
MEMBRAN TANKLAR
PASLANMAZ ÇEL�K KASNAK GÖVDEL�



Genel Tan�mGenel Tan�m
Bu tanklar iki k�s�mdan olu�ur. Birinci 
k�s�m modüler yap�da birle�tirilen

�kinci k�sm� ise Poly Vinyl Chloride (PVC) 
veya Polypropylene veya Poly Propene (PP)k�s�m modüler yap�da  birle�tirilen  

galvaniz kaplama ile desteklenmi� AISI 
304 paslanmaz çelik plakalardan 
olu�mu� silindirik kasnak gövdedir. Bu 
gövde ASTM normlar�na göre y�rt�lma

veya Polypropylene veya Poly Propene (PP) 
thermoplastic polymer diye adland�r�lan 
bile�iklerden olu�an Liner yap�da membran 
iç gövdedir. Bu gövde kaynaklanma 
suretiyle, üstü aç�k silindirik yap�da dizayngövde ASTM normlar�na göre y�rt�lma 

kat say�s�; etki edecek kuvvetin 3 kat� 
al�narak hesap edilmekte ve bu norma 
göre dizayn edilmektedir. 

suretiyle, üstü aç�k silindirik yap�da dizayn 
edilmi� torba �eklindeki materyaldir. Bu 
materyal kullan�m amac�na göre de�i�ik 
formlarda üretilebilmektedir (Manure, 
depots, silo vs.).p , )



Teknik ÖzellikleriTeknik Özellikleri

D kl lik ö d i i d ük k k it l d� Dayan�kl� çelik gövdesi sayesinde yüksek kapasitelerde 
üretilebilmektedirler 4-3000 m³ ve üzerinde (ops.).

� De�i�ik amaçlara cevap verebilmektedirler (�çme, 
kullanma, at�k su alanlar�, gübre depolama, silolama 
alanlar� vs.).

� Özel tasar�m ve dizayn� ile en uç noktalara nakli ve 
j k l l kl kl bil k di ( l k l lmontaj� kolayl�kla gerçekle�ebilmektedir (Da�l�k alanlar, 

�evli alanlar vb.).
� Montaj ve devreye alma süresi emsal te�kil edecek di�er 

rezervuarlara göre çok k�sad�r (3 – 15 gün).
� Minimum say�daki ekip marifetiyle kurulumu 

gerçekle�ebilmektedir ( 3- 5 ki�i/gün).g ç � ( � g )
� Modüler sistemi sayesinde demonte edilerek ba�ka 

alanlara ta��narak tekrar monte edilebilir.
� Kendine has iç ve d�� gövde malzemesi olas� avc� 

at��lar�na ve kötü amaçl� d�� etkenlere kar�� mukavemetli 
olup, olas� hasarlar kolayl�kla tamir edilebilmektedir.  



Yap�sal ÜstünlükleriYap�sal Üstünlükleri
� Emsal kapasitedeki di�er rezervuarlara nazaran k�sa sürede hizmete 

al�nmas� (3 - 15 gün/y�l – 3 - 6 ay/y�l) birden çok projenin k�sa süredeal�nmas� (3 15 gün/y�l  – 3 6 ay/y�l) birden çok projenin k�sa sürede 
bitirilebilmesine imkan tan�r. 

� Ba��ms�z kontak temasl� gövdesi sayesinde betonarme veya yar ser 
metotlu di�er emsallerine kar�� her ortama kurulum imkan�na sahiptir, 
di�er emsaller de kaygan ve �evli alanlarda bu imkan 
sa�lanamayabilmekte veya çok maliyetli sa�lanmaktad�r..

� Ö llikl d böl l i d ö l di i d k ü l� Özellikle deprem bölgelerinde özel dizayn� sayesinde çok güvenle 
kullan�labilmektedir (Özellikle ABD uygulamalar� buna en güzel 
referanst�r.).

� Çevre sular�n�n de�i�ik metodiklerle toparlanarak depolanmas�nda 
olu�acak yosunla�ma problemi solar kaynakl� ultrasonik yosun 
engelleme cihazlar� sayesinde ortadan kald�r�lm��t�r.

� Bak�m gerektirmeyen kendine has yap�s�yla uzun y�llar sorunsuz olarak 
hizmet verebilmektedir (Kullan�m tiplerine göre 20 – 70 y�l nominal)

� Tank üzerlerinin yüzer tip veya sabit tip örtüleri sayesinde d�� 
etkenlerden kaynaklanan  at�klar�n tank içine nüfuz etmesi 
engellenmi�tir.

