ÖNSÖZ

İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek
sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya
bırakma azmimiz artmaktadır. Ekonomik gelişmenin çevreyle uyumlu olması arzulanan bir
durumdur. Enerji maliyetleri değerlendirildiğinde doğalgazın cazipliği belirginleşmektedir.
Doğalgaz gibi çevreyle dost enerji kaynakların kullanımındaki artış bu noktada bir gösterge
olarak karşımızda çıkmaktadır

Kurum olarak çalışmalarımızda sürekli ve emniyetli gaz arzını ilke edindik. Tüm faaliyetlerimizde
bunun sorgusunu gerçekleştirdik. Planlama, uygulama ve kontrol çalışmalarımızda teknik
emniyete azami önem verdik , vermekteyiz. Teknik emniyetin ve sürekli gaz arzının siz değerli
sanayi kuruluşlarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

Değerli sanayicimiz, doğalgazın güvenli kullanımında gereken özeni göstereceğinize olan
inancımız tamdır. Bu, standartlara uygun malzeme ve işçilik gerektirmektedir. Bu amaçla
çalışmalarınızda yoğun bir emek ve birikimin sonucu olarak hazırlamış olduğumuz “Endüstriyel
Tesisler Doğalgaz Teknik Esasları”nı esas edinmeniz şirketinizin menfaatine olacaktır. Sizler
bununla birlikte teknik emniyete önem vermeli ve acil eylem planları hazırlamalısınız.

Doğalgaz gibi çevreci bir yakıtın etkili ve verimli tüketimi, daha yaşanabilir bir Dünya, daha
üretken bir Türkiye ve daha karlı bir işletme demektir.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI
1 – AMAÇ
Bu teknik esaslarn amac; snma, proses ve kojenerasyon uygulamalarnda doğalgaz tüketiminin yaplacağ ticari,
endüstri, sanayi tesislerinde teknik emniyet kurallarna bağl kalarak doğalgaz tesisatnn projelendirme ve
uygulama esaslarn belirlemektir.
2  KAPSAM
Endüstriyel,sanayi ve üretim amaçl ticari tesisler bu teknik esaslarda öngörülen koşullara göre projelendirilecek ve
dönüşüm işleri bu esaslara uygun olarak DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan sertifika verilmiş mühendislik firmalar
tarafndan gerçekleştirilecektir.
Bu teknik esaslarda belirlenen kurallar:
a) Doğalgaza dönüşümü yaplacak endüstriyel tesislerde veya bu kapsamdaki doğalgaz tesisatnda yaplabilecek
ek ve değişiklikler ile ilgili hususlar (Dahili iç tesisat),
b) Doğalgaz ihtiyac kapasitelerine baklmakszn (Gaz teslim noktas servis kutusu yada istasyon olan ) mal ve
hizmet üreten ticari ve endüstriyel yerler,
c) 200 m3/h üzeri olan tüketimler için 300 mbarg çkşl servis kutusu ile gaz kullanm olan yerleri,
d) Endüstriyel,sanayi ,ticari tesislerde snma amaçl olan kullanmlar kapsar.
3. TANIMLAR
3.1 Dağtm Şirketi:
EPDK tarafndan belirlenen bölge dahilinde doğal gazn dağtm ve mahalli gaz boru hatt şebekesi ile nakli
faaliyetlerini yapmaya yetkili klnan tüzel kişidir.
Endüstriyel Kuruluş:
Sanayi Odasna kaytl olan ve üretim maksatl faaliyet gösteren, doğalgaz tesis genelinde proses, snma ve/veya
mutfak tüketimi maksatl kullanan kuruluşlardr.
3.2 Büyük Ticari Kuruluş:
Ticaret Odasna kaytl olup işletme ile ticari gaz kullanm sözleşmesi yapan kuruluşlardr.
3.3 Müşteri:
Dağtm Şirketi ile doğalgaz kullanm sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişidir.
3.4 Bağlant Anlaşmas :
DAĞITIM ŞİRKETİ ile Müşteri arasnda, doğalgazn temini için abone bağlant hatt ve abone bağlant bedeli
koşullarn belirlemek maksadyla imzalanan akittir.
3.5 Gaz Alm Sözleşmesi :
DAĞITIM ŞİRKETİ ile Müşteri arasnda doğal gazn satş koşullarn belirlemek maksadyla imzalanan akittir.
3.6 Dağtm Şebekesi:
Doğal gazn kent girişindeki ana basnç düşürme ve ölçüm istasyonlarndan alnarak gaz teslim noktalarna iletimini
sağlayan yeralt gaz boru hatlarnn tümüdür.
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3.7 Gaz Teslim Noktas:
Müşteriye gaz arznn sağlanacağ noktadr. (Servis Kutusu veya Basnç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu)
3.8 Tam Yanma:
Doğalgazn, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanmş gerekli miktarda yakma havas ile kimyasal tepkimeye
girmesi olaydr.
CH4 + 2O2 + 8N2
CO2 + 2H2O + 8N2 + ENERJİ
3.9 Is Gücü:
Is gücü, su, buhar veya hava gibi bir s taşyc akşkana, bir s üreticisi tarafndan birim zamanda aktarlan yararl
s miktardr. kW, kcal/h
3.10 Anma Is Gücü (QN):
Anma s gücü, belirli bir yakt (kat, sv veya gaz) için TS 4040’da yer alan şartlar sağlamak üzere önceden
belirtilen ve kararl durumda, s üreticisinden s taşycs akşkana sürekli olarak aktarlan s miktardr. kW, kcal/h
3.11 Anma Is Gücü Alan (AN):
Anma s gücü alan AN, belirli bir yakt türü (kat, sv, gaz) için, s üreticisinin kararl duruma erişmesinden sonra
anma s gücünü sürekli olarak veren, bir tarafnda stc akşkann bulunduğu ve diğer tarafn alev ve scak yanmş
gazlarn yaladğ, imalatç tarafndan s üreticisinin (scak su kazan, buhar kazan vb.) etiketinde belirtmiş olduğu
alan olup birimi “m2”dir.
3.12 Üst Isl Değer:
Üst sl değer, belirli bir scaklk derecesinde bulunan 1 Nm3 gazn tam yanma için gerekli minimum hava ile
karştrlarak herhangi bir s kayb olmadan yakldğnda ve yanma ürünleri başlangç derecesine kadar soğutulup
karşmndaki su buhar yoğuşturulduğunda açğa çkan s miktardr. Sembolü Ho, Birimi kcal/Nm3’tür. Bu değer
minimum 8100 kcal/Nm³ maksimum 10427 kcal/Nm³’tür.
3.13 Alt Isl Değer:
Alt sl değer, belirli bir scaklk derecesinde 1 Nm3 gazn, tam yanma için gerekli minimum hava ile karştrlarak
herhangi bir s kayb olmadan yakldğnda ve yanma ürünleri, karşmdaki su buhar yoğuşturulmadan başlangç
scaklğna kadar soğutulduğunda açğa çkan s miktardr. Sembolü Hu, birimi kcal/Nm3’tür. Hesaplamalarda esas
alnan değer 8250 kcal/Nm3’ tür.
3.14 Wobbe Says:
Wobbe says, bir gazn sabit beslenme basncnda yaklmas ile açğa çkan s ile ilgili olup aşağdaki formülle
hesaplanr.
W = Gazn üst sl değeri / (Gazn bağl yoğunluğu) 1/2
3.15 Gaz Modülü:
Bir cihazn wobbe says farkl başka bir gazla çalşabilir hale dönüştürülmesinde, s girdi paritesi ve primer hava
sürüklenmesinin doğru değerini elde etmek için, cihazn daha önce çalştğ gazla ayn olmas gereken orandr.
Sistemde gaz kesintisine gidildiğinde Propan yada mix LPG fakirleştirilerek fakirleştirme ünitesi ile ayn tesisatta
kullanm sağlanabilir.
3.16 Gaz Brülörü:
Gaz brülörü, gaz yanma havas (oksijen) ile belli oranlarda karştran ve s ihtiyacna göre gerekli gazhava karşm
orann, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle, issiz ve tam yanma sonucu alevin meydana gelmesini
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sağlayan, bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibat ile donatlan ve gerektiğinde
yakma havasn cebri veya tabii olarak sağlayan elemanlar içeren bir cihazdr.
3.17 Test Nipeli:
Szdrmazlk testi, bakm ve ayarlar srasnda yaplacak basnç ölçümlerinde kullanlmak amac ile aksesuarlar ve
boru hatlar üzerine konulan elemanlardr.
Ancak söz konusu test nipeli gaz tesisat üzerinde kullanlacak olan gaz filtresi,regülatör gibi elemanlarn üzerinde
olmas halinde, tesisat üzerine ikinci bir test nipeli koyulmasna gerek yoktur.
3.18 Brülör Gaz Kontrol Hatt:
Brülör gaz işletme ve emniyet elemanlarndan (küresel vana, manometre, filtre, minimum gaz basnç presostat,
maksimum gaz basnç presostat, selenoid vanalar, vb.) oluşan armatür grubudur.
3.19 Valf (Ventil):
Valf, szdrmazlk (kapatma) eleman olup akş yönüne karş hareket ederek szdrmazlk yüzeyinden uzaklaşmak
(valfn açlmas) veya yaklaşmak (valfin kapanmas) suretiyle akş kesen bir tesisat elemandr.
3.20 Vana:
Akş kesme tesisat elemandr.
3.21 Kaynak:
Birbirinin ayn veya eritme aralklar birbirine yakn iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçay, s, basnç
veya her ikisi birden kullanlarak ayn ya da yaklaşk eritme aralğnda ilave malzeme katarak veya katmadan
yaplan birleştirme veya dolgu işlemidir.
3.22 Metal Kaynağ:
Metalik malzemeleri, s, basnç veya her ikisi birden kullanlarak; ayn cinsten eritme aralğnda, ayn ya da yaklaşk
bir malzeme (ilave metal) katarak veya katmadan yaplan birleştirme ya da doldurma işlemidir.
3.23 Klape:
Klape, szdrmazlk (kapatma) eleman olup yatay veya düşey bir eksen etrafnda dönerek akş doğrultusuna zt
yönde oturma yüzeyinden açlmak (açma durumu) veya oturma yüzeyine yaklaşmak (kapatma durumu) suretiyle
akş kesen bir tesisat elemandr.
3.24 Yanmş Gaz Klapesi:
Bacada veya yanmş gaz kanalnda termik veya mekanik olarak çalşan bir klapedir.
3.25 Atk Gaz Çkş Borusu (Duman Kanal):
Gaz tüketim cihaz ile baca arasndaki irtibat sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlant kanallardr.
3.26 Atk Gaz Bacas:
Gaz tüketim cihazlarnda yanma sonucu oluşan atk gazlarn atmosfere atlmasn sağlayan kanaldr.
3.27 Atk Gaz Akş Sigortas:
Atk gaz borusuna/kanalna monte edilen ve bacada meydana gelen kuvvetli çekiş, yğlma ve geri tepme
durumlarnda gaz kesen emniyet tertibatdr.
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3.28 Yangn Vanas:
Gaz kontrol hattnda kesme vanasndan önce konulan ve yangn v.b. bir nedenle ortam scaklğnn belirli bir
değere yükselmesi durumunda gaz akşn otomatik olarak kesen vanadr.(Kapasitesine baklmakszn isteğe bağldr.
Yanc ve parlayc malzeme işleyen kuruluşlarda DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan zorunlu olarak ta istenebilir.)
3.29 Esnek Bağlant Eleman:
Boru hattnn, güzergah üzerinde mesnetlendiği noktalarda (farkl oturma zeminine sahip yaplarn dilatasyon
noktalar v.b.) meydana gelebilecek birbirinden bağmsz dinamik zorlanmalarda, brülör gaz yolu hatlarnda tesisat
üzerindeki titreşimi absorbe etmek ve boru hattnn zarar görmesini engellemek amac ile boru hatt üzerine
yerleştirilen elemanlardr.
3.30 Sertifikal Mühendis:
EPDK Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almş firmalarda, proje ve/veya uygulama yapan sertifikal
mühendislerdir.
3.31 Sertifikal Firma:
EPDK Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almş gerçek veya tüzel kişidir.
3.32 Proses:
Bir maddeye enerji verilerek, genelde bu enerji sdr ve bu maddeden enerji transferi yaplmak suretiyle
malzemenin işlenmesi olarak adlandrlr.
3.33 Normal Metreküp:
Bir atmosfer basnçta (1013,25 mbarg) ve 0°C’ de kuru gazn hacmine normal metreküp denir.
3.34 Standart Metreküp:
Bir atmosfer basnçta (1013,25 mbarg) ve 15°C’ de kuru gazn hacmine standart metreküp denir.
3.35 Bağl Yoğunluk:
Ayn basnç ve scaklk şartlar altnda 15°C ve 1013,25 mbar’da belirli bir hacimdeki gaz kütlesinin ayn hacimdeki
kuru hava kütlesine orandr.
3.36. Radyant Istc:
İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yakp bulunduğu mekana s transferini şnm ile yaparak stan cihazlardr.
3.37. Kazan:
Isnma veya proses amaçl scak su veya su buhar üreten, baz hallerde kullanm amaçl scak su temin eden
cihazlardr.
3.38. Boyler:
Kazan ile eş güdümlü çalşan veya kendine ait bir yakma sistemi bulunan kullanm amaçl scak su üretim maksatl
cihazlardr.
3.39. Atk Gaz Çkş Borusu (Duman Kanal):
Gaz tüketim cihaz ile baca arasndaki irtibat sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlant kanallardr.
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3.40 Baca:
Gaz tüketim cihazlarnda yanma sonucu oluşan atk gazlarn atmosfere atlmasn sağlayan daire, kare veya
dikdörtgen kesitli kanaldr.
3.41. Baca Şapkas:
Bacann çekiş etkisini düzenleyen, bacay harici etkilerden koruyan ve baca çkş ucuna yerleştirilen şapkadr.
3.42. Etkili Baca Yüksekliği:
Atk gazn bacaya girdiği yer ile atk gazn bacay terk ettiği nokta arasndaki yükseklik farkdr. (TS 11386, TS
11388, TS 11389 EN 133841).
3.43 Müstakil (Bireysel) Baca:
Tek bir birime hizmet vermek üzere inşaa edilmiş, binann bir katndan çatnn üstüne kadar çkan ve diğer katlarla
cihaz bağlants olmayan bacadr.
3.44. Hidrolik Çap:
Kanal kesit alannn (A), kanal çevre uzunluğuna (U) bölümünün 4 katdr.
Dh = 4.A/U
A : Kanal kesit alan
U : Kanal çevre uzunluğu
Dh : Hidrolik çap
3.45. Tabii Havalandrma Sistemi:
Yanma için gerekli yakma havasn bulunduğu kapal ortamdan alan cihazlarn havalandrmasnn dş atmosfere açk
bölümden tabii olarak yaplmasn sağlayan sistemdir. (kanal, menfez vb.)
3.46. Cebri (Mekanik) Havalandrma Sistemi:
Alt ve üst havalandrmann, vantilatör, aspiratör gibi mekanik sistemlerle havalandrma kanallar kullanlarak
sağlandğ sistemdir.
3.47. Alt Havalandrma:
Yakc cihaz için gerekli yakma havasn temin için tesis edilen sistemdir.
3.48. Üst Havalandrma:
Ortamda bulunabilecek atk ve/veya çiğ gazlarn dş ortama tahliyesi ve yakma havasnn alt havalandrma
noktasndan ortama girişinin rahat yaplabilmesi için tesis edilen sistemlerdir.
3.49. EN: Avrupa standartlar (European Norm)
3.50.IEC: Uluslararas Eloktroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)
3.51.ISO: Uluslararas Standardizasyon Kuruluşu(International Organization for Standardization)
3.52.TS: Türk Standartlar
3.53.TSE: Türk Standartlar Enstitüsü
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4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI
Endüstriyel tesislerde doğalgaza dönüşüm işlemi ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basncna uygun gaz teslim noktas
tesis edilmesi ve sonrasndaki tesisatn bu teknik esaslara uygun olarak tasarmlanmas ile yaplr.
Tüm tesisat bileşenleri ve yakc cihaz seçiminde TS, EN, ISO, IEC standartlarndan herhangi birine, bu standartlar
haiz olmayan malzemeler, TSE tarafndan kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmaldr. Standartlarda
yaplabilecek değişikliklerde yeni tarihli standardn resmi gazetede yaynlanmasndan sonra yeni standart geçerli
olur.
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DÖNÜŞÜM ÖZELLİKLERİ :
Sanayi tesislerinin doğalgaza dönüşümü, dönüşümü yaplacak tesisin mevcut kazan ve yakc
(brülör) durumuna, kazan dairesi ve havalandrlmas ile emniyet sistemine ve baca gibi esas
unsurlara bağldr. Tesise çekilecek doğalgaz hatt, ihtiyaç duyulan ‘’GAZ TESLİM’’noktalar tesis
edilmesi ve sonraki tesisat donanmnn ‘’Teknik Esaslara’’ uygun olarak tasarm ve
uygulamas yaplmaldr.
Dönüşümü yaplacak bir sanayi tesisi için gerekli kriterler aşağdaki gibidir:
Gaz debisi ve basnç değerlerinin tespit edilmeli.
Belirlenen debi ve basnca göre boru hatt tasarmnn yaplmal.
Tesiste bulunan ’’YAKICI CİHAZLARIN’’ tipi ve yaş irdelenmeli.
Kazan dairesinin konumu ve havalandrlmas teknik şartnamelere göre düşünülmeli.
Kapasiteye uygun ‘’YAKICI CİHAZLARIN’’ seçimi yaplmal.
Mevcut bacann şartnamelere göre düzeltilmesi veya yeniden yaplmas.
Her şeyden önemlisi; Emniyeti bir işletme, standartlara uygun malzeme ve işçiliktir.
4.1 Gaz Teslim Noktas:
Endüstriyel tesise gaz tesliminin yaplacağ noktadr.Gaz teslim noktasnn tipi tesis için gerek duyulan gaz debisi,
gaz basnc veya bölgedeki doğalgaz şebekesinin çelik veya PE olmasna göre değişkenlik gösterir.
Yukardaki esaslara bağl olarak gaz arznn sağlanacağ gaz teslim noktas tipleri;
 Servis kutusu
 İstasyon (PE hattan beslenen)
 İstasyon (Çelik hattan beslenen)
şeklinde olabilir.
4.1.1 Servis Kutusu:
PE şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 200 m³/h’e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur.
Giriş basnc 2  4 barg, çkş basnc 21 mbarg veya 300 mbarg’ dr.
4.1.2 Basnç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu:
Endüstriyel Tesislerde kullanlacak Basnç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlar, DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan hazrlanmş
Teknik Şartnameye uygun olmaldr. Bu Şartnameye uygun olmayan istasyonlar Dağtm Şirketi tarafndan kabul
edilmeyecektir.
Gaz kesintisine tahammülü olmayan kuruluşlarda çift ölçüm hatl istasyonlar kullanlacak, her iki hat üzerinde de
sayaç ve Elektronik Hacim Düzeltici bulunacaktr. Ölçüm hatt regülasyon sonrasnda tek sayaçl olan istasyonlarda
ise sayacn yedeği de istasyon ile beraber teslim edilecektir.
İstasyonlarn nominal kapasiteleri, projedeki toplam tüketim miktarndan en az %10 fazla olacak şekilde
seçilecektir. İstasyonlar tel çit ile çevrilecek ve tel çitin iç ksm betonlanacaktr. İstasyonun aydnlatmas ve
topraklamasnn yaplmş olmas gerekmektedir. İstasyonda iş güvenliği tabelalar asl olacaktr. Ayrca istasyon
yedek parçalarn gösterir liste ve istasyon manueli teslim edilmelidir.
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a. İstasyon (PE hattan beslenen):
PE şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 500 Sm³/h’e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur.
Giriş basnc 2  4 barg, çkş basnc max. 300 mbarg’dir. 500 Sm3/h ve 300 mbarg üzerindeki gaz debisi
taleplerinde Dağtm Şirketinin önceden onay alnmaldr.
b. İstasyon (Çelik hattan beslenen):
Çelik hattan beslenir. Giriş basnc şebeke işletme koşullarna bağl olarak 1219 veya 1925 barg’dir. Çkş basnc
normal olarak 4 barg’dr. 4 barg üstü çkş basnc taleplerinde Dağtm Şirketi’nin önceden onay alnmaldr.
4.1.2.1 Basnç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Ekipmanlar:
İstasyon aşağda belirtilen ekipmanlardan oluşmaktadr.
1İzolasyon bağlant elemanlar:
İstasyonun elektriksel yaltmn sağlamak amacyla giriş flanş sonras ve çkş flanş öncesi bulunur.
2Filtre:
Gaz içinde bulunabilecek 5 μm’dan büyük toz ve parçacğ tutarak regülatör, kontrol ve güvenlik ekipmanlar ile
sayac koruyan elemandr.
3Regülatör:
Gaz teslim noktas giriş basncn Dağtm Şirketi ile müşteri arasndaki anlaşmada belirlenen basnç değerine
düşürmek ve sürekliliğini sağlamak için kullanlan ekipmandr. İki adet regülatör hatt olan basnç düşürme ve ölçüm
istasyonlarnda, regülatörlerden bir tanesi yedektir.
4Emniyet kapamal gaz basnç regülatörü (Shut –off regülatör):
İstasyonlarda çkş basncnn ayarlanan emniyet snrlar içerisinde olduğunu sürekli kontrol edebilmek amacyla bu
emniyet elemanlar kullanlmştr. Bunlar regülatör öncesi ayr bir eleman olabileceği gibi regülatörlerle monoblok
şeklinde de olabilmektedir. Regülatörün çkş basnç değerinin ayarlanan maksimum değer üzerine çkmas veya
minimum değer altna düşmesi durumunda gaz akşn keser.
5Sayaç:
Faturalama için gerekli okumay yapar. İstasyonlarda genellikle rotary ve türbin tipi sayaçlar kullanlmaktadr.
Sayaçlar üzerinde standart şartlar (1.01325 barg ve 15°C) esas alnarak basnç, scaklk ve skştrlabilirlik
faktörüne göre düzeltme yapan bir elektronik hacim düzeltici (Korrektör) mevcuttur.Ancak istasyon da kullanlacak
sayaçlarn minimum ölçme değerlerinin, gaz hattnda kullanlacak olan küçük kapasiteli cihazlarn gaz debisinin
üzerinde kalmas durumunda söz konusu sayaçlar Dağtm Şirketinin onayn almak ve Müşterinin Sürekli Tüketim
Taahhütnamesi vermesi kayd ile gaz tesisatnn üzerine konulabilecektir. Sayaç seçimleri küçük kapasiteli cihazlarn
tüketim değerleri dikkate alnarak yaplacaktr. Faturalamaya esas olarak kullanlacak ölçüm ekipmanlar (sayaçlar
ve gerektiği durumlarda elektronik hacim düzelticiler ) sadece Dağtm Şirketi tarafndan temin edilecektir.
6Emniyet tahliye vanas ve hatt:
Bu vanalar, sistemi aşr basnca karş korur. Anlk basnç yükselmelerinde fazla gaz sistemden tahliye ederek
regülatörün (emniyet kapamal) kapanmasn ve hattn devre dş kalmasn önler.
NOT : İstasyonun periyodik bakm veya herhangi bir sebeple devre dş kalmas durumunda istasyona müdahale
yalnzca Dağtm Şirketi yetkilileri tarafndan yaplr.
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4.2 Boru Hatt Tasarm:
4.2.1 Azami gaz çekiş miktar:
Müşteri ile Dağtm Şirketi arasnda yaplan doğalgaz satş sözleşmesinde belirlenen saatlik maksimum gaz çekiş
miktardr (Sm³/h). Boru çap belirlenirken ileride olabilecek tüketim artşlar göz önüne alnarak saptanan
maksimum kapasite dikkate alnmaldr.Projelendirme ve boru hatt tasarm esasnda cihazlarn anma sl
kapasiteleri değil, cihaz üzerinde bulunan (üflemeli,üflemesiz, atmosferik tip) brülör yada bek gibi yakc cihazlarn
maksimum sl kapasitelerine göre gaz tüketim değerleri hesaplanacaktr.
Toplam tüketim miktar tesisteki mevcut yakc cihazlarn gaz tüketim kapasiteleri aritmetik olarak toplanacak ve
eşdeğer zaman faktörü 1 olarak alnacaktr.
4.2.2 Gaz teslim noktas çkş basnc:
Müşteri ile Dağtm Şirketi arasnda yaplan doğalgaz satş sözleşmesinde; gaz teslim noktas tipine, kapasitesine ve
müşteri ihtiyacna göre belirlenen basnçtr.
4.2.3.Gazn hz:
Sistemde gereksiz gürültü ve titreşimi önlemek amacyla kabul edilebilir maksimum gaz hz 25 m/sn’dir. Ancak,
mutfak hatt tesisatlarnda maksimum gaz hz 300 mbarg’de 10 m/sn ve 21 mbarg’de 6 m/sn alnacaktr.
4.2.4 Boru hatt:
Gaz teslim noktasndan sonra çekilecek boru hattnn çelik olan ksmlarnn tamamnda kaynakl birleştirme
yaplmaldr.
Gaz teslim noktasndan sonra tesis genelinde boru tesisatnn tamam çelik veya bir ksm çelik bir ksm PE boru
kullanlarak yaplabilir. PE boru kullanm ile ilgili uygulamalar gaz teslim noktasnn tipine göre değişir.
Gaz teslim noktasnn çelik hattan beslenen istasyon olmas durumunda; toprak alt hatlarda PE boru kullanlmas
söz konusu ise, istasyon çkşndan sonraki minimum 25m’lik ksm çelik boru olmal (P0 hatt), gaz teslim noktasnn
PE hattan beslenen istasyon olmas durumunda ise istasyon çkşndan sonraki minimum 5 mt’lik ksm çelik boru
olmal, daha sonra PE/Çelik geçiş parças ile PE boruya geçilmelidir. Hattn toprak üstüne çkacağ noktadan 1 mt.
öncesinde tekrar çelik boruya geçiş yaplmaldr.
İstasyon öncesi ve sonras katodik koruma yaplmaldr.
4.2.5 AKV :
Gaz teslim noktasnn istasyon olmas durumunda, istasyondan minimum 1m. uzaklğa AKV konulmaldr (TS EN
331). İstasyon çkş flanşnda ve istasyon AKV bağlantlarnda flanşlar arasnda çelik conta kullanlacaktr. Boru
hattnn giriş yaptğ bina ile istasyon arasndaki mesafenin 50 m.’den büyük olmas durumunda bina dşna ikinci bir
AKV konmaldr. İstasyon ile ikincil basnç düşürme istasyonu arasndaki mesafe 10 m.’den daha az ise, basnç
düşürme ve ölçüm istasyonu çkşnda AKV konulmasna gerek yoktur. Gaz teslim noktasnn servis kutusu olmas
durumunda AKV sayaç öncesinde konulmaldr. Sayacn, boru hattnn giriş yaptğ binaya olan mesafesinin 50
m.’den fazla olmas durumunda bina dşna ikinci bir AKV konulmaldr. Açk ortamda bulunan AKV’ler koruyucu kutu
içine alnmaldr.
AKV’nin, toprak altna konulmas halinde aşağdaki rögar şartlar sağlanmaldr.
* Su veya yağmur girişini engelleyecek şekilde (contal) kapak yaplmal,
* Rogar içinde birikebilecek su için gider bulunmal,
* AKV’ye yaplabilecek müdahale ve bakm onarm çalşmalarna engel olmayacak boyutlarda oluşturulmaldr.
4.2.6 İzolasyon Flanş:
Boru hattnn topraktan çktğ noktaya yakn bir yere konmaldr.
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DN 80 (3’’)’e kadar olan çaplarda kaynakl izolasyon mafsal yada izolasyon flanş, DN 80 (3’’) üzerinde olan
çaplarda izolasyon flanş kullanlacaktr.
İstasyon (GirişÇkş) Çap Seçim Hesaplar :
D: Boru çap (mm)
Q: Max.akş debisi (Nm3/h)
Pmut: Mutlak basnç (barg) (Pmut = Pmut + Pişletme)
Pişl: Gaz hattnn işletme basnc
Patm : (Atmosfer basnc = 1 barg)
V: Akş hz (m/sn) (Giriş hz max 20 m/sn – Çkş hz max 25 m/sn)
Giriş Çap Seçim Kriterleri:
Minimum giriş basnc ve maksimum gaz akş debisinde, gaz hz 20 m/sn’yi geçmeyecek
şekilde giriş çap seçilir.
Çkş Çap Seçim Kriterleri:
Minimum çkş basnc ve maksimum gaz akş debisinde, gaz hz 25 m/sn’yi geçmeyecek
şekilde çkş çap seçilir.
D= 18,82* [Q / (V*PM)]1/2
Regülatör Seçim Hesaplar :
Q
Cg
Pmut
Pişletme
Patm
K

