konuþma, müzik, televizyon, trafik, vb.) hem de yapýsal yolla yayýlan gürültüler (zeminde yürüme
kaynaklý darbe gürültüsü, duvar veya zeminlerde vuruntular, titreþimler, vb.) uygun önlemlerle çözülebilmektedir.

Yapýlarda gürültü yalýtýmýna yönelik olarak yürürlükteki kanun, yönetmelik ve standartlar:
* 11.08.1983 tarih ve 18132 No.lu Resmi Gazetede yayýnlanan 2872 sayýlý Çevre Kanunu ile bu kanuna
yönelik 26.04.2006 tarih ve 5491 sayýlý Deðiþiklik Kanunu,
* T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý, 25.06.2002 tarihli Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliði (2002/49/EC),
o Madde.2- Bu Yönetmelik, inþa edilmiþ ve edilecek alanlarda, parklarda veya yerleþim alanlarý içindeki diðer sakin olmasý
gereken gürültüye duyarlý alanlarda (hastane, okul ve benzeri) ve diðer gürültülü yoðun bina ve alanlarda insanlarýn maruz
kaldýklarý çevresel gürültüler ile titreþimin yapýlarda oluþturduðu hasarlara iliþkin esas ve kriterleri kapsar.
o Rekreasyon ve eðlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri Madde.27 Bent(f) - ... eðlence yerlerinde gürültü kaynaðýnda
uygulanacak kontrol tedbirlerine raðmen (a) ve (e) bentlerinde verilen sýnýr deðerlerini almasý halinde iletmeci tarafýndan; eðlence
yerlerinin bulunduðu tüm mekanlarý çeviren yapý elemanlarýnda (duvar, döþeme, tavan, merdiven evi ve diðer) ses yalýtýmýn
yapýlmasý zorunludur.
o Planlama aþamasýnda uyulmasý zorunlu kriterler Madde.31 Bent(d)- ... kat mülkiyeti esasýna göre birden çok malikin bulunduðu
yapýlarda yapý elemanlarýnda (duvar, döþeme, tavan, merdiven evi ve diðer) ses yalýtýmýnýn yapýlmasý zorunludur.
o Darbe gürültüsü ölçüm esaslarý Madde 48 Döþemelerin darbe gürültüsü ses geçirmezliðinin belirlenmesinde, TS EN ISO 140-8
standard esas alnarak ölçümler yapýlacak ve yapýlan ölçümlerde TS 2381 EN ISO 717 ye göre de Rw deðeri kullanýlacaktýr.

Havayla Yayýlan Gürültü: Titreþen bir kaynaðýn (ses telleri,

NOISES
TRA S MISSION

hoparlör, beyaz eþyalar, vb.) çevresindeki havayý hareket
ettirmesi ve bunun hava yoluyla ilerlemesiyle oluþan
gürültülerdir. Genellikle gürültü kaynaðýnýn en yakýnýnda bulunan
ortamlarda etkilidir. Ses enerjisi görece daha düþük seviyelidir.

Darbe Gürültüsü: Yapýnýn doðrudan etkilendiði darbe veya
titreþimler nedeniyle oluþup tüm yapýya iletilen gürültülerdir.
Ýletilen enerji miktarý görece yüksektir ve yapýda kolaylýkla
ilerleyebildiði için kaynak noktasýndan çok uzak noktalarý
etkileyebilir.

DARBE GÜRÜLTÜSÜ YALITIMI

isofon SES YALITIM ÜRÜNLERÝ
isofon yalýtým ürünleri 1962´den beri çevresel konfora katkýda bulunmaktadýr. Kanun ve yönetmeliklere
uygun, sessiz yapýlar için isofon çözümleri dünyanýn çeþitli yerlerinde kullanýlmaktadýr. isofon malzemesi
temelde vulkanize edilmiþ kauçuk liflerin latex ile baðlanýp bitümlenmiþ keçe üzerine serilmesiyle elde
edilmektedir. Bu yöntemle elde edilen ürün yüksek akustik sönüm saðlamakta ve etkin yüzer döþemelerin
uygulanmasýna imkan vermektedir. Temel malzeme özellikleri:
90

Ýyi bir yapý tasarýmýnda darbe gürültüsü ve mekanik titreþimlerin sert baðlantýlarla tüm yapýya iletilmesi
engellenmelidir. Ayný zamanda bu mekanik titreþim enerjisinin esnek malzemeler ile ýsý enerjisine dönüþtürülmesi
ve sönümlenmesi gereklidir.
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En uygun yöntemlerden birisi yüzer döþeme uygulayarak, ana döþeme ile koruyucu þap arasýna elastik malzemenin
serilmesidir. Bunun yanýsýra ana döþeme ile ayýrýcý duvarlarýn arasýnda benzer elastik malzeme kullanýlmalýdýr.
Yüzer döþeme uygulanmasý binanýn
kesintisiz yapýsýný engeller ve havayla
FLOOR SOUNDPROOFING
yayýlan gürültünün de sönümlenmesine
(the most corre ct te chni cal solution )
yardýmcý olur.
Bu amaçla kullanýlacak malzemede
aranacak özellikler aþaðýdaki gibi
sýralanabilir:

Insulation trimmed at floor
level and hidden by the
skirting board

* Elastikiyet; yapýya geçmeden önce
titreþim enerjisini yutup
sönümleyebilmeli,

Canali zations and
pipelines fi xed with
cement mortar

* Yüksek sýkma direnci; yük altýnda
sýkmaya karþý koyarak elastikiyetini
koruyabilmeli (~300 dN/m2),

Floor

* Kimyasal ve fiziksel özellikleri zaman
içerisinde deðiþmemelidir.
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isofon ile gerçekletirilen yüzer döþeme uygulamalarý birçok ülkenin
standart ve yönetmeliklerinde belirtilen yüksek seviyeli yalýtým
deðerlerinin üzerinde performans göstermektedir. Grafikte Ýtalyan
yönetmeliklerine göre ölçüm sonuçlarý görülmektedir.
Ses yalýtýmýnýn yanýsýra isofon malzemesi = 0,0562 W/mk ýsýl iletim
katsayýsýyla yapýnýn ýsý yalýtýmýna da fayda saðlar.
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R Serisi
DÖÞEME ALTI RULO

Pipelines filling with
lightened cement

* Zaman içerisinde deðiþmez ve elastikiyetini korur. Üzerindeki yükün
kaldýrýlmasýyla malzeme ilk durumuna döner.
* Düzgün daðýlmayan yükler altýnda etkinliðini kaybetmez ve noktasal
çökmeler görülmez.
* Normal çalýþma koþullarýnda beton yükünü daðýtmak için özel
elemanlara gerek duyulmaz.
* Ýnce bir kesit kullanýmýna olanak saðlayarak kalýnlýðýn artmasýný
engeller ve ana döþeme üzerine daha az yük getirir.
* Yoðun iþçilik gerektirmez.

4000

f (H z)

isofon R 20 ve R 20 Super
4 mm kalýnlýðýnda 100x1000 cm
isofon R 30 ve R 30 Super
6 mm kalýnlýðýnda 100x500 cm
isofon R 40 ve R 40 Super
8 mm kalýnlýðýnda 100x500 cm
isofon R 50 ve R 50 Super
10 mm kalýnlýðýnda 100x500 cm

K Serisi
DUVAR LEVHALARI

isofon K 40
8 mm kalýnlýðýnda 100x1000 cm
isofon K 50
10 mm kalýnlýðýnda 100x1000 cm

S Serisi
DUVARALTI ÞERÝTLERÝ
isofon S 10
8 mm kalýnlýðýnda 10X100 cm
isofon S 15
8 mm kalýnlýðýnda 15X100 cm
isofon S 20
8 mm kalýnlýðýnda 20X100 cm
isofon S 25
8 mm kalýnlýðýnda 25X100 cm
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UYGULAMA TALÝMATLARI
isofon'un serilmesi son derece basit ve hýzlýdýr. Aþaðýdaki önerileri dikkate alarak, en doðru performansý elde
edebilirsiniz.
* Zeminde bulunan taþ, çivi, yapýþkan
kalýntýlarý, vb. çýkartýnýz.
* Borularý eðer mümkünse, þap ile
zemine sabitleyin.
* Kenarlarý 5 cm. üst üste gelecek
þekilde isofon levha veya rulolarý serin.
Rulolar, kauçuk lifleri yere bakacak
þekilde serilmelidir.
* Uygulamanýn ardýndan duvar ile
zeminin temasýný engellemek için,
malzeme duvar dibinden yukarýya
doðru döþeme son kotunun hizasýna
kadar yükseltilmelidir.
" Döþeme son katý uygulandýktan sonra
(seramik,vb.) arta kalan malzemeyi
kesiniz.
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Pipelines filling w ith
lightened cement

isofon tarafýndan garanti edilen yükses ses yalýtýmýnýn saðlanabilmesi için yüzer döþeme ile normal
döþemenin, bunun yanýsýra duvar ile döþemeler arasýnda sert bir baðlantýnýn olmamasý son derece önemlidir.

UYGULAMA
TALÝMATLARI
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Yandaki krokilerde, bina içinde sýkça
karþýlaþýlan durumlarda uygulanmasý
gereken en doðru teknik çözüm
yöntemlerini göstermekteyiz.

Bir çok farklý pratik durum karþýsýnda,
temelde dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta; ses veya titreþim
kaynaðý ile bina strüktürü arasýndaki
iletimin isofon ile kesilmesidir.
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NON I NSULATED SURFACES

PASS-THROUGH CANALIZATIONS
Door
Pipelines

Silicone sealing
Floo r
Laying block

Joint c overing
Floor

Türkiye Temsilcisi:

TeamFORES Akustik

PREFABBRICATI CARTIGLIANO S.p.A.

Baðdat Cad. No:446/15, Suadiye 34744 - Ýstanbul
Tel. +90 216 361 4868 - Fax. +90 216 361 4867
www.teamfores.com - email:akustik@teamfores.com

Via Pola, 30 - 36040 Torri di Quartesolo(VI) ITALIA
Tel. +39 0444 267454 - Fax. +39 0444 267478
www.isofon.it - email:commerciale@isofon.it

Silicone
sealing
Floor
laying
block

Ses yalýtýmýnda kauçuk farký