� Özel d�� yap�s� ve iste�e ba�l� d�� giri� korkuluklar� ile bo�ulma riskleri � y p � � � g � �
ne kar�� canl� güvenli�i sa�lanm��t�r



Maliyet ÜstünlükleriMaliyet Üstünlükleri
� Emsal kapasitedeki di�er rezervuarlara nazaran 1/3 maliyetle tesis 

edilebilmektedirleredilebilmektedirler.

� Ba��ms�z kontak temasl� gövdesi sayesinde betonarme veya yar ser 
metotlu di�er emsallerine kar�� her ortama uyum sa�layabilen yap�s� 
sayesinde çökme, k�r�lma, y�rt�lma, s�zd�rma  sorunu do�urmayarak 
tesis süreç maliyeti olu�turmazlar.

� Ta��nabilir yap�da olmalar� kullan�m amac� kalmayan ortamlardan 
k l ökül k di� ihti t k l l i ikolayca sökülerek di�er ihtiyaç ortam�na kurulmalar� minimum 
maliyetle sa�lanabilmektedir, böylece at�l yat�r�m olu�turmazlar.

� Kapasitelerinin çok yüksek yap�da gerçekle�mesi, ihtiyaç sahibi bir çok 
üreticiye cevap verebilece�inden dolay� ; yat�r�m maliyeti kat�l�m 
sa�layabilecek unsurlara payla�abilecek yap�dad�r.

� Bak�m gerektirmeyen kendine has ta��nabilir yap�s�yla bir çok sigorta 
kurulu�unca olu�abilecek risklere kar�� sigorta edilebilecek 
materyallerdir.

� Olas� kötü amaçl�  sald�r�lara kar�� hasarlara u�ramas� durumunda k�sa 
sürede kolayca tamir edilebilmeleri  dü�ür masrafl� bak�m maliyeti 
do�urmaktad�r ve di�er bir taraftan uzun süre devre d��� kalmamalar� 
da art� olarak maliyet azalt�c� unsurlar�d�r.

� Toplanm�� suyun  buharla�ma, s�zd�rma, ta��nma unsurlar� göz önüne 
al�nd���nda emsallerine kar�� maliyet azalt�c� unsuru oldu�u 
görülmektedir, burada say�lmayan bunlar gibi bir çok üstünlü�ü 
kullan�m s�ras�nda  ortaya ç�kmakta ve memnuniyetle 
kar��lan�lmaktad�r.



Kullan�m Alanlar�Kullan�m Alanlar�
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Örnek bir sulama tesisinde uygulanan membran tank kurulum kesitleri

Membran Tank Kurulum Kesitleri
Örnek bir sulama tesisinde uygulanan membran tank kurulum kesitleri

YER : �stanbul – Alibeyköy  KURUM : �stanbul Büyük �ehir Belediyesi

Proje : �stanbul A�aç ve Peyzaj A.�. – 5 Km.lik Fidanl�k Alan� Sulama ve Otomasyon Projesi



Kurulum alan�n�n haz�rlanmas�Kurulum alan�n�n haz�rlanmas�
� Tank oturum alan� belirlenerek zemin greyder veya 

benzeri araçlarla tran�a edilirbenzeri araçlarla tran�a edilir.
� Tran�a edilen alan nivo destekli gönyelenerek silindir 

vb. araçlarla s�k��t�r�l�r
� Haz�rlanan bu alan tank oturum alan� olaca�� için 

haz�rlanacak oturum çap� %10 büyültülerekhaz�rlanacak oturum çap� %10 büyültülerek 
haz�rlan�r.

� S�k��t�rma öncesinde iste�e ba�l� olarak tabana bu 
projede uyguland��� gibi asfalt k�r��� serimi gibi 
yöntemler tank oturumu aç�s�ndan ek üstünlük 
�l bil k disa�layabilmektedir.

� E�er tank e�imli bir araziye ve kayal�k bir dokuya 
oturtulacaksa iç e�imli ve d�� istinat destekli alan 
olu�turma gibi de�i�ik yöntemler izlenebilir.

� B i l d k t t k i t t bil h l� Bu i�lemde kas�t tank�n zemin oturumunu stabil hale 
getirmektir.



Tank oturum çerçevesinin haz�rlanmas�Tank oturum çerçevesinin haz�rlanmas�
� Tank oturum alan� belirlenerek, tran�a edilip 

s�k��t�r�ld�ktan sonra zemin tesviye kumu alanas�k��t�r�ld�ktan sonra zemin tesviye kumu alana 
serilerek dairesel düz bir alan elde edilir. 