:
:
:
:
:
:

Debi (Nm3/h)
Regülatör geçirgenlik katsays
Mutlak basnç (barg)
Gaz hattnn işletme basnc
Atmosfer basnc= 1 barg (PMut = Patm + Pişletme)
Doğalgaz katsays (0,52)

Q=K*Cg*Pm
4.2.7 Tahliye Hatt (Vent) :
Boru hattndaki gazn gerektiğinde tahliyesi için; boru hattna (hat binaya girmeden önce), emniyet kapama vanalar
sistemine, basnç tahliye vanalarna, brülör öncesi gaz kontrol hattna monte edilmelidir. Bir kesme vanas ve bir
çkş borusundan ibarettir. Kapal mahallerde bulunan tahliye borularnn ucu emniyetli bir ortama ve çat seviyesinin
en az 1.5 m yukarsna çkarlmaldr.
Eğer çat seviyesine çkarlma durumu mümkün olmuyor ise tahliye borusu potansiyel tutuşma kaynağndan uzağa,
gaz birikme olaslğ olmayan bir dş ortama çkarlmaldr.Tahliye borular kelepçelerle sabitlenmelidir. Mümkün
olduğunca boru boyu ksa olmal ve gereksiz dirseklerden kaçnlmaldr. Boru boyu 20m.’yi geçiyorsa boru çap
büyütülmelidir.
Tahliye borusunun çap ana gaz tesisatnn girişindeki boru çapnn 1/4’ü olmaldr (min. DN 20).Relief tahliye hatt
ile manuel tahliye hatt kesinlikle birbirine ortak hat olarak bağlanmamal söz konusu hatlar ayr ayr
tesisatlandrlmaldr.
Tahliye borusunun ucu içine yabanc madde veya yağmur, kar suyu girmeyecek şekilde olmaldr.
4.2.8 Emniyet Solenoid Vanas:
Herhangi bir gaz kaçağ durumunda kapal mahallerde birikebilecek gaz alglayarak sesli ve şkl sinyal verecek,
exproof özellikli gaz alarm cihaz ve bina dşnda buna irtibatl normalde açk solenoid vana kullanlmaldr (TS EN
161). Gaz alarm cihaz ve solenoid vanalarn konulacağ mahaller ve adetleri hakknda Dağtm Şirketi’nin onay
alnmaldr.
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4.2.9 Sayaç:

Gaz teslim noktasnn servis kutusu olmas durumunda; sayaç bina dşna konulmaldr. Sayacn bina içine
konulmasnn gerektiği durumlarda bina dşna mutlaka bir ana kesme vanas konulmal ve sayaç havalandrmal bir
kabin içine konulmaldr. (Sayacn konulacağ yer için önceden Dağtm Şirketi’nin onay alnmaldr.)
Türbin ve rotary tip sayaç kullanlmas durumunda sayaçtan önce filtre konulmaldr. (DIN 3386, TS 10276)

Gaz teslim noktasnn basnç düşürme ve ölçüm istasyonu olmas durumunda; sayaç istasyon içinde
regülasyon öncesinde çift sayaç hatt veya regülasyon sonrasnda tek sayaç şeklinde bulunur. (Türbinmetre,
Rotarymetre v.b.) Ancak Dağtm Şirketi minimum ölçüm kapasitelerini dikkate alarak sayaçlarn gaz hatt üzerinde
olmasna karar vermekte serbesttir. Sayaç seçimlerinde tesislerde yedek cihaz olmas halinde söz konusu bu
cihazlar da çalşyor kabul edilerek gaz tüketim kapasiteleri de göz önüne alnarak sayaç seçimleri yaplacaktr.
4.2.10 Güzergah seçimi:
Güzergah seçimi srasnda boru hattnn mekanik hasar ve aşr gerilime maruz kalmayacağ emniyetli yerlerden
geçirilmesine dikkat edilmelidir. Boru hatt yakt depolar, drenaj kanallar, kanalizasyon, havalandrma bacas,
asansör boşluğu ve yangn merdivenleri gibi yerlerden geçirilmemelidir.
Boru hatlar takviye amac ile yaplmş herhangi bir yapnn bünyevi bir eleman ya da onu güçlendiren bir sistem
gibi düşünülemez, yaplamaz.
Yeraltndaki gaz borular diğer borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden gitmelidir. Gerekli emniyet
mesafeleri aşağdaki Tablo1 de verilmiştir.
Boru hattnn, farkl oturma zeminine sahip yaplarn dilatasyon bölgelerindeki geçiş noktalarnda oluşabilecek
mekanik zorlanmalara karş esnek bağlant eleman kullanlmaldr. (TS 10878)
Boru hatlarnn havasz veya yeteri kadar havalandrlmayan yerlerden zorunlu olarak geçmesi durumunda Dağtm
Şirketi’nin onay alnmal ve aşağdaki tedbirlere uyulmaldr.
a) Gaz boru hatt çelik klf içine alnmal,
b) Klf borusu için de kaynakl ekler kullanlmamal,
c) Bu yerlerde hiçbir yardmc boru eleman tesis edilmemeli,
d) Korozyon tehlikesi sfra indirilmeli,
e) Uygun havalandrma düzeneği oluşturulmaldr.
PARALEL VEYA DİKİNE GEÇİŞ

MİNİMUM MESAFE

ELEKTRİK KABLOLARI

50 cm.

KANALİZASYON BORULARI
AGRESİF AKIŞKAN BORULARI
OKSİJEN BORULARI

DİK GEÇİŞ = 50cm.
PARALEL GEÇİŞ = 100 cm.

METAL BORULAR

50 cm.

SENTETİK BORULAR

30 cm.
DİK GEÇİŞ = 50 cm.
PARALEL GEÇİŞ = 150 cm.

AÇIK SİSTEMLER (KANAL VS.)
DİĞER ALTYAPI TESİSLERİ

50 cm.
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Tablo1 Doğalgaz borusunun diğer yeralt hatlarna minimum geçiş mesafeleri

4.2.10.1 Yeralt boru hatlar:
Toprak altnda kalan çelik borular PE kaplama (hazr PE veya scak PE sarg) ve katodik koruma ile korozyona karş,
gerek duyulan noktalarda da mekanik darbe ve zorlanmalara karş çelik klf kullanlarak koruma altna alnmaldr.
(TS EN 12954 TS 5139, TS 4356, TS EN 10289). Araç geçişinin olduğu yerlerde ilave olarak tranşe üzerine uygun
hasrl beton uygulamas yaplmaldr.
a) Borunun tranşe içine yerleştirilmesi:
Boru tranşe içine indirilmeden evvel 10cm. sar kum (dağ kumu) serilmelidir. Boru yatrldktan sonra boru üst
yüzeyinden 30 cm.’ye kadar tekrar sar kum doldurulmal ve üzerine ikaz band (20 veya 40cm. genişliğinde sar
renkli zemin üzerinde krmz ile “187 Doğalgaz Acil” ibaresi bulunan plastik bant) çekilmelidir. İkaz band üzerine
tekrar 10 cm. kalnlğnda sar kum ve bunu takiben 20 cm. stabilize malzeme doldurulmaldr. Tranşe’de boru üst
yüzeyi minimum derinliği 60 cm. olmaldr.
*Tesislerde toprak alt hatlarn geçeceği ksmlarda; taban ve yan duvarlar beton olan (mevcut)
kanallar kesinlikle kullanlmayacaktr.Toprak altnda kalan polietilen kapl çelik doğalgaz borusunun
katodik korumasnn verimli çalşabilmesi ve yağmur sularnn tabanda birikmemesi açsndan Şekil
1’deki çelik boru hatlarna ait tranşe detayna uygun toprak alt uygulamas yaplacaktr.

b) Klfl geçişler:
Borunun aşr yüke maruz kaldğ (yol geçişi v.b.) durumlarda tranşe derinliği arttrlmal ve boru üst seviyesinin
tranşe üst seviyesine olan mesafesi 80 cm. olmaldr. Zorunlu nedenlerle boru üst kodunun 80 cm.’den az olduğu
yerlerde çelik klf içine alnmas uygundur. Klf borusunun iç çap doğalgaz borusunun dş çapndan en az 10 cm.
büyük olmaldr.Gaz borusunun klf borusu içinde kalan ksm da hazr PE sargl veya scak PE sargl olmaldr.
Klf borusunun ve doğalgaz borusunun birbirine temasn önlemek için araya kauçuk, plastik gibi ayrclar
konmaldr. İlaveten klf ve ana boru arasna su ve yabanc madde girişini önlemek için uç ksmlar kauçuk nevi bir
malzeme ile kapatlmaldr. Klf borusu da hazr PE kapl veya scak PE sargl olmaldr.
Binalara paralel giden toprakalt gaz borular ile binalar arasnda en az 1 m. mesafe olmaldr.
Doğalgaz
borusunun yeraltndan binaya girmesi halinde boru, çelik veya et kalnlğ fazla olan PE, PVC muhafaza içerisine
alnmaldr. Boru ve klf eksenlenerek yerleştirilmeli ve iki boru arasndaki boşluk mastik dolgu ile doldurulmaldr.

20 cm.

TOPRAK

10 cm.
İKAZ BANDI
30 cm.

PE KAPLI DOĞ ALGA Z
B ORUSU (ÇELİK )

SARI KUM

10 cm.

20 cm.
Şekil1 Çelik boru hatlarına ait tranşe detayı
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4.2.10.2 Yerüstü boru hatlar:
Toprak üstü boru hatlar tesise ait yaplara kelepçeler vastas ile mesnetlenmeli veya taşyc konsol sistemleri
kullanlmaldr. Borunun destek, konsol ve kelepçelerle temas yüzeylerini koruyacak tedbirler alnmaldr. Boru
hatlar kolon, kiriş v.b. yap taşyc elemanlarn delmek sureti ile tesis edilmemeli, güzergah boyunca herhangi bir
yap elemanna temas etmemelidir. Çelik boru hatlar yaplarda döşeme veya sva altnda kalmamaldr. Yap
içlerinde korozif ortam (yüksek rutubet, asidik ortam v.b.) olmas durumunda boru hatt ve fittingler mukavemet ve
szdrmazlk testlerinin yaplmasndan sonra korozyona karş önce antipas, sonra koruyucu boyalarla (sar renkli)
boyanmak sureti ile tam korunmuş olmaldr. (TS EN 12954)
Yerüstü boru hatlarnn, diğer yerüstü borularyla paralel gitmesi durumunda minimum doğalgaz boru dş çap kadar
bir mesafeden geçmesi gerekmektedir.
Gaz borusu, tahrip edici (agresif) akşkan ve dş yüzeyi terleme yapan borularn üstünden geçmelidir.
Yerüstü borular ve basnç düşürme ve ölçüm istasyonlar kabinleri için topraklama yaplmaldr.
Doğalgaz borusunun binalara dş duvarlardan girmesi durumunda, boru çelik veya et kalnlğ fazla olan PE, PVC
muhafaza içerisine alnmal ve aradaki boşluk mastik dolgu ile doldurulmaldr.

Şekil2 Muhafaza borusu detayı
1 Gaz boru hattı
2 Kılıf borusu ile boru arasına konulan ayırıcı (Separatör)
3 Kılıf borusu (Çelik)
4 Kılıf borusu ile borunun arasını kapama yüksüğü (kauçuk, plastik v.b.)
5 Yüksük bileziği (Paslanmaz çelik)
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.
BORU ÇAPI

TAŞIYICI ARALIKLARI

DN 15

1/2"

DİKEY TAŞIYICILAR
3,0 m

YATAY TAŞIYICILAR
2,5 m

DN 20
DN 25

3/4"
1"

3,0 m
3,0 m

2,5 m
3,0 m

DN 32

1 1/4"

3,0 m

3,0 m

DN 40
DN 50

1 1/2"
2"

3,5 m
3,5 m

3,5 m
4,0 m

DN 65

2 1/2"

3,5 m

4,0 m

DN 80
DN 100

3"
4"

4,5 m
4,5 m

5,5 m
6,0 m

DN 125
DN 150
DN 200

5"
6"
8"

5,5 m
5,5 m
5,5 m

6,0 m
7,0 m
8,5 m

DN 250

10"

6,0 m

9,0 m

Tablo – 2 Taşyc konsol aralklar

Şekil2A Taşyc Konsol örneği

4.2.10.3 Isl Genleşme:
Mevsimsel s değişiklikleri ve ortama bağl olarak oluşabilecek sl genleşmelere karş boruda oluşabilecek uzama ve
büzülmeleri karşlamak amac ile gerekli hallerde genleşme bağlants yaplmaldr. (Kompansatör TS 10880)
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Bir borunun uzama miktar “DL” aşağdaki formülle bulunur.

DL = L . a . Dt = L . a . (t1 – t2)
DL : Uzama miktar (m)
L : Borunun snmadan önceki uzunluğu (m)
a : Borunun uzama katsays (m / m°C)
Dt = (t1 – t2) : Borunun ilk ve son scaklğ arasndaki fark (°C)
Mevsimsel sl değişiklikler için,
t1 = 35 °C
t2 = 10 °C
a = 1.18 x 10 –5 (m / m°C)
alnmaldr.

* DL £ 40 mm. olmaldr. DL > 40 mm. olmas durumunda borunun uzama ve büzülmesini karşlamak
üzere genleşme bağlants konulmaldr.
NOT:Isl genleşme hesabnda D boru çap dikkate alnmaz .
Yetkili Mühendislik firmalar gaz tesisat üzerinde kaynakl kompansatör kullandğnda
kompansatörün gaz tesisatnda kullanlan çelik doğalgaz borusu ile (D) çap ve boru et kalnlğnn
ayn olmasna dikkat etmek zorundadr.Zira kompansatörler D çap ayn olsa da et kalnlğ açsndan
çelik doğalgaz borularyla farkllklar arz etmektedir.

GAZ TESLİM NOKTASININ
ÇELİK HATTAN BESLENEN BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU OLMASI DURUMUNDA

Şekil3

17

GAZ TESLİM NOKTASININ PE HATTAN BESLENEN
BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU OLMASI DURUMUNDA

Şekil4
GAZ TESLİM NOKTASININ
SERVİS KUTUSU OLMASI DURUMUNDA

á

Şekil5
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4.2.11 İkincil Basnç Düşürme İstasyonu:
Endüstriyel tesislerde, gaz teslim noktas çkş basncnn tesisatn tasarm gereği farkl basnç
değerlerine düşürülmesi gerektiği durumlarda ikincil basnç düşürme istasyonu tesis edilmelidir. İkincil
basnç düşürme istasyonundan sonra, gaz kullanm ünitelerine giden branşmanlarn dağlm bir
kollektör ile yaplyorsa, kollektörün kesit alan branşmanlarn kesit alanlarnn toplamnn 1.5 katna
eşit olmaldr. İkincil basnç düşürme istasyonunda da 25 m/sn hz limitinin aşlmamas gerekmektedir.
Gaz çekişinin 200 m³/h’ten büyük olduğu durumlarda, basnç düşürme ve ölçüm istasyonu çift hatl ise
ikincil basnç düşürme istasyonu da çift hatl olmal veya ikinci bir monitör regülatör konmaldr.
İkinci basnç düşürme istasyonlarnn her yl periyodik olarak kontrolü endüstriyel tesis tarafndan
yaptrlmaldr. Kontrol sonuçlarn belirtir belge, endüstriyel tesisin yetkililerine teslim edilmelidir.
Dağtm Şirketi’nin gerekli gördüğü durumlarda yetkililere sunulmaldr.
İkinci basnç düşürme istasyonu yaknnda doğal gaz yangnlarna uygun yangn söndürücülerin
bulunmas tavsiye edilir. İkincil basnç düşürme istasyonu dizayn ve yer seçim kriterleri aşağda
verilmiştir.

Yer Seçimi Kriterleri
1. Olas bir sarsnt durumunda istasyonun ve giriş vanasnn, yknt altnda kalmamas konusuna
dikkat edilmelidir.
2. Olas bir yanma ve patlama durumunda, istasyonun etkilenmemesi, yangn sirayeti ihtimalinin
düşük olmas konusuna dikkat edilmelidir.
3. Bakm, kontrol ve montajdemontaj amaçl yaklaşmn ve ulaşmn kolay olmas konusu dikkate
alnmaldr.
4. Yanc ve parlayc madde imalat sahalar ve depolarna olan uzaklğa dikkat edilmelidir.
5. Tesise ait trafo binas, şalter sahas, enerji nakil hatt gibi noktalara olan mesafe konusu göz
önünde bulundurulmaldr.
6. Tesis içi ve/veya dş trafik akşndan (otomobil, kamyon, forklift, iş makineleri, seyyar üretim
bantlar v.b.) istasyonun darbe görmemesi konusu dikkate alnmaldr.
7. İkinci basnç düşürme istasyonlar bina dşnda ise havalandrlmş kutu içinde olmaldr.
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.KADEME REGULATOR ISTASYONU

OFF REGULATOR

Şekil  6 İkinci kademe basnç düşürme istasyonu

 Süpürme Te’ si
Giriş vanas (Küresel) (TS EN 331)
Manuel Tahliye hatt
Manometre (TS 827)
Filtre (DIN 3386)(TS 10276)
Manometre (TS 827)
Shutoff’l regülatör (DIN 3380DIN 3381)(TS EN 88)
Relief valf (DIN 3381)
Manometre (TS 827)
Tahliye
Çkş vanas (Küresel) (TS EN 331)
Normalde açk solenoid vana
4.3 Malzeme Seçimi:
Kullanlacak bütün cihazlar ve gaz armatürleri, sayaç, boru, vana, fittings vb. malzemelerin sertifika
kontrolü Dağtm Şirketi tarafndan yaplmş, EN, DIN, ISO v.b. standartlarndan birini almş olmaldr.
Yakc cihazlar için (Kazan, brülör, bek v.b.) yukardaki şartlarn sağlanamadğ durumlarda, TSE özel
inceleme raporuna gerek vardr.
Bu sartnamenin yayn tarihinden sonra çkacak olan Türk Standartlar ile EN, DIN, ISO v.b.
standartlara uyulacaktr.

4.3.1

Endüstriyel tesislere ait doğalgaz tesisatlarna ait çelik boru
ve fittingler:

4.3.1.1. Çelik Borular:
Çelik borular aşağdaki standartlardan birine uygun olmaldr.
TS 6047 EN 10208 (B)  API 5L
(GRB) DIN 2448
31833
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(Boyutlar), TS 60473 ISO

Mekanik Özellikleri
İmalat

Kimyasal Bileşimleri

Standart Snflandrma Akma muk.Çekme muk.
C max.
Min. Mpa
Min. Mpa

Mn
max.

P max. S max.

Dikişli
Borular

API 5L

Dikişli
Borular

TS 6047
B
EN 10208

GR B

241

413

Dikişli 0.26

1.15

0.04

0.05

241

414

Dikişli 0.26

1.15

0.04

0.05

Tablo3 Çelik borulara ait mekanik ve kimyasal özellikler
İmalatçdan alnan borular boru özelliklerini belirtir işaret ve kodlamalar taşmaldr. Boru standartlar
incelenmiş, çap ve et kalnlklar Tablo4’ de verilmiştir.Ancak boru üretim imalat firmalarnn kataloglar
esas alndğnda DN 40 (11/2’’) ‘e kadar boru çaplarnda GR A boru tesisatta kullanlabilir.
Nominal Çap
(mm.)

Dş Çap
(mm.)

Cidar Kalnlğ
(mm.)

15

21.3

2.80

20

26.9

2.90

25

33.7

3.40

32

42.2

3.60

40

48.3

3.70

50

60.3

3.90

65

73.0

5.20

80

88.9

5.50

100

114.3

6.00

125

141.0

6.60

150

168.3

7.10

200

219.1

8.18

250

273.0

9.27

300

323.0

9.50

Tablo – 4 Çelik borulara ait boyutlar
4.3.1.2 Fittingler:
Fittingler aşağda belirtilen standartlardan birine uygun olmaldr.
TS 2649
DIN 2606, ASTM A 234, ANSI B 16.9 (Dirsek)
DIN 2615 (Te)
DIN 2616 (Redüksiyon)
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4.3.1.3 Vanalar:
Vanalar ilgili standartlardan birine uygun olmaldr.
TS EN 331 (Max. 6 barg’a kadar)
API 6 D
TS 9809
Vanalarn basnç snflar maksimum çalşma basncna göre seçilmelidir. (ANSI 150 veya ISO PN 20
gibi.)
ANSI

ISO

Class 150
Class 300
Class 400
Class 600
Class 900
Class 1500
Class 2500

PN 20
PN 50
PN 64
PN 100
PN 150
PN 250
PN 420

Çalşma Basnç(bar)
( 29 / + 38 C o )
19.0
49.6
66.2
99.3
149
248
414

Yeralt vanalarnda kumanda kollarnn ya da nihai dönme limitlerinin kum, vs. gibi nedenlerle
özelliklerini yitirmemesine dikkat edilmelidir. Bu amaçla vanalarda muhafazal kollar ya da özel
koruyucu yaplar kullanlmaldr.
4.3.1.4 Flanşlar ve Aksesuarlar:
Flanşlar kaynak boyunlu ve aşağdaki standartlardan birine uygun olmaldr. Kaynak boyunlu flanşlar
ANSI B 16.5, TS ISO 70051, DIN 263026312632263326342635, TS ISO 70051 ‘e uygun
olmaldr.
Flanşlarn szdrmazlk yüzeyleri çalşma koşullarna ve contalara göre ayarlanmaldr.
4.3.1.5 Saplama ve Somunlar:
TS 80 (Genel)
Malzeme:
Saplama CrMo Çeliği ASTM A 193 B7
Somun ASTM A 194 2H
4.3.1.6 Szdrmazlk Contas:
Conta DIN 2690DIN 3754
Perbunan
Viton olabilir
Contalar 120 °C’ den daha yüksek scaklklara mukavim yanmaz bir malzemeden yaplmaldr.
İzolasyon flanşlarnda kullanlan izolasyon malzemeleri ve contalar s, basnç, nem v.b. diğer koşullar
altnda yaltc özelliklerini muhafaza edebilmelidir.
4.3.1.7 Dişli Bağlantlarda Kullanlacak Malzemeler:
(Yalnzca gaz kontrol hattnda)
a) Dişli bağlantlarda standardna uygun plastik esasl vb. szdrmazlk malzemeleri kullanlmaldr. (TS
EN 7512 )
b)Szdrmazlk macunu ( ISO 7483)
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4.4 Çelik Tesisatn Kaynakla Birleştirilmesi:
Kaynaklar amacna, uygulama usulüne ve işlemin cinsine göre snflara ayrlr. Endüstriyel tesislerde
yaplacak olan doğalgaz tesisatlarnda aşağda yazl yöntemlerle kaynakl birleştirme işlemi
yaplacaktr.
4.4.1 TEKNİK BİLGİLER:
4.4.1.1. Kaynak:
Birbirinin ayn veya erime aralklar birbirine yakn iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçay
s,basnç veya her ikisini birden kullanarak ayn türden bir malzeme ekleyerek veya eklemeden
birleştirmektir.Bu teknik esaslarda kaynak terimi iki parçann tamamlanmş kaynakl birleşimidir.
4.4.1.2 Kaynakç:
Bu teknik esaslarda kaynakç terimi kaynağ bizzat yapan kişi anlamndadr.
4.4.1.3 Tesisatlarda Kullanlan Kaynak Yöntemleri:
a.Elektrik ark kaynağ (E):
Örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağnda ark, iş parças ve eriyen elektrot arasnda yanar ve bu
şekilde eriyen elektrot ayn zamanda kaynak metali haline geçer.Elektrot örtüsü de ayn anda yanarak
erir.Bu esnada açğa çkan gaz ark bölgesini korur ve oluşan cüruf kaynak dikişini örterek kaynak
bölgesinin korunmasn sağlar.Elektrotlarn örtü tipi yaplacak kaynak işinin türüne göre seçilir.
b.Tungsten koruyucu gaz kaynağ (Argon kaynağTIG):
Kaynak için gerekli s,tungsten elektrot ile iş parças arasnda bir ark ile sağlanr.Dolgu malzemesi ark
içerisine manuel olarak verilir ve orada eritilir.Kaynak banyosu ve bunun yaknlarndaki malzeme
yüzeyi havann etkisinden kaynak üfleci içerisinden gelen asal gaz (argon,helyum) ile korunur.
c.Elektrik ark kaynağArgon kaynağ:
Bu kaynak yöntemleri kombinasyonu tesisat kaynaklarnda kullanlabilir.Kök paso selülozik elektrot
kullanarak daha iyi bir nüfuziyet sağlanmas için elektrik ark kaynağ yöntemi ile yaplr.Diğer pasolar
argon kaynağ yöntemi ile gerçekleştirilir.Başka bir alternatif olarak kök paso argon kaynağ diğer
pasolar elektrik ark kaynağ ile yaplabilir.
d.Gaz alt kaynağ (Metal koruyucu gaz kaynağ MAG):
Toprak kablosunu iş parçasna bağlayp,torcun ucundaki tel elektrotu kaynak ağzna değdirmek kafi
gelmektedir.Zira sistem uygun ark boyunu,kendisi otomatik olarak sabit tutmaktadr.Kaynak banyosu
havann etkisinden alaşmsz,düşük alaşml ve yüksek alaşml çeliklerde aktif gazlarla (karbondioksit
argon,karbondioksitoksijen karşmlar) korunur.
4.4.1.4 Kaynak işlemi srasnda dikkat edilecek hususlar:
Borularn kaynağa hazrlanmas:
Borulara kaynak yaplmadan önce aşağdaki işlemler yaplmaldr.
a) Borularn kontrolü:
Kontrolde özellikle aşağdaki hatalara dikkat edilmelidir. Bükülme, başlarda eğilme, çentikler, çizikler,
korozyona uğramş yerler,
bombeler, kaplamada hasarlar vs..
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b) İç Temizlik:
Borularn içi montajdan önce temizlenmelidir. Montajn tamamlanmasndan sonra bina girişindeki AKV.
(L>50 m. ise) kapatlarak basnçl hava kullanlarak boru içindeki kirlilik tahliye edilmelidir.
c) Kaynak Ağz Açlmas:
Boru uçlar düzeltilmiş, nominal çap 2” ve üzeri borularda kaynak ağz açlmş olmaldr. Boru iç ve dş
yüzeyinde kaynak ağzndan itibaren 5 cm.’lik ksmda yüzey temizliği yaplmaldr.
B o ru d ış
yüzeyi
5 cm .