� Nivo ve metraj lama araçlar� ile tank kasna��n�n 
oturaca�� küpe�teler ölçümlenip gönyelenerek dizilir.

� Dizilen bu küpe�teler ya�mur olu�u vb� Dizilen bu küpe�teler ya�mur olu�u vb. 
materyallerden olu�an tank kasna�� oturma 
dayanaklar�d�r.

� Bu i�lem sayesinde ince olan tank yer temas alan� 
geni�letilmi� olur; böylece tank kasna��n�n batma 

/ �il i kl i b f dilive/veya e�ilme riskleri bertaraf  edilir.
� Burada kullan�lan taban kumu 10-15 cm. kal�nl���nda 

kesici maddelerden ar�nd�r�lm�� s�va kumu 
niteli�indedir.

� T t l b k ü i l ti il k ti l� Trotuarlar bu kumun üzerine yerle�tirilmek suretiyle 
konumland�r�larak desteklenmektedirler.



Tank kasnak gövdesinin haz�rlanmas�Tank kasnak gövdesinin haz�rlanmas�
� Tank oturum alan� zemin tesviye kumu alana serilerek dairesel 

düz bir alan elde edildikten sonra kasnak plakalar� montajdüz bir alan elde edildikten sonra kasnak plakalar� montaj 
s�ras�yla özel tekniklerle örülmeye ba�lan�r. 

� Tank kapasitesine ve oturum �ekline göre hesaplanm�� çelik 
kasnak parçalar� 1 ila 4 s�ra aras�nda de�i�en yap�s� itibariyle 
kat kat örülür.

� Bu katlar ASTM normlar�na göre birle�me ve kal�nl�k� Bu katlar ASTM normlar�na göre birle�me ve kal�nl�k 
paylar�na sahip oldu�u için her bir parças� montaj k�lavuzuna 
ba�l� kal�narak itinayla birle�tirilir. 

� Birle�tirme tamamland�ktan sonra her kat ölçüm cihazlar�yla 
s�f�r pay verilerek 350-460 Newton tork ile özel cihazlarla 
s�k��t�r�larak perçinlenir.� p ç

� Özel c�vatalar� sayesinde perçinlenerek haz�r hale getirilen 
tank kasna�� de�i�ik testlere tabi tutularak sars�nt� vb. 
etkenlere kar�� olan mukavemeti ve konumu s�nanm�� olur.

� Bu suretle birle�tirilen kasnak gövde Liner doku aras�na 
gerilecek koruyucu “voven” plakalar�n serilmesine vegerilecek koruyucu voven  plakalar�n serilmesine ve 
i�lenmesine haz�r hale getirilmi� olur.



Voven koruyucu dokunun haz�rlanmas�Voven koruyucu dokunun haz�rlanmas�
� Tank kasna��n�n örülüp bitirilmesinden sonra tank iç gövdesi 

ile tank içi Liner torban�n birbirine temas ederek hasarile tank içi Liner torban�n birbirine temas ederek hasar 
görmemesi için araya “voven” koruyucu örtü geçirilir. 

� Burada kullan�lan “voven” doku bakterilere ve küflenmeye 
kar�� özel haz�rlanm�� sentetik kar���ml�  bir katmand�r.

� Bu katman tank dizayn� do�rultusunda kal�nl�k tespiti 
yap�lm�� �ekilde plakalar halinde haz�rlanm��t�ryap�lm�� �ekilde plakalar halinde haz�rlanm��t�r.

� Tank üstü ta�ma k�s�mlar� özel haz�rlanm�� sert PVC klipsler 
sayesinde tank üstüne montajlan�r.

� Bu montaj lamada dokular kurulum yönergeleri 
do�rultusunda birle�me paylar� verilerek üst üste 
konumland�r�l�p alt etekleri tank trotuar�na serilerek üstlerikonumland�r�l�p alt etekleri tank trotuar�na serilerek üstleri 
kumlama suretiyle sabitlenir.

� Son i�lem olarak bu dokular birbirine diki�lenerek yekpare bir 
doku elde edilerek i�lem sonuçland�r�l�r.

� Böylelikle araya nüfuz edebilecek, böcek, bakteri vb. giri�ler 
ll i k ü i d l k ü li iengellenir; ayr�ca tank yüzeyinde olu�acak güne� �s�s� elimine 

edilmi� olur.