K aynak
A ğzı

5 cm .
B o ru iç y ü z e y i
Ş e k il 7 K a y n a k a ğ z ı

d) Parçalarn Eksenlenmesi:
Kaynak işlemi srasnda içi ve dş eksen kaçklğ olmamaldr
e) Borularn kaynak için pozisyonlandrlmas:
Tesisatlarda boyuna dikişli borular kullanlmaktadr.İki borunun boyuna dikişleri boru et kalnlğnn en
az 10 kat kadar bir mesafeye kaydrlarak pozisyonlandrlr ve montaj yaplr.
Boylamasına veya spiral
kaynak dikişi
L

D

t: Boru et kalınlığı
L: Dikişler arası mesafe, L mm ³ 10.t
Şekil –7.1 Kaynak Dikişlerinin Durumu
d) Aln kaynak detay:
Orijinal olarak hazrlanmş kaynak ağznda hata yoksa taşlama yaplmamaldr.Kaynak ağznda
darbeden dolay çentikler mevcutsa ve adm yüksekliğinin eşit olmadğ durumlarda taşla düzeltmeler
yaplmaldr.Kesilmiş borularda yeniden kaynak ağz açlmaldr.uygun boruboru aln kaynağ detay
aşağda gösterilmiştir.
37.50 ± 2.50

+5

30 ° - 0

1.6±0.8 mm
t≤ 0.88
(22)

Adım yüksekliği
1.6 ± 0.8
(Adım yüksekliği)
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Şekil7.2 BoruBoru aln Kaynağ Montaj detay

e) FittingsBoru Kaynağ Detay:
Fitting boru kaynağ montajnda et kalnlğ farkndan dolay iç ağz kaçklğ meydana gelir.Kaln olan
malzemede iç eksenden diğer malzemeyle ayn seviyeye gelecek şekilde taşlanr.Fittings boru montaj
detay aşağda gösterilmiştir.

£ 1.6 mm
£ E/20+1
mm
e

E

E

E

e

≤2, 4mm

2
Şekil7.3 Fittings Boru Aln Kaynağ Montaj detay

f) Kaynak İşlemi:
Boru et kalnlğ 3 ile 4 mm arasnda ise 3 pasoda yaplr.
Kök,scak,Kapak.
Malzeme et kalnlğ 4 mm’yi geçen borularda kaynak işlemi en az;
Kök,Scak,Dolgu,Kapak olarak 4 paso halinde yaplr

1.6 mm

Şekil –7.4 Tamamlanmş bir kaynak kesiti
g) Kurtağz Kaynağ:
Kurtağz kaynağ büyük çapta borudan küçük çapta branşman alndğnda standart “TEE” mevcut
olmadğ şartlarda manometre bağlantlarna v.b. durumlarda gerçekleştirilir. Kurtağz yaplacak
malzemenin iç çapna eşit derecede matkap ucu ile branşman alnacak bölge delinir.
Dağtm Şirketi personeli tarafndan gözle muayenenin yaplabilmesi için branşman bölgesine
redüksiyon, verdolet, manşon kaynatlmaldr. Aşağda detay verilen şekilde montaj gerçekleştirilir.
Tesisatn montajnda ‘’kurtağz veya saplama ‘’ şeklindeki bağlantlar,ancak ana hattn yars çapa kadar
olan branş hatlar için uygulanabilir.Daha büyük çaplarda veya ayn çaplarda yaplacak branş
bağlantlarnda standart ‘’Tee’’ parças kullanlmas zorunludur.(DIN 2615)
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Şekil 8 Kurtağz Kaynak Detay

4.4.2.Elektrod Malzemesi:
Kaynak ile birleştirme işleminde Selülozik veya Bazik tip elektrodlar kullanlmaldr.
Kaynak işleminde kullanlacak akm aralklar elektrod çapna göre aşağdaki tabloda verilmiştir.
Elektrod çap
Mm
2.5
3.25
4.00

Akm Aralklar ( A )
En Düşük ( A )
En Yüksek ( A )
50
90
65
130
100
180
Tablo –5 Elektrod çapna göre akm aralklar

4.4.3.Kaynakçlarn Kalifikasyonu :
Çelik boru hatlarnda kaynak işlemleri, ancak sertifikal (LLOYD, TÜV lisansl firma veya Teknik
Üniversitelerden alnmş) kaynakçlar tarafndan yaplabilir. Sertifika snavlar TS EN 2871’ e uygun
olmaldr.
Yetkili tesisatç firmalar, endüstriyel tesislerde, çalştrmak istediği kaynakçnn sertifikasn DAĞITIM
ŞİRKETİ Proje Onay bölümüne teslim ettikleri proje dosyasnda bulundurmak zorundadr.
4.4.4 Kaynak Hatalar:
Kaynak noktalarnda; yetersiz nüfuziyet, yapşma noksanlğ, soğuk bindirme, yakp delme hatas, cüruf
hatalar, gözenek hatalar, çatlak hatalar, yanma çentiği oluşmamaldr.
4.4.5 Kaynak Kalite Kontrolü:
Tahribatsz Muayene Metodlar



Radyografik metod
Ultrasonik metod
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Dye penetrant
Gözle muayene şeklinde olabilir.

Tahribatsz muayene metotlar arasnda en sklkla kullanlan radyografik metottur.
Radyografik metot API 1104 no’lu standarda uygun olarak yaplr.

TOPRAKALTI VE BİNA İÇİ HATLAR

BİNA DIŞI HATLAR

TESİS GAZ
KULLANIM
MAHALİ

Q ³ 200 m³/h
ve/veya
P ³ 300 mbar

Q < 200 m³/h
ve
P< 300 mbar

Q ³ 200 m³/h
ve/veya
P ³ 300 mbar

Q < 200 m³/h
ve
P< 300 mbar

Proses
Buhar
Isnma

%100

%100

%25

%25

%100

%100

%25

%25

%100



%25



Mutfak

%100



%25



Tablo – 6 Kaynak Filmi Oranlar
4.4.6 Kaynak kalitesinin DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan kontrolü:
Sertifikal firma projenin onayn takiben, DAĞITIM ŞİRKETİ‘nden bir Tesisat Kontrol Mühendisi
nezaretinde kaynak izometrisini yerinde hazrlamaldr. DAĞITIM ŞİRKETİ Tesisat Kontrol Mühendisi
hazrlanan bu kaynak izometrisi üzerinde röntgen çekilecek olan kaynak bölgelerinin tespitini ve
numaralandrlmasn yapar. Verilen kaynak izometrisinde, kaynak röntgenlerini çeken NDT firmasnn
ve Tesisat Kontrol Mühendisinin kaşe ve imzas bulunmaldr. Kaynak noktalarnn da çekilmesi gereken
film oranlar Tablo6’de verilmiştir. Kaynak filmlerinin kontrolü ve kaynak izometrisine uygunluğu
DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan kontrol edilir.
Kaynak Filmleri sadece Dağtm Şirketi tarafndan kabul görmüş NDT firmalar tarafndan
çekilebilir, aksi takdirde değerlendirmeye alnmaz.
4.5 Testler:
Tesisatn tamamlanmasndan sonra Sertifikal firma testleri yaptğna dair evrağ, DAĞITIM ŞİRKETİ’nin
kontrolünden önce ilgili Tesisat Kontrol Şefliğine teslim edilmelidir.
4.5.1 Ön test (Mukavemet Testi)
a) Yeralt boru hatlar için
Test basnc
Test süresi
Test akşkan

Test ekipman

: Maksimum çalşma basncnn 1,5 kat
: 2 Saat
: Test basncnn 6 barg’n üzerinde olmas durumunda
mukavemet testinin su ile yaplmas zorunludur.
Test basncnn 6 barg’n altnda olmas durumda test, hava
veya azot gaz ile yaplmaldr.
: 0,1 barg hassasiyetli metalik manometre

b) Yerüstü boru hatlar için
Test basnc
Test süresi
Test akşkan

: Maksimum çalşma basncnn 1,5 kat
: Test edilen ksmn tamamn kontrol etmeye yetecek
süre
: Test basncnn 6 barg’n üzerinde olmas durumunda
mukavemet testinin su ile yaplmas zorunludur. Test
basncnn 6 barg’n altnda olmas durumda test, hava
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veya azot gaz ile yaplmaldr.
4.5.2.Szdrmazlk testi
a) Yeralt boru hatlar için
Test basnc
Stabilizasyon süresi

Test süresi
Test akşkan
Test ekipman

: Maksimum çalşma basncnn 1,5 kat
: 24 Saat (Boruyu basnçlandrdktan sonra, teste başla
madan evvel, boru, hava ve toprak arasndaki scaklk
dengelenmesi için geçecek süre)
: 48 Saat (Ölçümler her gün ayn saatte alnmaldr)
: Hava veya azot gaz.
: 5 mbar. hassasiyetli cival U manometre veya metalik
manometre.

Ölçülen basnç değerleri, boru yanna toprağa yerleştirilecek ( 1 / 10 °C ) hassasiyetli bir termometre
ile ölçülen yer scaklğ değişimine göre düzeltilmelidir.
Toprak scaklğ değişimine göre düzeltilen ilk ve son basnç değerleri arasndaki fark 13 mbar’ dan az
ise test kabul edilebilir.
b) Yerüstü boru hatlar için
Test basnc
Stabilizasyon süresi

Test süresi
Test akşkan
Test ekipman

: Maksimum çalşma basncnn 1,5 kat
: 15 Dak. (Boruyu basnçlandrdktan sonra, teste başlamadan
Evvel boru, hava ve toprak arasndaki scaklk
dengelenmesi için geçecek süre)
: Test edilen ksmn tamamn kontrol etmeye yetecek süre
: Hava veya azot gaz.
: 5 mbar. hassasiyetli cival U manometre veya metalik
manometre.

* İlk ve son okunan basnç değerleri arasndaki fark 5 mbar’dan az ise test kabul edilebilir.
*Not:Mevsimsel scaklk dönemini dikkate alnarak özellikle yaz aylarnda scaklğn ve
hava neminin yüksek olduğu dönemlerde test işlemi için sadece azot gaz kullanlacaktr.
4.5.3.DAĞITIM ŞİRKETİ’nin Kontrolü:
Kontrol esnasnda tesisatn tamam işletme basncnn 1,5 kat basnçta, 0,1 bar hassasiyetli metalik
manometre ile 45 dak. (15 dak. stabilizasyon, 30 dak. test) mukavemet testine tabi tutulur.
Szdrmazlk testi ise U manometre vastas ile 80110 mbar. basnçta ve tesisatn büyüklüğüne göre
1530 dak. süre ile yaplr.
Test işleminde sadece azot gaz kullanlmaldr.
4.6.İç Tesisatta Polietilen boru kullanm:
Endüstriyel tesislerde basnç düşürme ve ölçüm istasyonundan sonra PE hat döşenmesi, kullanlacak
PE malzemenin DAĞITIM ŞİRKETİ PE Boru ve Fitting Şartnamesi’ne uygunluğu ve üretici firma
tarafndan alnmş standartlara uygunluk belgelerinin DAĞITIM ŞİRKETİ’ne sunulmas ve kullanm
onay alnmas halinde mümkündür. Yeralt borularnn polietilen olmas halinde hattn ve kaynaklarn
kontrolü tamam ile DAĞITIM ŞİRKETİ’n sorumluluğundadr.
Endüstriyel tesislerde kullanlabilecek PE boru çaplar 20, 32, 40, 63, 90 ve 125 ile snrlandrlmştr.
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4.6.1 Polietilen Borulara Ait Genel Özellikler:
İç tesisatlarda sadece yüksek yoğunluklu PE 80 HDPE borular kullanlmaldr.
PE borular sar renkli olmaldr.
PE borularda standart boyut oran SDR 11 olmaldr. TS EN 15552 standardnda SDR yerine
SBO ksaltmas kullanlmaktadr. (SBO 11)
PE borular kangal halinde sarlmş olmaldr.
4.6.2 PE Borularn Tesisatlandrlmas:
4.6.2.1 Güzergah Tespiti :
Güzergah tespitinde tesis yetkililerinin altyap konusunda vereceği bilgiye göre hareket edilebilir.
Bunun mümkün olmadğ durumlarda PE hattn projede geçmesi öngörülen güzergah üzerinde
DAĞITIM ŞİRKETİ’nin tespit edeceği noktalarda, açlmal ve deneme çukurlar neticesine göre nihai
güzergah tespit edilmelidir.
L + 100 cm.

50 cm.

50 cm.
50 cm.
TRANSE
L
L + 100 cm.

Şekil9 Deneme çukuru ebatları
4.6.2.2.Tranşe Boyutlar :
Diğer yeralt tesislerinin yerlerinin netleştirilmesi amacyla deneme çukurlar açlmaldr.
PE borularn döşeneceği tranşeler Tablo7’de verilen ölçülere uygun olmaldr.

BORU ÇAPI (mm.)

TRANŞE GENİŞLİĞİ (cm.)

TRANŞE DERİNLİĞİ (cm.)

20
32
40
63
110

40
40
40
40
50

100
100
100
100
100

125

60

100

Tablo – 7 PE borular için tranşe boyutlar
4.6.2.3. Tranşenin Açlmas :
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Tranşeler Tablo5’te verilen ölçülerde dikey olarak kazlacaktr. Tranşe yan duvarlarnda borunun
döşenmesi esnasnda boruya hasar verebilecek kesici veya delici hiçbir madde (kesici taş, kaya, inşaat
atğ, demirler) bulunmamaldr. Tranşeler mümkün olduğunca düz açlmal, tranşenin yön değiştirmesi
gereken durumlarda dönüş yar çap boru dş çapnn minimum 30 kat olmaldr. Bu değerin
sağlanamadğ durumlarda dirsek kullanlmaldr. Kazdan çkan malzeme tranşe kenarndan en az 50
cm. uzağa yğlmaldr.
4.6.2.4. Polietilen Borularn Tranşeye Yerleştirilmesi :
Tranşe açldktan sonra tabana skştrlmş kalnlğ 10 cm. olan sar kum serilmelidir. Kangal veya
parça halindeki PE borularn tranşeye yerleştirilmesi esnasnda boru serme makaralar kullanlmaldr.
Kangal halindeki borular sarm dolaysyla gerilme altnda olduklarndan açlrken çevredekilere zarar
vermemesi için gerekli tedbirler alnmaldr.Kangal üzerindeki şeritler teker teker ve öncelikle orta
ksmlarndan başlanlarak açlmaldr. Kangal açlmadan önce boru makaras, hareket etmeyecek bir
şekilde sabitlenmelidir. Ayrca boru serme esnasnda çizilmeleri önlemek için, kum torbalar ile boru
altn beslemek gerekmektedir. PE borular ile binalar arasnda en az 1 m. mesafe bulunmaldr. Binalara
yer altndan giriş yapldğ durumlarda temele en az 1 m. kala PE borudan çelik boruya geçiş
yaplmaldr. Boru serilmesi DAĞITIM ŞİRKETİ nezaretinde yaplmaldr.PE hat döşenmesi durumunda
istasyon çkşnda ve bina girişlerinde kullanlmas zorunlu olan çelik hatlar için katodik koruma ve PE
kaplama uygulanmaldr.

KAPLAMA

10 cm.

MEKANİK STABİLİZE
DOLGU MALZEMESİ

30 cm.
10 cm.

IKAZ BANDI
30 cm.
SARI KUM
D
SARI KUM

10 cm.
40  60 cm.

Şekil 10 PE boru hatlarna ait tranşe detay
4.6.2.5. Polietilen Borularn Birleştirilmesi :
PE borularn birleştirilmesi elektrofüzyon tekniği kullanlarak ve DAĞITIM ŞİRKETİ Yetkilisinin kontrolü
altnda yaplmaldr.
PE borunun kaynak yaplacak ksmlar kazyc bçak (scraper) ile soyularak boru üzerindeki korozif örtü
kaldrlmal ve solvent ile bu ksmlar temizlenmelidir.
PE borularn ağzlanmas ve kaynak yaplmas esnasnda pozisyonerler kullanlmal ve kaynağ takiben
soğuma süresi sonuna kadar pozisyonerler sökülmemelidir. Kaynak süresi, soğuma süresi ve kaynak
yapabilme koşullar için fitting üretici firmasnn öngördüğü değerlere uyulmaldr. Genel olarak
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elektrofüzyon kaynağ –5 °C ile +35 °C scaklklar arasnda yaplabilir. Scak havalarda PE borularn
yüzey ssnn +35 °C’yi geçmemesi sağlanmaldr.
4.6.2.6. Geri Dolgu İşlemi :
Boru serilen tranşe bölümlerinde borunun dş etkenlere maruz kalmamas için kontrolden sonra
beklenmeden derhal geri dolgu işlemine geçilmelidir. Boru üst kodundan itibaren 30 cm. kalnlğnda
sar kum konulmal ve üzerine tranşe genişliğince sar renkte plastik ikaz band yerleştirilmelidir.
İkaz band üzerine 10 cm. sar kum, 30 cm. stabilize malzeme ve üst yüzey dolgusu içinde 10 cm.
kalnlğnda kaplama dökülmelidir. Kaplama malzemesi olarak beton veya mekanik stabilize malzeme
kullanlmaldr. Dolguda mekanik stabilize malzeme ve beton kalnlklar sabit olup, kalnlğ değişen
malzeme ikaz band üzerine konulan sar kum olmaldr. Skştrma işlemi her 20 cm.’de bir titreşimli
skştrma aleti (kompaktör) vastas ile yaplmaldr. Boru serildikten sonra kaynak işlemi yaplana dek
yabanc maddelerin boru içerisine girmesini önlemek için boru ağz kapal tutulmaldr. PE boru
güzergahnn asfalt veya beton olmayan bölümlerden geçmesi halinde, geri dolgunun ikaz bandndan
sonraki üst ksm toprak dolgu yaplabilir. Toprak dolgu içerisinde bulunan taş, kaya gibi maddelerin
çap 5 cm’den büyük olmamaldr.
4.7.Sayaçlar:
Her sayaç girişine kesme vanas konulmaldr. Bina merdiven sahanlklarnda sayaç vanas 1,90 – 2,10
m arasnda bir yüksekliğe, bina dşna konuluyorsa rahat ulaşlabilecek ve herhangi bir darbeye maruz
kalmayacak bir yüksekliğe konulmaldr.
Vanalarn doğal gaz borusu üzerine tesis edilmeleri şekil 11 deki gibi yaplmaldr.

1Sayaç
2Rakor
3Boru
4Vana
5Test nipeli
Şekil 11 Körüklü sayaç bağlant şekli
Duvara monte edilecek sayaçlar, uygun ask ve destekler üzerine yerleştirilmelidir. Yap dşna
konulmas gerekli vanalar ve sayaçlar, koruyucu ve korozyona dayankl malzemeden olmak kaydyla
duvara veya duvar içine konulabilir.
Sayaç kutusunun kapağ sürekli havalandrmay sağlayacak şekilde olmal ve sayaç göstergesi okuma
penceresi bulunmaldr. Sayaç ve sayaç vanasna gerektiğinde müdahale edilebilmesi için sayaç kutusu
yeterli büyüklükte olmal ve kilitli olmamaldr. (Şekil12)
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Şekil 12 Körüklü sayaç kutu şekli
Körüklü tip sayaç bağlantlarnda ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçlarn kullanmna
imkan sağlayabilecek şekilde sayaç giriş bağlantlar rijit bağlant yaplmaldr.
Esnek bağlant eleman kullanlmas halinde TS 10878’ e uygun olmaldr.
Sayaç ve bağlant borular, duman bacalar üzerine yerleştirilmemelidir.
Sayaçlar duvar ile arasnda en az 2cm aralk kalacak şekilde duvara yerleştirilmelidir.
Sayaç sökülmesinde statik elektrikten korunmak için sayacn giriş çkş borular arasnda bir iletken tel
ile köprüleme yaplmaldr.
Sayaçlar elektrik anahtar, elektrik sayac, priz, buat ve zil gibi elektrikle çalşan alet ve cihazlardan,
scak su borularndan en az 15cm uzağa yerleştirilmelidir.
Sayaçlar, ilgili görevlilerin kolayca girip kontrol edebilecekleri ve göstergeleri kolayca okuyabilecekleri,
ayrca gaz rahatça kesip açabilecekleri şekilde aydnlk, havalandrlabilen, rutubetsiz ve donmaya karş
korunan çok scak olmayan (en çok 35°C) yerlere yerleştirilebilir. Sayaçlar yanc ve patlayc
maddelerin bulunduğu yerlere yerleştirilemez.
Ticari mahallerde sayaçlar mahal içine, girişe en yakn noktaya konulabilir. (24 Saat açk olduğu
taahhüt edilen yerlerde). Bu durumda, mahal içine girilmeden uygun bir yere emniyet vanas
konulmaldr.
Gaz sayaçlar asansör giriş kaps üzerine, balkonlara, konut kaplar üzerine konulmamaldr.
Rotary ve türbinli sayaçlar imalatç katalog ve talimatlarna göre yağlanabilecek ve bakm yaplabilecek
şekilde yerleştirilmelidir. Bu tip sayaç kullanlmas durumunda sayaç öncesinde filtre bulunmaldr.
Kullanlacak olan filtrenin gözenek açklğ 50 µm olmaldr. Türbinli tip sayaçlarda sayaç giriş ve
çkşnda 5D mesafesinde bağlant eleman kullanlmamaldr. Rotary sayaç, gaz üstten girmek şartyla
düşey yerleştirilmelidir.( Şekil 13 ve şekil 14 )
min. 5 D

min. 5 D

Gaz akış yönü
2

3

D

1

1  Küresel vana
2  Filtre
3  Sayaç (Türbinmetre )

Şekil. 13. Türbinli sayaçlara ait bağlant
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2
1

3

Gaz akış yönü
1  Küresel vana
2  Filtre
3  Konik filtre
4  Sayaç (Rotarymetre )

4

Şekil.14 . Rotary sayaç bağlant şekli

Test nipelleri her sayaç sonrasna konulmaldr. Test nipeli taklmas için özel imal edilmiş bağlant
elemanlar kullanlmaldr.
G4 (dahil) ile G25(dahil) arasnda körüklü tip sayaçlar kullanlacaktr. G10,G16 ve G25 körüklü tip
sayaç kullanlmas durumunda da sayaç öncesinde filtre bulunmaldr. Kullanlacak olan filtrenin
gözenek açklğ 50 µm olmaldr.
G40 (dahil) üzeri sayaçlar rotary veya türbin tip olmaldr.

33

SAYAÇ TİPİ
Körüklü Tip
Körüklü Tip
Körüklü Tip
Körüklü Tip
Körüklü Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip
Rotary veya Türbin Tip

SAYAÇ
SINIFI
G4
G6
G10
G16
G25
G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650
G1000
G1600
G2500
G4000
G6500

Qmax(m³/h)
6
10
16
25
40
65
100
160
250
400
650
1000
1600
2500
4000
6500
10000

Tablo. 8 Sayaçlarn maximum debi aralğ
Doğal gaz tesisatnda kullanlacak olan her cihazn minimum tüketim debileri sayaçlarn minimum
okuma debisinden az olmamaldr.
Körüklü tip sayaçlar TS 5910 EN 1359’a,
Rotary tip sayaçlar TS EN 12480’e,
Türbinli tip sayaçlar TS 5477 EN 12261’e uygun olmaldr.
Körüklü tip sayaçlarda ölçüm aralğ(turn down ratio) 1:160, Rotary tip sayaçlarda ölçüm aralğ 1:160
ve türbin tipli sayaçlarda ölçüm aralğ 1:20’ye uygun olmaldr. Dağtm şirketi hazrladğ rotary ve
türbinli tip sayaçlarla ilgili şartnamede özellik ve bu oranlar değiştirebilir. Sayaçlar EPDK mevzuat
gereğince sadece Dağtm Şirketinden temin edilecektir.
*Rotary sayaca yağ konurken gaz verilmemiş olmal ve sayaç basnç altnda
bulunmamaldr.
Yağ, şrnga ile sayaca boşaltlmaldr. Sayaç yağ seviye göstergelerinin ortasna kadar yağla
doldurulmaldr.
Tüm sayaçlar dengeli olarak, tam terazisinde tesisata bağlanmaldr. Sayacn tesisata
bağlanmasndan önce boru tesisat basnçl hava ile süpürülerek, kaynak cüruflar, kalntlar
temizlenmelidir.
Rotary sayaçlar titreşimden etkilenmemesi ve kolay bakm yaplabilmesi için uygun bakm aralklar
(*duvardan en az 20 cm ) braklarak yerleştirilmelidir.
Sayaç Seçimi
Tesiste gerekli sayaç büyüklüğünü belirlemek için temel olarak iki faktörün bilinmesi önem
arz etmektedir;
1Tesis için gerekli maksimum gaz debisi.
2Sayacn bulunduğu hattaki minimum gaz basnc
Eğer yakc cihazlarn/tesisin tükettiği debi biliniyorsa gerekli sayac sayaç numaratöründeki debi
scaklk ve süper skştrlabilirlik faktörünü ihmal ederek alttaki denklemden bulunabilir:
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Qtüketim= Pmut *Qsayaç
Burada :
Qtüketim= Yakc cihazlarn tüketim debisi, (m3/h)
Qsayaç= Sayaç numaratöründe görülen debi, (m3/h)
Pmut= Mutlak basnç (barg) (Pmut = Patm + Pişletme)
Minimum Sayaç Debi Hesab
Bir türbin sayaç için minimum debi değeri, maksimum debide olduğu gibi mutlak basnçla çarplarak
bulunamaz.
Bunun için özel bir formül kullanlmaktadr:

QminHP =

Q min LP
DvPmutlak

Dv = Gazn izafi yoğunluğu
Pmutlak=Patmosfer+Pişletme
QminLP=Sayacn atmosfer basncndaki minimum değeri
QminHP=Sayacn Yüksek basnçtaki minimum değeri

4.8.Elektronik Hacim Düzelticiler (EHD  korrektör) :
Türbinmetreler ve Rotarymetreler de ölçülen tüketimin basnç ve scaklk faktörleri dikkate alnarak
standart tüketimin hesaplanmasnda Elektronik Hacim Düzelticiler kullanlacaktr.
Elektronik hacim düzelticiler, sadece Dağtm Şirketinden temin edilecektir. Dağtm
Şirketi tarafndan verilmeyen EHD’ler kabul edilmeyecektir.

4.9.Brülör Gaz Kontrol Hatt (Gas Train):
Doğalgaz yakan cihazlarn (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalşmalarn temin etmek
maksadyla tesis edilen sistemlerdir.
Gaz kontrol hattnda kullanlacak olan ekipmanlar yakcnn kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağl
olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattndaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri
göz önünde bulundurulmaldr. Ayrca brülör seçiminde doğalgazn alt sl değeri
Hu = 8250 kcal/Nm³, cihaz verimi % 90, dönüşüm yaplan (dönüşümden önce sv yaktl tam silindirik)
kazanlarda % 70 alnarak hesaplamalar yaplmaldr. Bulunan değer seçilen brülörün min. ve max.
kapasite snrlarnn arasnda olmaldr.
Brülör tipi seçiminde aşağda belirtilen cihaz kapasite snrlar göz önünde bulundurulmaldr.
a 350 kw’a kadar olan kapasitelerde tek kademe, iki kademe veya oransal
b 3501200 kw aras iki kademeli ya da oransal
c 1200 kw üzeri kapasitelerde oransal tip brülör kullanlacaktr.
Yakma sisteminin özellikleri ile ilgili brülör firmasnn bilgilendirilmesi tavsiye edilir. Dağtm Şirketinin
ve brülör firmasnn tavsiyesi doğrultusunda yukardaki kapasite snrlarnda değişiklik yaplabilir.
4.9.1. Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar:
1Küresel Vana: (TS EN 331)
Her brülörün girişine bir adet küresel vana konulmaldr.
35

2Esnek boru Kompansatör: (TS 10880)]
Brülördeki titreşimin tesisata geçişini zayflatmak için kullanlan ekipmandr. Üniversal tip olmaldr.
(Eksenel hareket, açsal hareket ve yanal eksen sapmalarn karşlayabilen) Esnek borunun regülatör
sinyal hattndan sonra konulmas tavsiye edilir.
3Test nipeli:
Brülör gaz kontrol hattnda giriş ve ayar basnçlarn ölçmek için kullanlr.
4Manometre: (TS 827)
Hat üzerindeki gaz basncn ölçmek için kullanlan ekipmandr. Gaz kontrol hattndaki manometreler
musluklu tip olmaldr.
5Filtre: (DIN 3386) (TS 10276)
Brülör orifisinin yabanc partiküllerden dolay tkanmasn önlemek ve diğer emniyet kontrol ekipmanlar
ile basnç regülatörünü korumak amacyla kullanlan ekipmandr.
Kullanlacak filtrenin gözenek açklğ 5 mm olmaldr.
6Gaz basnç regülatörü: (TS 10624, TS EN 88)
Gaz kontrol hatt girişindeki gaz basncn brülör için gerekli basnca düşüren ekipmandr.

*Gaz basnç regülatörünün emniyet kapatmal (shutoff) olmamas halinde, fanl ve
atmosferik brülör gaz kontrol hatlarnda kullanlan tüm armatürlerin dayanm basnçlar
regülatör giriş basncnn min. 1.2 kat olmaldr.Örnek Regülatör giriş basnc 300 mbarg
ise gaz yolu armatürlerinin dayanm basnc 360 mbarg olmaldr.
7Minimum gaz basnç alglama tertibat: (min. gaz basnç presostat)
(TS EN 1854) Regülatör çkşndaki gaz basncnn brülörün normal çalşma basncnn altnda kalmas
durumunda solenoid valfe kumanda ederek akşn kesilmesini sağlayan ekipmandr. Tüm gaz kontrol
hatlarnda bulunmaldr .
8Maksimum gaz basnç alglama tertibat (max. gaz basnç presostat):
(TS EN 1854) Regülatör çkşndaki gaz basncnn brülörün normal çalşma basncnn üstüne çkmas
durumunda solenoid valfe kumanda ederek gaz akşn kesen ekipmandr. 1200 KW ve üzeri
kapasitelerde kullanlmas zorunludur. 1200 KW’a kadar olan kapasitelerde de kullanlmas tavsiye
edilir.
9Otomatik Emniyet Kapama Valfi (Solenoid Valf):
(TS EN 161) Sistemin devre dş kalmas gerektiği durumlarda aldğ sinyaller doğrultusunda gaz akşn
otomatik olarak kesen ve ilk çalşma esnasnda sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan
ekipmanlardr.
Gaz kontrol hattnda iki adet seri olarak bağlanmş A snf solenoid valf bulunmaldr.
10Szdrmazlk kontrol cihaz (Valf doğrulama sistemi): (TS EN 1643, EN 1643)
Otomatik emniyet kapatma vanalarnn etkin bir şekilde kapanp kapanmadğn kontrol eden ve cihaz
içi gaz kaçaklarn belirleyen ekipmandr.
1200 KW ve üzeri olan kapasitelerde bulunmaldr. 1200 KW’a kadar olan kapasitelerde bulunmas
tavsiye edilir.

*Ayrca kapasitelerine baklmakszn, kzgn, kaynar sulu, alçak ve yüksek basnçl buharl
sistemlerde kullanlmas zorunludur.
11Relief Valf (Emniyet tahliye vanas): (DIN 3381, TS 11655)
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Sistemi aşr basnca karş koruyan anlk basnç yükselmelerinde fazla gaz sistemden tahliye ederek
regülatörün devre dş kalmasn önleyen ekipmanlardr. Ani kapamal regülatör kullanlmas
durumunda bulunmas zorunludur.
12Brülör: (TS EN 676)
Sistemde birden fazla brülör bağl olmas durumunda ve bunlardan bir veya bir kaçnn yedek
kullanlacak olmas halinde; endüstriyel tesisten yedek kullanm ile ilgili taahhüt yazs alnr. Sayaç
seçimi haricindeki hesaplamalarda yedek cihazlar göz önünde bulundurulmaz.
13Yangn Vanas:(DIN 2999)
Yangn v.b. nedenle ortam scaklğnn belirli bir değere yükselmesi durumunda gaz akşn otomatik
olarak kesen ekipmandr. Kullanm isteğe bağl olmakla beraber, yanc ve parlayc madde işleyen
kuruluşlarda Dağtm Şirketi tarafndan zorunlu olarak istenebilir.
4.9.1.1 Fanl Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q ≤ 1200 KW )
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Şekil.15. Fanl brülör gaz kontrol hatt Q ≤ 1200 KW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
Kompansatör (TS 10880, DIN 30681)
Test nipeli
Filtre (TS 10276, DIN 3386)
Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
Gaz basnç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)
Relief valf (TS 11655, DIN 3381)
Tahliye hatt (vent)
Presostat (Min. gaz basnç) (TS EN 1854, EN 1854)
Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)
Brülör (TS EN 676)

4.9.1.2 Fanl Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q > 1200 KW)
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Şekil 16 Fanl Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q > 1200 KW)

1 Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
2 Kompansatör (TS 10880, DIN 30681)
3 Test nipeli
4 Filtre (TS 10276, DIN 3386)
5 Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
6 Gaz basnç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)
7 Relief valf (TS 11655, DIN 3381)
8 Tahliye hatt (vent)
9 Presostat (Min. gaz basnç) (TS EN 1854, EN 1854)
10 Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)
11 Brülör (TS EN 676)
12 Yangn Vanas (DIN 2999)
13Szdrmazlk Kontrol Cihaz (TS EN 1643, EN 1643)
Üflemeli ve atmosferik brülör gaz kontrol hatlarnda, eğer ani kapamasz regülatör kullanlacak ise
kullanlan tüm armatürlerin dayanm basnçlar regülatör giriş basncnn min. 1,2 kat olmaldr.

Fanl Brülörlerde Diğer Emniyet Ekipmanlar
a Alev denetleme cihaz
Alev söndüğünde brülörü durdurmak amacyla her brülörde bulunmaldr.
b Hava akş anahtar
Brülör fan tarafndan yeterli hava sağlanamadğnda brülörü durdurmak üzere her brülörde
bulunmaldr.
c Emniyet termostat
Kontrol termostatna ek olarak, kontrol termostat arzasnda devreye girmek üzere, tüm scak
sulu kazanlarda bulunmaldr. Manuel
(elle kumandal) resetli olmas tavsiye edilir.
d Emniyet presostat
Kontrol presostatna ek olarak, kontrol presostat arzasnda devreye girmek üzere tüm buhar
kazanlarnda bulunmaldr.
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4.9.1.3 Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar
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Şekil. 17. Gaz yolu elemanlar ( Atm. Brülör )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
Gaz filtresi (TS 10276, DIN 3386)
Test nipeli
Gaz basnç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)
Relief valf (TS 11655, DIN 3381)
Tahliye hatt (vent)
Presostat (Min. gaz basnç) (TS EN 1854, EN 1854)
Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)
Brülör (TS 11391)

*Sistemde birden fazla brülör bağl olmas durumunda ve bunlardan bir veya bir kaçnn
yedek kullanlacak olmas halinde; endüstriyel tesisten yedek kullanm ile ilgili taahhüt
yazs alnr. Sayaç seçimi haricindeki hesaplamalarda yedek cihazlar göz önünde
bulundurulmaz.
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4.9.1.4. Tek Kademeli
Gaz Proses Bekleri Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar

Şekil18 Tek Kademeli Gaz Proses Beki Gaz Yolu Q<350KW

1 Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
2 Kompansatör (TS10880) (Döner tip ocaklarda bek girişinde kullanlacak olan kompansatör min/ 1.5
m olacaktr)
3 Test Nipeli
4 Gaz filtresi (TS10276, DIN3386)
5 Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
6 Gaz basnç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334) (emniyet kapatmal)
7 Relief valf (DIN3381) (regülatör ani kapamal ise)
8 Tahliye hatt (vent)
9 Presostat (alt gaz basnç) ( TS EN 1854)
9APresostat (üst gaz basnç) ( TS EN 1854)
10 Selonoid valf (TS EN 161)
11 Gaz proses beki
12 Vantilatör
13 Prosestat (hava basnç) (TS EN 1854)
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4.9.1.5. İki Kademeli Gaz Proses Bekleri Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar

Şekil19 İki Kademeli Gaz Proses Beki Gaz Yolu Akm Şemas
1 Küresel vana (TS EN 331,EN 331, TS 9809)
2 Kompansatör (TS10880) (Döner tip ocaklarda bek girişinde kullanlacak olan
kompansatör min( 1.5 m olacaktr)
3 Test Nipeli
4 Gaz filtresi (TS10276, DIN3386)
5 Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
6 Gaz basnç regulatoru (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334) (emniyet
kapatmali)
7 Relief valf (DIN3381) (regülatör ani kapamal ise)
8 Tahliye hatt (vent)
9 Presostat (Gaz basnç) ( TS EN 1854)
9APresostat (Gaz üst basnç) ( TS EN 1854)
10 Selonoid valf (TS EN 161)
11 Gaz proses beki
12 Vantilatör
13 Prosestat (hava basnç) (TS EN 1854)
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4.9.1.6. Oransal Gaz Proses Bekleri Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar

Şekil 20 Oransal Gaz Proses Beki Gaz Yolu Akm Şemas
1 Küresel vana (TS EN 331. TS 9809)
2 Kompansatör (TS10880) (Döner tip ocaklarda bek girişinde
kullanlacak olan kompansatör (min 1.5 m olacaktr)
3 Test Nipeli
4 Gaz filtresi (TS10276. DIN3386)
5 Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
6 Gaz basnç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334) (emniyet
kapatmal)
6A Eşit basnç regülatörü
7 Relief valf (DIN3381) (regülatör ani kapamal ise)
8 Tahliye hatt (vent)
9 Presostat (Gaz alt basnç) ( TS EN 1854)
9APresostat (Gaz üst basnç) ( TS EN 1854)
10 Multiblok solenoid valf (TS EN 161)
11 Gaz proses beki
12 Vantilatör
13 Prosestat (hava basnç) (TS EN 1854)
14 Servomotorlu vana
*Not: 1200 KW ve üzeri kapasitelerde szdrmazlk kontrol cihaz

(TS EN1643) kullanlmas zorunludur.
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4.9.2 Gaz kontrol hatt ekipmanlar bağlant şekilleri:

Gaz ayar setinde kullanlacak
standartlarna uygun olmaldr.
1) Çap ≤ DN 25
2) DN 25 < Çap < DN 65
3) DN 25 < Çap < DN 65
4) DN 65 ≤ Çap

olan boru ve fittingslerin malzeme özellikleri (DIN 4788 – BS 5885)
Kaynakl, Flanşl ve Vidal
Kaynakl, Flanşl ve Vidal
Kaynakl, Flanşl
Kaynakl, Flanşl

(4 Barg’a kadar)
(2 Barg’a kadar)
(2 – 4 Barg)
(0 – 4 Barg)

Brülör gaz kontrol hattndan sonra brülöre kadar çekilecek hattn dişli bağlant olmas durumunda,
szdrmazlğ sağlamak amacyla uygun kalnlkta keten ve szdrmazlk macunu kullanlmaldr.