Liner torban�n giydirilerek haz�rlanmas�Liner torban�n giydirilerek haz�rlanmas�
� “Voven” koruyucu örtü geçirildikten sonra tank oturum 

alan�na en ba�ta oturtulan özel teknikle rulo haldeki Lineralan�na en ba�ta oturtulan özel teknikle rulo haldeki Liner 
torba uygulama yönergeleri do�rultusunda tabana serimlenir 

� Serimlenip gergile�en Liner torban�n kenar ta�ma k�s�mlar�na 
ili�tirilmi� özel katmandaki gergi deliklerine gergi materyalleri 
geçirilerek d�� k�s�mda bulunan gergi halkalar�na sabitlenir.

� D�� gergi halkalar�na sabitlenen kenar paylar� uygulama� D�� gergi halkalar�na sabitlenen kenar paylar� uygulama 
yönergelerine ba�l� kal�narak özel potlar� verilerek i�lem 
bitirilir.

� Böylece tank iç yüzeyine giydirilen Liner torba doldurulmaya 
haz�r hale getirilmi�tir.

� Bu teknikle yerle�tirilen Liner doku özel potlar� sayesinde� Bu teknikle yerle�tirilen Liner doku özel potlar� sayesinde 
sudaki anaforlar� ve deprem gibi d�� etkenlerden kaynaklanan 
dalgalanmalar� tolore etmi� olur.

� Burada kullan�lan Liner doku özel yöntemlerle ultrasonik 
kaynak metoduyla birle�tirilmi� silindirik torba niteli�indedir.

T d k ll l ö l k ikl l k i dil i� Ta�ma pay�nda kullan�lan özel tekniklerle takviye edilmi�
branda doku gövde sürtünmelerini elimine eden dayan�ml� bir 
yap�ya sahiptir.



“Cover” tank örtüsünün haz�rlanmas�Cover  tank örtüsünün haz�rlanmas�
� Liner dokunun gergilenip haz�rlanmas�ndan sonra tank içi 

yüzer örtünün Liner taban örtüsünün üzerine serimi yap�l�ryüzer örtünün Liner taban örtüsünün üzerine serimi yap�l�r.

� Serimlenip haz�r hale getirilen hava kabarc�kl� Cover doku 
kenarlar�na duba vazifesi görecek PP 1” ölçütündeki materyal 
halka �eklinde ölçütünde haz�rlanarak konumland�r�l�r.

� Konumland�r�lan bu halka duba özel klipslerle Cover dokunun 
kenarlar�na i�lenerek Cover’in düz bir çember olu�turmas�kenarlar�na i�lenerek Cover in düz bir çember olu�turmas� 
sa�lanm�� olur.

� Böylece tank iç yüzeyine girebilecek toz, yaprak, canl� vb. 
etkenlere kar�� önlem al�nm�� olur.

� Bu teknikle suyun s�cakl�k art��� nedeniyle buharla�mas� da 
minimize edilmi� olurminimize edilmi� olur.

� Burada kullan�lan Cover doku üzerine dü�en bir canl�y� 
rahatl�kla ta��yabilecek niteliktedir, böylece bo�ulma riskleri de 
elimine edilmi� olur.

� �ste�e ba�l� olarak tank kurulum alan� ölçütünde bu Cover 
d k bi bi kild k i ü l bidoku sabit bir �ekilde tank çerçevesine üstten tutturulup sabit 
bir halde gerilebilmektedir, Ancak bu husus tank çap� oran�nda 
baz� tanklara uygulanabilmektedir.



Transfer platformunun haz�rlanmas�Transfer platformunun haz�rlanmas�
� Cover örtünün serilmesinde girinti b�rak�lan alana denk 

gelecek �ekilde 80 brinel sertli�e sahip özel dizayndakigelecek �ekilde 80 brinel sertli�e sahip özel dizayndaki 
alüminyum materyaller ile su dolum ve bo�alt�m borular� için 
platform haz�rlan�r. 

� Bu platform “U” yap�da olup tank�n d�� yüzeyinden özel 
vidalar� sayesinde montajlan�r. �ç yüzeyden temas noktas� 
yoktur.

� �ç yüzeyde platformun ayaklar� Liner dokuya zarar vermemesi 
için Liner plakalarla desteklenmekte ve plastik ayaklar� 
girdirilip konumland�r�larak dokuya iki noktadan temas� 
sa�lanarak sallant�lar� tolore edilir.

� Böylece tank iç yüzeyine giydirilen Liner torba doldurulmaya y ç y y g y y
haz�r hale getirilmi�tir.

� Bu platform tank içine giri�i de sa�layan merdiven vazifesini 
görmektedir.

� Burada kullan�lan boru lamalar “PVC” materyallerden 
seçilmektedirseçilmektedir.

� �ste�e ba�l� oranda giri� ve ç�k�� hatlar� konumlanabilmektedir.