*Brülör gaz yolu üzerindeki kaynakl birleştirmelerin tamamnn ( %100) kaynak filmi
çekilmelidir.
Esnek boru bağlantlar mümkün olduğunca ksa tutulmal ve yüksek scaklk, korozyon ve mekanik
darbelere karş korunmaldr. Esnek borular dişli ve flanşl bağlantl ve metal donanml olmaldr.
Esnek bağlantlar çalşma basncnn 3 kat basnca dayankl olmaldr. Esnek borunun girişine küresel
vana konulmaldr.
Brülör tesisatlarndaki gaz hz 45 m/sn değerini geçmemelidir. Ancak yüksek hzlarda çalşmann gerek
sistemde meydana getirebileceği gürültü, gerekse aşnmaya sebep olacağnn göz ard edilmemesi
gerekmektedir. Bu nedenle 25 m/sn’lik hz limitinin aşlmamas tavsiye edilmektedir.
4.10 Hesap Yöntemleri:
4.10.1 Boru Çap Hesap Yöntemi:
50 mbarg ve daha düşük basnçlar için kullanlacak formül aşağda verilmiştir.
P1 – P2 = 23.2 x R x Q1.82 / D 4.82 ;

DP R/L = P1 –P2

(abs.barg)

P1 : Giriş basnc (mutlak basnç abs.bar)
P2 : Çkş basnc (mutlak basnç abs.bar)
R : Gaz sabiti (R = 0.6 alnr)
Q : Gaz debisi (m³/h)
D : Boru çap (mm.)
Diğer kayplar (yerel ve yükselmeden kaynaklanan) hesaplanarak tablo halinde verilir. Toplam Basnç
Kayb değerinin kritik devre üzerinde 1.8 mbar değerini aşmamas gereklidir.
W = 353.677 x Q / (D² x P2)
W : Hz (m/sn)
W £ 6 m/sn olmaldr.

50 mbarg üstü basnçlar için kullanlacak formül aşağda verilmiştir.
P1 2 – P2 2 =29.160 x L x Q 1.82 / D 4.82
P1 : Giriş basnc (mutlak basnç abs.bar)
P2 : Çkş basnc (mutlak basnç abs.bar)
L : Boru eşdeğer boyu ( m.)
Q : Gaz debisi (m³/h)
D : Boru çap (mm.)
W = 353.677 x Q / (D² x P2)
W : Hz (m/sn)
W £ 25 m/sn olmaldr.
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Doğalgaz Boru Uzunluğuna İlave Edilecek Eşdeğer Uzunluklar(metre olarak)
KAYNAKLI BAĞLANTILAR

Boru Çap
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65

Dirsek (m)
0.5
1
1.2
2
2

Tee (m)
0.5
1
1.2
2
2

DN 80

2

2

DN 100

2.5

2.5

DN 125
DN 150
DN 200

3
3
3

3
3
3

Redüksiyon (m) Küresel Vana (m)
0.5
0.6
1
1
1.2
1.2
2
2
2
2
2
2.5
3
3
3

2
2.5
5
5
5

Tablo – 9 Eşdeğer Uzunluk Tablosu
4.10.2 Ölü Hacim Hesab:
Brülörlü cihazlarda servis kutusundan yada istasyon çkşndan itibaren tüketim cihazlarna kadar olan
boru iç hacmi (atmosfer basncndaki ölü hacim )
21 mbarg tesisatlarda tüketici cihaz kapasitesinin 1/500, 300 mbarg ve üzerindeki tesisatlarda cihaz
debisinin 1/1000 değerinden daha düşük olmayacaktr.
Ölü Hacim (V)
V= [(p*D2 / 4 ) * L ] + S/ 1000
V=Ölü Hacim.......................................................m3
D=Boru iç Çap....................................................m
L=Boru Uzunluğu.................................................m
S=Sayaç Hacmi .................................................dm3
(V ) Ölü Hacim > Cihaz Debisi
Yukardaki büyüklük sağlandğnda seçilen (D) boru çap kabul edilecektir.

*DAĞITIM ŞİRKETİ,zorunlu hallerde tesisatn ölü hacminin yetersiz kaldğ
uygulamalarda, brülör gaz yolu girişinde ana kapama vanasndan sonra eksik ölü hacmi
karşlayabilecek kapasitede büyük çapl borudan kaynakl imal edilebilecek hacim
tüplerine izin verebilir.
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4.10.3 Sayaç Hacimleri (Körüklü Sayaçlar İçin):

SAYAÇ TİPİ

SAYAÇ HACMİ
(dm3)

G4

1.2

G6

5

G 10

10

G 16

10

G 25

20
Tablo – 10

*Rotary ve türbin tip sayaçlarda sayaç hacmi dikkate alnmaz. Sayaç hacmi (0) sfr kabul edilir.

BORU ÇAPI HESAPLAMA ÇİZELGESİ 50 Mbarg ≤ Pişletme (Mbarg)

Tesisat
Bölümü

Debi
m3/h

Boru
Boyu
(m)

Vana
Adedi

Dirsek
Adedi

Eşdeğer
Uzunluk
(m)

Basnç
Kayb
(mbar)

Giriş
Basnc
(abs.bar)

Çkş
Basnc
(abs.bar)

Çap
Hz
(D)
(m/sn)
(mm)

Tablo – 11
BORU ÇAPI HESAPLAMA ÇİZELGESİ 50 Mbarg > PİŞL (Mbarg)
Tesisat
Bölümü

Q
m3/h

L
(m)

DN
W
(mm) (m/sn)

DP R/L
(mbar/m)

Tablo – 12
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Dpr
(mbar)

Dpf
(mbar)

h
(m)

Dpa
(mbar)

å DP
(mbar)

x

DEĞERLERİ TESPİT TABLOSU

EKLEME
PARÇASI

EKLEME PARÇASI BÖLÜM NO
1

Dirsek
Redüksiyon

0.5
0.5

Te (düz geçiş)

0.0

Te (zt geçiş)

1.5

Vana

0.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

TOPLAM
Tablo – 13

4.10.4 Havalandrma Hesap Yöntemi:
Yakc cihaz bulunan kapal mahallerde gerek yanma havasnn temini ve gerekse muhtemel bir gaz
kaçağnda gaz birikimini önlemek için, doğal ya da mekanik yöntemlerle havalandrma yaplmaldr.
Havalandrma pencereleri ve menfezler, gaz birikiminin olabileceği ölü noktalar ve mahal üst
seviyelerine yakn noktalara konulmaldr.
A) Doğal Havalandrma (Atmosferik ve fanl brülörlü kazanlar)
Tabii havalandrmada alt ve üst menfezlerin dş hava ile direkt temas etmesi sağlanmaldr. Kazan
dairesi toprak kotunun altnda kalyor ise havalandrma uygun boyutlarda kanallar ile sağlanmaldr.
Havalandrma menfez ve kanallar korozyona karş mukavim, kolay yanmayan; galvaniz, alüminyum,
bakr, DKP sac v.b. malzemelerden imal edilebilir (TS EN 600791). DKP sac kullanlmas durumunda
menfez ve kanallar antipas üzeri yağl boya ile boyanacaktr.
Toplam kurulu gücü 1000 kW’a kadar olan kazan dairelerinin havalandrmasnda doğrudan dşar açlan
menfezler için yeterli kesit alan aşağdaki formüle göre hesaplanmaldr.

S A = F ´ a ´ 2.25 ´ (å Qbr + 70 )
SA
: Alt havalandrma net kesit alan (cm2 )
F
: Menfezin geometrisine bağl katsay
F=1
: Uzun kenar, ksa kenarnn 1,5 katndan fazla olmayan dikdörtgen
F=1
: Dairesel
F = 1,2 : Izgaral
F = 1,1 : Uzun kenar, ksa kenarnn 5 katna kadar olan dikdörtgen
F = 1,25
: Uzun kenar, ksa kenarnn 10 katna kadar olan dikdörtgen
a
: Menfezin zgara katsays
a=1
: Izgarasz
a = 1,2
: Izgaral
∑Qbr
: Toplam Anma Isl Gücü (kW)

Toplam kurulu gücü 1000 kw’n üzerine olan kazan dairelerinin havalandrmasnda toplam anma sl
gücünün her 1 kw’ için 1,6 m3/h hava ihtiyac vardr. Buradan hareketle doğrudan dşar açlan menfez
için gerekli kesit alan aşağdaki formül ile hesaplanmaldr.
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SA =

å

Qbr

3600

∑Qbr

:Toplam Anma

Isl Gücü (kw)

SA

:Menfez Kesit alan ( m2 )

Kazan dairelerinde pis hava atş miktar, toplam anma sl gücünün her 1kw’ için 0,5m3/h olmaldr.
Buradan hareketle pis hava atş için gerekli menfez kesit alan aşağdaki formül ile hesaplanmaldr.

S Ü = S A ´ 0.6
Sü

: Pis Hava Atş için net kesit alan ( m2 )

Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde ksa kenar en az 10mm olmaldr. Izgara kafes vb.lerin göz aralklar
en az 10x10mm olmaldr. Havalandrma için kanatlarn kullanlmas durumunda hesaplamalar için TS
7363 standard uygulama kurallar dikkate alnmaldr.

Havalandrma menfezlerinin panjurlu olmas durumunda hesaplanan kesitlerin 1.5 kat alnmaldr.
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PİS HAVA BACASI YÜKSEKLİĞİ
İLE
KESİTİ ARASINDAKI BAĞINTI

ve

DOĞAL HAVALANDIRMA KANAL UZUNLUĞU
İLE
DOĞAL HAVALANDIRMA KESİTİ ARASINDAKİ BAĞINTI

GRAFİKLERİ
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B) Mekanik Havalandrma(Atmosferik ve fanl brülörlü kazanlar)
Mekanik havalandrma hesap yöntemi brülör tipine ve kapasitesine göre farkllk gösterir.
Tabii havalandrmas mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri olarak havalandrlmas gerekir. Cebri havalandrma
için gerekli en az taze hava ve egzost havas miktarlar brülör tipine ve kapasitesine göre aşağdaki formüllerden
hesaplanmaldr.

Üflemeli brülörler için Alt havalandrma hesab:
Vhava = Qbr * 1,184 * 3,6

(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hz (m/sn)

5 ile 10 arasnda alnmaldr.

Üst havalandrma hesab:
VEgzost = Qbr * 0,781 * 3,6

(m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hz (m/sn)

5 ile 10 arasnda alnmaldr.

Atmosferik brülörler için
Alt havalandrma hesab:
Vhava = Qbr * 1,304 * 3,6

(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hz (m/sn)

3 ile 6 arasnda alnmaldr

Üst havalandrma hesab:
VEgzost = Qbr * 0,709 * 3,6

(m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hz (m/sn)

3 ile 6 arasnda alnmaldr.

Üst Havalandrma açklklar dş ortama direkt olarak açlmal, bunun mümkün olmadğ durumlarda havalandrlma
kanallarla yaplmaldr. Mahaller indirekt olarak havalandrlmamaldr.
Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunluklar toplam) 10 m. ve üzerinde ise
havalandrma mekanik olarak yaplmaldr. Havalandrma kanallarnda 90°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3 m., 45°’lik
dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5 m. ve zgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5 m. alnmaldr. Üst
havalandrma,havalandrma bacas ile (metraj snrlandrmas olmakszn) tabii olarak yaplabilir.
Alt havalandrma kanal brülör seviyesine kadar indirilmelidir.
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Alt ve üst havalandrmalarn her ikisi de tabii veya mekanik (cebri) yaplabilir. Tek başna üst havalandrma mekanik
olamaz. Alt havalandrma mekanik, üst havalandrma tabii olabilir.
Taze hava veya egzost fanlarnn herhangi bir nedenle devre dş kalmas durumunda brülörün de devre dş
kalmasn sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanlmaldr.
4.10.5. Endüstriyel Bacalar ve Hesap Yöntemi :
Bacalar; s, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara TS EN 18561,2 uygun
olarak imal edilmelidir. Dairesel kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare ve dikdörtgen kesitli bacalarn kesiti daire
kesitli bacalara göre % 30 daha fazla olmaldr. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar ksa kenarn en çok 1.5 kat
olmaldr. Baca eksenleri ancak bir sapma yapabilir. Baca sapma açs düşeyle 30° den büyük olmamaldr. Bacalar
szdrmaz olmal, s yaltm yaplmal ve kesit daralmas olmamaldr. Cihaz baca bağlantlar % 3 yükselen eğimle
bacaya bağlanmal ve baca kesitini daraltacak şekilde baca içine sokulmamaldr. Baca bağlantlarnda 90°’lik
dönüşlerden kaçnlmaldr. Mümkün olduğunca 45° lik dirseklerle girilmelidir. Baca bağlantlarnda gereksiz
dirseklerden kaçnlmaldr. 90° lik her bir dirsek 1 m. kabul edilir.
Baca çkş noktalarnda baca şapkas kullanlmaldr.

Taşyc boru, dahili boru, atk gaz borusu ve aksamlarnn malzemesi olarak yukardaki malzemeler kullanlr. Bu
malzemelerin seçiminde, mekanik özelliklerin scaklğa bağl olarak değiştiği dikkate alnmaldr. Bacalar korozyona
karş korunmuş olmaldr. Bacalarda atk gazlardan dolay oluşabilecek korozyona karş; uygun malzeme seçilmeli,
kaplama, dş örtü ve saç kalnlğna korozyon zamm ilave edilerek boyutlandrma yaplmaldr.
Mevcut baca kesitlerinin hesaplanan kesitten büyük olmas durumunda, mevcut baca içerisinden çelik baca
geçirilerek baca kesiti uygun hale getirilmelidir. Mevcut baca içine çelik baca geçirilmesi durumunda da baca s
yaltm sağlanmaldr. Çelikten yaplan ve dş ortamda bulunan bacalar çift cidarl ve s yaltm sağlanmş olmaldr.
Çelik bacalarda mutlaka baca topraklamas ve drenaj yaplmaldr. Baca gaz analizi yaplabilmesi için test noktas
braklmaldr.
Cihaz bacasnn, cihaza entegre olarak imal edildiği durumlarda, üretici firmadan veya yetkili dağtcdan (yurt
dşndan gelen cihazlar) alnacak üretim kataloglar proje dosyasnda bulunmaldr.
4.10.5.1 Bacalarn Boyutlandrlmas:
Bir bacann boyutlar; duman gaz miktar, scaklğ, dş ortam scaklğ, cihaz çalşma süresi, baca yüksekliği ve
yükü (rüzgar, sl yük, basnç yükleri, mesnetlenme şartlarnn muhtemel değişimlerinden meydana gelen yükler,
depremi dikkate alan özel yükler, darbe neticesi meydana gelen düzensiz yükler v.b.) gibi değişkenlere bağldr.

BACA ÇAPININ TS 11389 EN 13384‘ E GÖRE HESABI
Baca hesab ile ilgili geniş bilgi TS 11389 EN 133841 ve TS 11388 EN 133842’de mevcuttur. Bacann
boyutlandrlmasnda gerekli olan ana veriler şunlardr;
·
·
·
·
·
·
·
·

Yakacak cinsi
Kazan ve brülör özellikleri
Deniz seviyesinden jeodezik yükseklik
Baca gaz miktar
Baca gaznn kazandan çkş scaklğ
Kazann bulunduğu hacime giden havann, kazann ve bağlant parçalarnn gerekli üfleme basnçlar
Bağlant parçasnn konstrüksiyonu ve uzunluğu
Baca malzemesi, konstrüksiyonu ve yüksekliği
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Basnç Şartlar :
PZ = PH – PR
PZE =PW + PFV + PL
PZ > PZE
PZ : Atk gazn bacaya girdiği yerdeki alt basnç (Pa)
PZE :Atk gazn bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basnç (Pa)
PR :Baca içerisindeki sürtünme basnc (Pa)
PH :Baca içerisindeki atk gazn statik basnc (Teorik çekiş) (Pa)
PW : Is üreticisi için gerekli itme basnc . (Pa)
(Kazan katoloğundan okunan “duman gaz karş direncini“ yenebilecek uygun brülör seçilmesi durumunda bu
değer sfr olarak alnabilir.)
PFV : Bağlant kanal için gerekli itme basnc. ( Pa )
PL : Besleme havas için gerekli itme basnc. ( Pa ) ( cihaz kataloğunda verilmemişse min. 4 Pa alnacak )

4.10.5.2. Baca gaz emisyon değerleri
Baca gaz emisyon değerleri Tablo20‘de verilen değerlerde olmaldr. DAĞITIM ŞİRKETİ’nin gaz verme işlemini
takiben cihazlara ait baca gaz emisyon ölçüm değerleri ilgili tesisat kontrol şefliklerine teslim edilmelidir.

DOĞALGAZ

YAKIT

BACA GAZI DEĞERLERİ

MİN.

MAX.

O2

%

1

4,5

CO2

%

9,5

11,5

Yanma Kayb

%

4

8

Yanma Verimi

%

92

96

1,05

(1,2  1,25)

Hava Fazlalğ

Tablo14 Baca gaz emisyon değerleri

 53

CO

(Karbonmonoksit)
miktar

NOX
Oksitleri)

SOX

(Azot
miktar

(Kükürt
Oksitleri) miktar

Aldehit
(Formaldehit olarak, HCHO
miktar)

Yakma Isl Gücü 100 MW'n altnda olan
tesislerde
(% 3 O2)

Yakma Isl Gücü 100 MW'n üstünde
olan tesislerde
(% 3 O2)

100 mg/m³
80 ppm
0,008 %

100 mg/m³
80 ppm
0,008 %

Herhangi bir snrlama yoktur.

500 mg/m³
243 ppm
0,024 %

100 mg/m³
34 ppm
0,034 %

60 mg/m³
21 ppm
0,0021 %

20 mg/m³

Herhangi bir snrlama yoktur.

Tablo15 Kirletici parametreler ve snr değerleri
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PL
PW
PRV
PFV
PR
PH
TW
TMV
Te
Tm
Tu
To
TL
HV
HB

Besleme havası için gerekli itme basıncı ( Pa )
Isı üreticisi için gerekli itme basıncı ( Pa )
Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı ( Pa )

TL

Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı ( Pa )
Baca içerisindeki sürtünme basıncı ( Pa )

To

Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı ( Pa )
Cihaz atık gaz çıkış sıcaklığı ( °K )
Ekleme parçasındaki atık gaz ortalama sıcaklığı ( °K )
Bacaya girişteki atık gaz sıcaklığı ( °K )
Atık gaz ortalama sıcaklığı ( °K )

Tu

Bacanın geçtiği ortam sıcaklığı ( °K )

Tm

HB

Baca çıkış ağzındaki atık gaz sıcaklığı ( °K )
Dış hava sıcaklığı ( °K )
Isı üreticisi baca çıkış ağzı ile atık gazın bacaya girdiği
nokta arasındaki yükseklik farkı ( m )

PH

Etkin baca yüksekliği ( m )

PRV

Te
HV

PHV

TW

PL
PW

PFV

PW

PL

PH

PR

Tmv
PFV

PZE
Şekil 21. Bir bacada kullanlan tüm parametrelerin gösterimi

4.11.Yakc Cihazlara Ait Elektrik Tesisat ve Topraklamas
4.11.1. Elektrik Tesisat :
Cihazlar için gerekli elektrik enerjisinin alnacağ elektrik panosu etanj tipi exproof olmal, kumanda butonlar pano
ön kapağna monte edilmeli ve kapak açlmadan butonlarla açma ve kapama yaplabilmelidir.
Brülör kumanda panosu etanj tipi olmal mümkün ise ana kumanda panosundan ayrt edilebilecek şekilde ve brülöre
daha yakn bir yer seçilerek monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasnda çekilecek besleme
hatt projede hesaplanmş kesitte NYM tipi antigron kablo ile yaplmaldr.
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Brülör kumanda panosu ile brülör arasna çekilecek iletkenler kondivit veya galvanizli su borusu içerisinden
tavandan çekilerek tesisat yaplmal, kesinlikle boru içerisinde kablo eki bulunmamaldr. Ek yaplmas gereken
yerlerde mutlaka buvat kullanlarak ekleme klemensleri ile ek yaplmaldr.
Boru tesisatlarnda eleman giriş çkşlar rakorlarla yaplmal,
Brülörlere yakn hareket ihtimali olan tesisat plastik veya metal spiraller ile NYAF tipi kablolarla, diğer iletkenler ise
NYA tipi kablolarla yaplmaldr.
Aydnlatma sistemi tavandan en az 50 cm. aşağya sarkacak biçimde veya üst havalandrma seviyesinin altnda
kalacak şekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi flouresan yada contal glop tipi armatürlerle yaplmal ve
tesisat ise antigron kablolarla çekilmelidir.
Mekanik havalandrma gereken yerlerde fan motoru brülör kumanda sistemi ile akuple (paralel) çalşmal, fanda
meydana gelebilecek arzalarda brülör otomatik olarak devre dş kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi
yaplmaldr.
Buhar kazan bulunan sistemlerde, sistemin elektrik enerjisi sistemi en az iki yerden kumanda edebilecek şekilde
otomatik kumanda üniteli alarm ve şk ikazl sistemlerle kontrol altna alnacak şekilde dizayn edilmelidir.
Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşsnda kazan dairesine girmeden dşardan kumanda edebilecek şekilde
yangn butonuna benzer caml butonla kazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat
yaplarak kazan daireleri kontrol altna alnmaldr.

Şekil22 Linye hatt şemas

4.11.2. Topraklama Tesisat :
Her kazan dairesi için özel topraklama tesisat yaplmaldr.

Topraklama tesisat :
a)0.5 m², 1 mm. kalnlğnda bakr levha ile
b)0.5 m², 2 mm. kalnlğnda galvanizli levha ile
c)Bakr çubuk elektrotlar ile yaplabilir. (En az 16 mm. çapnda ve 1.5 m. uzunlukta.)
Her üç halde en az 16 mm² çok telli (örgülü) bakr iletken pabuç kullanlarak lehim veya kaynak ile tutturulur.
Levha türünde olanlar 1 m. toprak altna gömülerek toprak üzerinde kalan iletken boru muhafazas ile kazan dairesi
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ana tablosuna irtibatlandrlr. Bakr elektrotlar ise topraktan 20 cm. derinliğe yerleştirilerek yine ayn sistemde
kazan dairesindeki ana tabloya bağlanmak sureti ile ana topraklama yaplmaldr.
Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazlarn topraklamasnda kullanlacak topraklama iletkeni ise projede
hesaplanmş faz iletken kesitinde veya bir üst kesitte olmaldr.
Bakr elektrotlarn özellikleri Æ 16 mm. çapnda dolu, som bakr çubuktan en az 1.5 m. boyunda, Æ 20 mm.
çapnda dolu, som bakr çubuktan en az 1.25 m. boyunda olmal ve çubuk elektrotlarn topraklama direnci 20 W
snrlarnn altnda kalmaldr.
 Topraklama elektrotlar kesinlikle bakr kaplama çubuktan yaplmamal.
 Topraklama tesislerinin ölçümleri kabul tutanaklarnda belirtilmelidir.
Yukarda belirtilen ve istenen tüm bilgiler,
a) TSE standartlarna uygun malzeme kullanlmal,
b) Elektrik tesisat kuvvetli akm ve iç tesisat yönetmeliği esaslarna göre hazrlanmaldr.
4.12. Katodik Koruma
Toprak alt çelik borularn korozyona karş aktif olarak korunmas için katodik koruma yaplmaldr. Borunun
yeraltndan yerüstüne çktğ noktalarda elektriksel yaltm sağlamak üzere yerden minimum 0.5 m. yükseğe
izolasyon flanş konulmaldr. (Ref : TS EN 12954)

Şekil23 Galvanik anotlu katodik koruma sistemi
4.12.1. Galvanik Anotlu Katodik Koruma

1) Galvanik anot boru hattndan en az 3 m. uzağa ve 1 – 1,5 m. derinliğe gömülmelidir.
2) Anot üstü mutlaka boru tabanndan aşağda olmaldr.
3) Anotun su geçirmez muhafazas çkarldktan sonra anotun üstüne su dökülmelidir.
4) Anot kablosu bakrdan yaplmş en az 6 mm² kesitinde NYY tipi yaltlmş kablo olmaldr.
5) Katodik koruma sistemi tamamlandğnda voltaj 0.85 Volt veya daha negatif olmaldr.
6) Birden fazla anot kullanlacağ zaman anotlar birbirine paralel bağlandktan sonra ölçüm kutusuna bir
kablo ile bağlanmaldr.
DN 80 (3’’)’ e kadar olan çaplarda kaynakl izolasyon mafsal yada izolasyon flanş, DN 80 (3’’)kaynakl
(monoblok izolasyon) flanşl izolasyon contas üzerinde olan çaplarda izolasyon flanş kullanlacaktr.
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Şekil 24 İzolasyon mafsal
4.12.2. Katodik Koruma Hesap Yöntemi
Doğalgaz boru hattnn içinden geçmekte olduğu zeminin cinsi ve özellikleri korozyon açsndan çok önemlidir.
Bilhassa zeminin elektriksel özgül direnci, zeminin korozif özelliğini belirlemede ölçü olarak kullanlmaktadr. Zeminin
bünyesindeki tuzluluk ve nem arttkça zeminin elektriksel özgül direnci azalr. Bu durumda zeminin elektriksel
iletkenliği artacağndan metal yüzeyinde korozyon hücrelerinin oluşmas kolaylaşr. TS EN 12954’e göre zeminin
elektriksel özgül direnci ile zeminin korozif özelliği arasndaki snflandrma aşağda görülmektedir.
Zemin Özgül Direnci (Wxcm)

Zeminin korozif özelliği

r < 1000

Çok korozif

1000< r < 3000

Korozif

3000< r < 10000

Orta korozif

10000< r

Az korozif

Tablo16 Zeminlerin elektriksel özgül dirençlerine göre snflandrlmas
Galvanik anotlu katodik koruma sisteminde anotlar boru boyunca boru hatt üzerinde en düşük toprak özgül
direncine sahip bölgeye konulmaldr. Zeminin elektriksel özgül direnci TSE 4363’e göre Wenner 4 elektrot metodu
ile ölçülmelidir. Hesaplamada kullanlan bağnt aşağdadr.

r = 2.p.a.R
r : Zeminin elektriksel özgül direnci (W x cm.)
a : Ölçümde kullanlan elektrotlar aras mesafe (cm.)
R : Ölçü cihaz üzerinde okunan direnç değeri (W)
Zeminin PH’ :
Zemin içerisinde bulunan çözülmüş tuzlarn cinsi, miktar, PH değeri, zeminin korozif özelliğini belirler. Doğal
zeminlerde PH genellikle 4  9 arasndadr. Zeminin PH’ arazi tipi PHmetrelerle yerinde ölçülmelidir.
Zemin Redoks Potansiyeli :
Zeminin koroziflik özelliğini tam olarak belirleyebilmek için boru hatt boyunca gerekli görülen yerlerde redoks
potansiyel değeri ölçülmelidir. Redoks potansiyelini ölçmek için platin elektrot kullanlmaldr. Platin elektrot zemin
içerisine daldrldktan sonra herhangi bir referans elektrot ile arasndaki potansiyel fark ölçülmelidir. Zemin redoks
potansiyeli formülü aşağda verilmiştir.

E Red = E P + E Ref + 60 (PH7)
E Red : Zeminin redoks potansiyeli (mV)
E P : Zemin içine daldrlan platin elektrotun potansiyeli (mV)
E Ref : Cu / CuSO 4 Referans elektrodun hidrojen elektroduna göre potansiyel fark.
PH : Zeminin PH değeri.
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(E Ref = 316 mV)

Redoks potansiyeli (mV)

E Red

Zeminin korozif Özelliği

< 100

Şiddetli korozif

100 – 200

Korozif

200 – 400

Orta korozif

400 <

Az korozif

Tablo17 Redoks potansiyeli değerlerine göre zeminlerin snflandrlmas
Galvanik Anot Özellikleri :
Kullanlacak Mg anotlar kesinlikle daha önce kullanlmş anot veya başka bir Mg alaşml anot olmamaldr.
Dökümü yaplmş Mg anotlarn kimyasal bileşimi aşağdaki gibi olmaldr.
% Al
= 0.05 max.
% Zn
= 0.03 max
% Mn
= 0.17 max
% Si
= 0.2 max
% Cu
= 0.05 max
% Ni
= 0.01 max
% Fe
= 0.02 max
% Pb
= 0.006 max
% Sn
= 0.001 max
% Mg
= Geri kalan

Magnezyum Anotlarn Elektrokimyasal Özellikleri :
Elektrot potansiyeli (Ref : Cu / CuSO 4 elektrod) 1500 mV (Deniz suyu içinde)
Teorik akm kapasitesi :3.94 Amper.saat / kg.
Çeliğe karş devre potansiyeli : 650 mV
Anot verimi : % 50
Kullanlacağ zeminin özgül elektrik direnci : 4000 W x cm. (max)
Magnezyum Anotlarn Anot Yatağ Malzemesi (B tipi) :
Jips (CaSO 4 . 2H 2 O) : % 25  30
Bentonit : % 40  50
SodyumSülfat (Na 2 SO 4) : % 25  30
Özgül elektrik direnci : % 25  50
Galvanik anotlarla yaplacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak TS EN 12954’e uygun Mg anotlar
kullanlmaldr.
Mg anotlar üzerinde 1 m. uzunluğunda ve en az 1x10 mm² kesitinde NYY kablo monte edilmiş olarak bulunmaldr.
Ancak gerek ölçü kutusuna yakn ve gerekse ölçü kutusundan uzak olan Mg anotlarn kablolar eksiz olarak ölçü
kutusu üzerinden şöntlenerek boruya bağlanabilececak uzunlukta olmaldr.
Mg anotlarn içine döküm srasnda konan akm taşyc iletken nervürlü demirden yaplmş olmaldr. Bu malzemenin
yüzeyinde olabilecek kir, pas, yağ v.s. yabanc maddeler tamamen temizlenmiş olmaldr.
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Bağntlar :
İK = İ x A

(mA)

İ K : Koruma akm ihtiyac
İ : Akm yoğunluğu
A : Borunun yüzey alan
A = p x D x 10 –3 x L

(mA)
(mA/m²)
(m²)
(m²)

D : Borunun dş çap
L : Boru uzunluğu

(mm)
(m)

R anot = (r / 2.p.l).[ln(8.l / d) – 1]

(W)

R anot : Anotlarn zemin içindeki direnci
r: Zeminin elektrik özgül direnci
d : Anot çap (Anot yatağ dahil)
l : Anot uzunluğu (Anot yatağ dahil)

(W)
(W x cm.)
(cm.)
(cm.)

R iç = (r1 / 2.p.l1).[ln(8.l1 / d1) – 1]

(W)

R iç : Anot metalinden dolgu maddesinin geçiş direnci
r1: Anot yatağ özgül direnci
d1 : Anot çap (çplak)
l1 : Anot uzunluğu (çplak)
R T = R anot + R iç
(W)
R T : Tek anot direnci (W)
İ = E / RT
Tek anottan çekilen akm

(W)
(W x cm.)
(cm.)
(cm.)

(mA)

Anot Says = İ K / İ
Anot says x Anot ağrlğ (kg) x Anot verimi x Eskime faktörü
Anot ömrü (yl) =
Akm şiddeti (A) x Teorik akm kapasitesi (kg/A.yl)
Anot verimi : 0.50
Eskime faktörü : 0.85
Teorik akm kapasitesi : 3.94 (kg / A.yl)

 60

PE (polietilen) Scak Sargl Esas olmak üzere 20 yl Ömür için ANOT Koruma Uzunluğu (Metre)

BORU ÇAPI

M1A 2 LB

M1 3,5 LB

M2 6,5 LB

M3 11 LB

M4 17 LB

DN 25

150

260

480

760

1270

DN 32

110

190

380

600

1000

DN 40

85

160

300

480

800

DN 50

70

130

240

380

640

DN 65

55

100

190

290

490

DN 80

45

80

150

240

400

DN 100

40

70

120

190

320

DN 125

30

50

100

155

250

DN 150

25

40

80

130

210

Tablo18

4.13. Mutfak Tesisat
4.13.1. Basnç:
Üretici firmalarn, cihaz çalşma basnçlaryla ilgili tavsiye ettiği değerler alnr.Endüstri ve sanayi tesislerinde idari
bina ve sosyal tesisler çay ocağ,mutfak ünitelerine giriş basnc maksimum 25 mbar olup,hat basncnn bina dşnda
bu değere düşürülmesi zorunludur.Dolaysyla cihazlarn maksimum yakma basnçlar 25 mbar’
geçmeyecektir.Ancak tesiste 2550 mbar arasnda çalşan cihaz varsa bu basnca göre projelendirme yaplacaktr.
Sistem basncndan cihazlarn çalşma basnçlarna düşme shutoff’lu regülatörlerle yaplmaldr.Bina dşnda uygun
bir yere koyulacak olan regülatör gruplar cihazlarn minimum 2 m öncesi mesafede olmaldr.
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T1

V

F

T2

R

V

Şekil.25 Mutfaklarda Basnç düşürülerek gazn kullanlmas

V
F
R
T1, T2

:
:
:
:

Küresel Vana (TS 9809)
Filtre (TS 10276)(opsionel)
Basnç Regülatörü (TS 10624, EN 88)
Bağlant Ve Basnç Ölçme Ağz

4.13.2. Kapasite :
Mutfak tüketiminin belirlenmesinde üretici firmalarn vermiş olduğu kapasite değerleri dikkate alnmaldr. Üretici
kataloğu verilemeyen cihazlarn kapasitelerinin belirlenmesinde Tablo 24 ve 25 esas alnmaldr.
BEK NO

ÇAP (cm)

Kcal/h

m³/h

1

12

10500

1,3

2

15

13500

1,65

3

18

15000

1,8

4

23

16000

1,95

5

25

31000

3,75

6

30

35000

4,25

Tablo – 19 Bek çapna göre ocak kapasiteleri

Kuzine alt frn
Pasta frn
m. boru bekli)
Benmari (1 m için)

Kcal/h

m³/h

8.000

1

20.000

2,4

4.000

0,5

(3x1

Tablo – 20 Mutfak Cihazlar kapasite değerleri
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Enjektör Meme Kesitine Göre Gaz Debisi Hesab :
V = c * A * ( 2 * P /d )1/2 m3/h
Burada:
c= Enjektör Sabitesi (0.8 0.95 )
A= d2 * p / 4 Enjektör Kesit alan (m2)
P= Enjektör Basnc [N/m2] (1 mbar= 100 N/m2)
ρ = Gaz yoğunluğu (0.580.65 kg/m3)
ρ = İzafi yoğunluk * Hava Yoğunluğu
ρ =d * 1.29 kg/m3
d=izafi yoğunluk
Mutfaklarda gaz alarm cihaz ve buna bağl normalde açk solenoid vana
kullanlmaldr.
Mutfaklarda gaz alarm cihaz ve buna bağl normalde açk solenoid vana kullanlmaldr.
4.13.3.Mutfak hatt tesisatnn montaj
1.Güzergah seçimi
Bütün gaz hatlar cihazlarn yeterli çalşma basncnda,normal çalşmasn temin edecek çapta seçilmelidir.Boru çap
ve güzergah seçilirken gelecekte olabilecek kapasite artşlar göz önüne alnmaldr.Boru güzergah mümkün olduğu
kadar ksa seçilmeli ve aşağdaki koşullara dikkat edilmelidir.
Dş darbelere karş emniyetli yerlerden
Havalandrma:
Mutfaklarda doğal havalandrma hesaplar aşağdaki formülle yaplmaldr:
Alt Havalandrma : SA = 540 + (Q– 60) x 4.5
Üst Havalandrma : Sü = SA / 2

(cm²)
(cm²)

Q = Cihazlarn toplam kapasitesi (KW)
Alt havalandrma kanallar; açk yanmal mutfak cihazlarnn yanma rejimini etkilememesi için cihazlardan yeterli
uzaklğa yerleştirilmelidir. Alt ve üst havalandrma açklklarnn mümkün olduğunca birbirine zt cephelerde
yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Mutfak cihazlarnn bağlant parçalar esnek olmaldr. Cihazlar mutlaka sabitlenmiş olmaldr. Üreticinin uygun
gördüğü durumlarda diğer bağlant şekilleri, standartlara uygun olmas koşuluyla kabul edilir.
Endüstriyel mutfaklardaki mevcut mekanik havalandrma sistemleri, sistem değerlerinin DAĞITIM ŞİRKETİ
tarafndan kabul edilmesi halinde kullanlabilir.