Tank�n kullan�ma haz�rlanmas�Tank�n kullan�ma haz�rlanmas�
� Haz�rlanan platform ve tesisatlar sayesinde tank dolumu tam 

dolulukta doldurulurdolulukta doldurulur.

� Bu dolum s�ras�nda baz� testler uygulanarak tank�n dayan�m� 
test edilmi� olur.

� Testlerden geçen tank 3 gün dolu kald�ktan sonra bo�alt�larak 
di�er testlerden geçirilerek genle�me ve i�lerli�i test edilir.

� Böylece güvenli�e al�nm�� olan tank doluma haz�r hale 
getirilmi� olur.

� Bu testlerdeki kas�t, olas� tork uygulanmam�� perçin vidalar�n 
tespit edilmesi, olas� montaj s�ras� delinmelerin test edilmesi 
amaçl�d�r.

� Burada bahsi geçmeyen ve detay kesitleri iyice irdelenen di�er 
sunumlar�m�z istedi�iniz taktirde eri�ebilece�iniz di�er geni�
aç�klamal� dokümanlar�m�zd�r. 

� �stedi�iniz taktirde �irketimize eri�erek tak�ld���n�z di�er 
konularda “now-have” ihtiva eden daha geni� bilgilere, 

kl bili li�i i d hi l bili i iaç�klanabilirli�i çerçevesinde sahip olabilirsiniz.



Ultrasonik yosun engelleme sistemi ve tank 
otomasyonunun haz�rlanmas�otomasyonunun haz�rlanmas�

� Tank transfer platformunun haz�rlanmas�ndan sonra yosun 
olu�mas�n� engellemek için Ultrasonik yosun engelleyiciolu�mas�n� engellemek için Ultrasonik yosun engelleyici 
sistem monte edilir. 

� Bu sistem sayesinde tank içine nüfuz eden yosun partikülleri 
parçalanarak imha edilir, böylece özellikle damlama 
sistemlerinde t�kanmalar bertaraf  edilmi� olur.

� Tank seviye belirleme sistemi iste�e ba�l� olarak Ultrasonik� Tank seviye belirleme sistemi iste�e ba�l� olarak Ultrasonik 
seviye belirleyici olarak set edilebilir.

� Tank seviyesi üç noktadan hassas seviye proplar� sayesinde 
ayr�ca güvenli�e al�nmaktad�r, böylece olas� a��r� ya���larda 
tank ta�malar� bertaraf  edilmi� olur.

� Bu sistemde al�nan sinyaller özel cihazlarla çevrimlenerek� Bu sistemde al�nan sinyaller özel cihazlarla çevrimlenerek
istatistiksel olarak su tedariki ve sarf  miktar� 
ar�ivlenebilmektedir.

� Burada kullan�lan cihazlar ileri teknoloji ürünü olup emsalsiz 
cihazlard�r.

� � b �l l k b i l l l l� �ste�e ba�l� olarak bu sistemlerle sulama otomasyonu temel 
araçlar� tesis edilmektedir.



Tam otomatik sulama sisteminin haz�rlanmas�Tam otomatik sulama sisteminin haz�rlanmas�
� �ste�e ba�l� olarak sulama sistemi tam otomatik i�letim için 

haz�rlanabilmektedirhaz�rlanabilmektedir. 

� Bu sistem de�i�ik k�s�mlardan olu�maktad�r, örne�in kuyu 
sular� yönetim otomasyonu, sulama suyu yönetim 
otomasyonu, filtrasyon otomasyonu, s�v� gübreleme 
otomasyonu vb.

� Bu sistemlerin seçilmesi günümüz gerekleri do�rultusunda� Bu sistemlerin seçilmesi günümüz gerekleri do�rultusunda 
vazgeçilmez unsurlard�r, zira su kaynaklar� s�n�rl� ve i�letim 
maliyetleri üretim içerisinde belirleyici faktörlerdir. Bu 
faktörler ne kadar az maliyet do�urursa verim o denli 
artacakt�r.

� Bu sistemde tavsiye edilen en az i�letim eleman�yla en fazla y � y
fayda sa�layacak sürekli maliyet olu�turmayacak sistemlerin 
tercih edilmesidir.

� Burada kullan�lan sistemler tesis gerekleri do�rultusunda 
tasarlanan kendine has yönetim birimleridir, klasik birimler 
tercih edilmez zira uygunsuz sistem maliyet art�r�c� sistemdir.

� �ste�e ba�l� olarak bu sistemler tesis edildi�i gibi, istenildi�i 
taktirde su yönetim birimleri de �irketimiz taraf�ndan bedeli 
dahilinde sunulabilmektedir.
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