4.13.4. Mutfak cihazlar emniyet ekipmanlar
1.Alev denetleme tertibat :
Denetlenen alevin kaybolmas halinde, gaz beslemesini kapatan bir tertibattr. Sadece ana brülörün gaz beslemesi
kapatlyorsa basit kontrol olarak adlandrlr. Hem ana brülörün hem de ateşleme brülörünün gaz beslemesi
kapatlyorsa tam kontrol olarak adlandrlr.
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2.Alev Dedektörü:
Alevin doğrudan etki ettiği alev denetleme tertibat alglama elemannn bir parçasdr. Bu etki sinyale çevrilerek
doğrudan veya dolayl olarak kapatma valfine iletilir.
3.Scaklk Regülatörü (Termostat):
Cihazn çalşmasn; açpkapatmak, açpdüşük hzda çalştrmak veya oransal kontrol ile kontrol altnda tutarak
scaklğn belli snrlar içinde önceden tespit edilen değerde sabit kalmasn sağlayan parçadr. Aşağdaki tabloda
termostatn hangi cihazlarda kullanlmas gerektiği belirtilmiştir.
4.Aşr Is Snrlama Tertibat:
El ile ayarlanabilen ve scaklğn önceden belirlenen emniyetli bir değerde snrlanmasn temin eden tertibattr.
Aşağdaki tablo 26’da aşr snma snrlama tertibatnn hangi cihazlarda kullanlmas gerektiği belirtilmiştir.
Burada belirtilen emniyet kurallar TS EN 203 kapsamndadr. Burada belirtilmeyen hususlarda TS EN 203’e
baklmaldr.

Cihazlar

Alev Kontrol Cihaz

(Scaklk Regülatörü)
Termostat

Aşr Is Snrlama
Tertibat

Frnlar

Evet

Evet



İsteğe Bağl



İsteğe Bağl



Evet

İsteğe Bağl, varsa
manuel resetli olmal

İsteğe Bağl



İsteğe Bağl



Set Üstü Ocak
Gril, Tost Makinas,
Müstakil Ocak

Fritöz

Evet, eğer pilot veya
otomatik ateşleme
varsa
Evet, eğer pilot veya
otomatik ateşleme
varsa
Evet

Büyük Istclar

Evet, eğer pilot veya
otomatik ateşleme
varsa
Evet, eğer 45 litre
kapasitenin üstündeyse

Su Kaynatma Cihaz,
Kahve Makinas

Evet

İsteğe Bağl



Kzartma Sac

Evet

İsteğe Bağl



Büyük Kaynatma Kaplar

Evet

İsteğe Bağl



Bulaşk Havuzu

Evet

Evet



Scak Tutma Dolaplar

Evet, eğer pilot veya
otomatik ateşleme
varsa veya 3 kW’n
üstünde giriş varsa

İsteğe Bağl



Benmari

Evet, eğer pilot veya
otomatik ateşleme
varsa veya 3 kW’n
üstünde giriş varsa

İsteğe Bağl



Hareketli Alçak Fritözler

Evet

Evet



Buharl Pişiriciler

Tablo – 21 Mutfak cihazlar emniyet ekipmanlar
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4.14 .Radyant stclar:
İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yakp bulunduğu mekana s transferini şnm ile yaparak, stan cihazlardr.
a) Luminus radyant stc:
İnsan boyundan yükseğe aslarak, asldğ seviyenin altndaki ortam, gazn; seramik plaka, metal kafes veya benzeri
bir malzeme dş yüzeyinde veya dş yüzey yaknnda yanşyla veya atmosferik bir brülörle metal kafes veya benzeri
malzemede yanşyla snacak ve şnm ile stacak şekilde tasarlanmş cihazlardr.
Bu cihazlar EN 4191’e uygun ve CE sertifikal olmaldr.
b) Tüplü radyant stc:
İnsan boyundan yükseğe aslarak, asldğ seviyenin altndaki ortam, içinden yanma ürünlerinin geçişiyle snan tüp
veya tüpler sayesinde şnm ile stacak şekilde tasarlanmş cihazlardr.
Tek brülörlü cihazlar TS EN 4161’e, çok brülörlü cihazlar TS EN 7771’e uygun ve CE sertifikal olmaldr.
4.14.1 Cihazlarn Yerleştirilmesi:
* Istclar mekanik hasar görmeyecekleri yerlere yerleştirilmeli veya etkin şekilde korunmaldr.
* Istclar taşyacak konsol, zincir ve benzeri elemanlar mekanik mukavemet açsndan yeterli olmal ve
korozyana karş korunmaldr.
* Yanc ve parlayc gazlarn yoğun olduğu bölgelere stc yerleştirilmemelidir. Ancak, scaktan etkilenebilen veya
yanabilen malzemelerle, stc ve/veya baca arasndaki emniyet mesafeleri için üretici firma talimatlar
uygulanmaldr.
* Her stc girişine, bir adet manuel kesme vanas konulmaldr. Istclar, brülör, fan ve kontrol ekipmanlarnn
montaj tarz, işletme ve bakmn kolay bir şekilde yaplmasn sağlamaldr.
* Istc cihazlarn yerleştirilmesinde genel kurallar için üretici firma talimatlar uygulanmaldr.
* Yukarda anlan üretici talimatlar proje ile birlikte verilmelidir.
4.14.2 Tesis Hacmi:
Radyant stclarn yerleştirileceği tesis hacmi, en az, kurulu nominal gücün her bir KW’ için 10 m³ olmaldr.
4.14.3 Bacalar:
* Bacalar; baca gazlar, yoğuşma ve sdan etkilenmeyecek kalitede ve kalnlkta, ve/veya üretici talimatlarna
uygun olmaldr.
* Istc çkşndaki baca başlangç çap bitime kadar korunmaldr. Ancak, birden fazla stcnn bağlandğ fanl
baca sistemlerinde üretici talimatlarna uygun olarak, baca kesiti daraltlabilir.
* Bacalarda yoğuşmann önlenmesi için gerekli tedbirler alnmaldr. Baca çift cidarl olmal ve/veya oluşabilecek
yoğuşma tahliye edilmelidir. Gerekli görülen hallerde, tahliye borusu, donmaya karş korunmaldr.
* Istc çalştğ zaman, stc baca scaklğ ve yakndaki yanabilir diğer malzemelerin scaklğ 65°C yi
aşmamaldr. Baca ve yanabilir maddeler arasnda en az, 25 mm olmaldr.
* Bacalarn boyutu taşyacağ toplam yük ve ilgili diğer faktörler göz önüne alnarak tespit edilir. Ortak bacal
sistemlerde, boyut ve basnç kayplar için üretici firma talimatlarna uyulur.
* Baca çkşlar, bina temiz hava girişleri ve açklklarna yakn yaplmamaldr.
* Baca ve bağlant elemanlarnn yapldğ malzemeler sağlam, korozyana dirençli, asbest içermeyen ve yanmaz
olmaldr.
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4.14.4 Havalandrma:
Avrupa Normu EN 13410’a göre yaplmaldr.
Bu Norm EN 41611 :1999 veya EN 4191 :1999’a uygun radyant stclarn, konut dş, endüstriyel kullanm
alanlarndaki havalandrma taleplerini belirler.
EN 4161 :1999 Tek brülörlü, gaz yaktl, tüplü radyant stclar  Bölüm 1 Emniyet
EN 4191 : 1999 Konut dş kullanml, gaz yaktl, luminus radyant stclar Bölüm1 Emniyet
4.14.4.1 Egzost havas tahliyesi:
Doğal havalandrma :
*Yanma ürünleri ile karşmş olan tesis havasnn tahliyesi, mümkün olduğunca mahyaya yakn ekzost
açklklarndan, radyantlarn seviyesinin üzerinden yaplmaldr.
*Ekzost açklklar, rüzgardan etkilenmeyecek şekilde imal edilip, yerleştirilmelidir.
*Kapayc veya ksclara, ancak, radyantlarn emniyetle çalşmas otomatik olarak temin edilebiliyor ise izin
verilebilir. Aksi takdirde ; ekzost açklklar kapatlamaz veya kslamaz.
*Ekzost açklklarnn say ve yerleştirme düzeni, radyant stclarn yerleşim düzenine ve tesisin geometrisine
bağldr.
*Radyant stc ile ekzost açklğ arasndaki yatay mesafe; duvardaki açklklarda; açklk merkezinin yerden
yüksekliğinin 6 katn çatdaki açklklarda; açklk merkezinin yerden yüksekliğinin 3 katn aşamaz.
*Doğal havalandrma yoluyla, tesiste kullanlan her KW için 10m³/saat hava tahliye edilmesi yeterlidir.
*Başka amaçlar için gereken havalandrma miktar var ise hesaba alnmaldr. Hava açklğ says ve boyutu,
büyük havalandrma miktarna göre hesaplanr.
*Hesaplama yöntemleri aşağdaki gibidir ;

a) Ekzost edilecek hava miktarnn hesaplanmas
VTOP = å QNB . L
Burada ;

VTOP
å QNB
L

: Toplam ekzost edilecek hava miktar (m³/saat)
: Tüm radyantlarn toplam sl gücü (KW)
: Belirlenen ekzost hava miktar (³ 10m³/ saat)/KW

b) Ekzost açklğnda tahliye hava hz Grafik 1’den alnabilir.
Burada ; h : Ekzost açklğ ve hava giriş açklğ merkezleri aras düşey mesafe (m)
v : Tahliye hz (m/saniye)
Dt : Scaklk fark (t2 – t1 ) °C
t1 : en düşük dş hava scaklğ ºC
t2 : tesis içi scaklğ ºC
Grafik  9 dirsek ve içte engeli olmayan ekzost açklğ ve devreleri için geçerlidir.
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Grafik  3 Egzost açklklarnda tahliye havas hz
1 : Tahliye havas hz (m/saniye)
2 : Scaklk fark Dt ( °C )

c) Ekzost açklğnn serbest kesitinin hesab aşağdadr.
V
A

=
v x 3600 x n

Burada ;

A : Ekzost açklğnn serbest kesiti (m² )
V : Toplam ekzost edilecek hava miktar (m³/saat)
v : Tahliye havas hz (m/saniye)
n : Ekzost hava açklğ says

Yark ve aralklarn sabit kesitleri ekzost açklğ olarak kullanlabilir.

Mekanik (cebri) havalandrma :
*Tesis havasna karşmş yanma ürünleri, fanlar kullanlarak, radyant stclarn üst seviyesinden tahliye edilirler.
Sadece, dik eğrili fanlar kullanlr.
*Radyant stclarn çalşmas sadece, ekzost havasnn emilişi temin edildiği sürece mümkün olmaldr.
*Ekzost açklklarnn say ve yerleştirme düzeni, radyant stclarn yerleşim düzenine ve tesisin geometrisine
bağldr.
Radyant stc ile fan arasndaki yatay mesafe ;
Duvara monte edilen fanlarda ; fan merkezinin yerden yüksekliğinin 6 katn
Çatya monte edilen fanlarda ; fan merkezinin yerden yüksekliğinin 3 katn aşamaz.
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*Fanlar, stclarn üst seviyesine, mümkün olduğunca mahyaya yakn monte edilmelidir.
*Mekanik havalandrma yoluyla, tesiste kullanlan her KW için 10m³/saat hava tahliye edilmesi yeterlidir.
*Başka amaçlar için gereken havalandrma miktar var ise hesaba alnmaldr.
*Fan kapasitesi, büyük havalandrma değerine göre hesaplanr.
*Hesaplama yöntemleri aşağdaki gibidir.

a) Ekzost edilecek hava miktarnn hesaplanmas
VTOP = å QNB . L
Burada ;
VTOP
: Toplam ekzost edilecek hava miktar (m³/saat)
S QNB : Tüm radyantlarn toplam sl gücü (KW)
L
: Belirlenen ekzost hava miktar (³ 10m³/saat)/KW
b) Bir veya çok fan ile, en az, a) bölümünde hesaplanmş, VTOP değeri kadar kapasite sağlanmaldr.

Özel Durum : Aşağda belirtilen hallerde doğal veya mekanik havalandrma gerekmez;
* Özel bir tedbir uygulanmadan tesisin yaps gereği oluşan hava değişimi miktar 1.5 hacim/saat’ten büyük ise,
* Tesis hacminin her 1 m³’ü için kurulu güç 5 W’tan az ise,
4.14.4.2. Yakma Havas Temini
Hava girişini sağlayacak açklklar radyant stclarn alt seviyesine yerleştirirler.
Hava giriş açklklarnn toplam net kesit alan, ekzost açklklarnn toplam net kesit alanndan az olamaz.
Hava giriş açklklarnda otomatik açma kapama sistemi olmas halinde, radyant stclar ancak hava girişlerinin
açlmas durumunda çalşabilmelidir.
4.15 El Şalomalar
4.15.1. Kapsam
Bu bölüm lehimleme, şekillendirme ve kesme amacyla kullanlan şalomalarn gaz ve hava hatlarnda bulunmas
gereken asgari kontrol ekipmanlar ve bunlarn emniyetli kullanm ile ilgili kurallar kapsar. Scak alev elde etmek
üzere O2 orannn, hava miktarnn % 27’sini geçmesi durumunda aşağda belirtilen kontrol ekipmanlarna ilave
olarak sisteme alev tutucu konulacaktr. 12 kw/h değerinden büyük şalomalarn doğalgaza dönüşümüne izin
verilmeyecektir.
4.15.2. Brülörler
Gaz, Hava ve O2 karşm brulör kafasndan yaplabilir veya ön karşml olabilir. Ön karşml sistemlerde, karşm
brulöre taşyan borunun mümkün olduğu kadar ksa olmas gerekir. Brulörler muhtemel hava akmndan ve diğer
cihazlardan etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kullanldklar ortamda yeterli hava olmasna ve kullanlacak
her brulör için 6 m3’ten büyük hacim olmasna dikkat edilmelidir.
4.15.3. Gaz Kontrol Hatlar:
1. Gaz hatt girişine manuel küresel vana konulacaktr.
2. Küresel vanadan sonra ters akş önleyecek tek yollu vana konulacaktr.
3. Tek yollu vanadan sonra sabit bir basnç regülatörü konulacaktr. Bu regülatörün değişik akş miktarlarnda
hassas ve sabit çkş basnc sağlayacak kalitede olmasna dikkat edilmelidir.
4. Gaz kontrol hattndaki ekipmanlardan sonra brülöre kadar esnek boru kullanlacaktr.
5. Tesisat, montajn tamamlanmasndan sonra szdrmazlk testine tabi tutulacak ve hemen devreye
alnacaktr.
6. Gaz kontrol hattndaki ekipmanlar en iyi şekilde supportlanacak ve sabitlenecektir.
 68

4.15.4. Hava/O2 Hatlar
1. Hava hatt girişine manuel küresel vana konulacaktr.
2. Küresel vanadan sonra ters akş önleyecek tek yollu vana konulacaktr.
3. Hava/O2 hattndaki ekipmanlardan sonra brülöre kadar esnek boru kullanlacaktr.
4. Tesisat, montajn tamamlanmasndan sonra szdrmazlk testine tabi tutulacak ve hemen devreye
alnacaktr.
5. Hava/O2 hattndaki ekipmanlar en iyi şekilde supportlanacak ve sabitlenecektir.
4.15.5. Esnek Borular
1. Esnek borular doğalgaz için üretilmiş, ve en fazla 3 mt. Boyunda olmaldr.
2. Esnek borularn dayanm basnc, normal çalşma basncnn 3 katndan büyük olmaldr.
3. Madde 4.15.3 ve 4.15.4’de belirtilen vanalar kolay ulaşlabilir konumda değilse, esnek boru bağlantsndan
önce vana konulmaldr.
4. Esnek borular ve bağlant yerleri haftada bir kez sabun köpüğü ile kaçak kontrolüne tabi tutulmaldr.
Mekanik hasar görmüş esnek borularn derhal değiştirilmesi gereklidir.

4.16.Elektrik jeneratörleri
Doğal gazn yanmas sonucunda açğa çkan s enerjisini, elektrik enerjisine çeviren ve bir grup hâlinde çalşan,
gidip gelme hareketli, içten yanmal motorlardr (Şekil 26)
4.16.1 Cihazlarn monte edilecekleri yerler için genel kurallar
Jeneratör dairesi olarak adlandrlan müstakil bir mahale tesis edilmelidir. Yaşam mahallerine tesis edilemez.
Scak su kazanlar, kzgn su kazanlar, buhar kazanlar, buhar jeneratörleri gibi yakma havasn, bulunduğu
ortamdan alan cihazlarla ayn ortamda bulunmamaldr. Elektrik jeneratörü dairelerinde kat, sv, gaz yakt tank
veya depolar bulunmamaldr. Elektrik jeneratörü dairesi dşna elektrik jeneratörü dairesinin tüm elektriğinin
kesilmesini sağlayacak bir tesis (Ana kesme şalteri) bulunmaldr. Elektrik jeneratörü dairesi ara kat veya çat
katnda olmas durumunda, binann yeni statik yük dağlm uygun olmaldr.
Elektrik jeneratörlerine ait doğal gaz boru hatlarnn birleştirilmesi kaynakl yaplmaldr. Elektrik jeneratörü dairesine
emniyet kurallarna uyulmaldr. Elektrik jeneratörlerinin egzoz sisteminde mutlaka susturucu bulunmaldr.
Jeneratörün yerleştirildiği zemine titreşimi iletmesini önlemek için titreşim izolatörleri kullanlmaldr.
Elektrik Jeneratörleri dairelerinde solenoid vana ile irtibatlandrlmş ve üst havalandrmadan daha yüksek bir
seviyeye patlayc ortam korumal (exproof) gaz alarm cihaz tesis edilmelidir. Solenoid vana, oluşabilecek bir gaz
kaçağ durumunda gaz alarm cihazndan aldğ sinyal doğrultusunda Elektrik jeneratörü dairesine gaz girişini
engelleyecek bir noktaya yerleştirilmelidir.
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Boru hatt üzerindeki ayar kumanda ölçme ve kontrol cihazlarnn dişli bağlant ile yaplmas durumunda TS 61’e
uyulmaldr. Gaz kontrol hatt ekipmanlar kazan gaz kontrol hatlarna uygun olmaldr. Atk gaz çkş borular
szdrmazlğ sağlayacak şekilde birleştirilmeli ve bağlantlarda kullanlacak szdrmazlk maddeleri sya dayankl
olmaldr. Atk gaz çkş borular; jeneratörün yerleştirildiği mahal dşndaki başka yaşam mahallerinden
geçirilmemelidir. Atk gaz çkş borusu üzerinde ve yatayda, Elektrik jeneratörü baca adaptöründen sonra 3D
mesafede, bu sağlanamyor ise düşeye dönüş dirseğinden 2D mesafede baca gaz analizi numune alma noktas
bulunmaldr.
Elektrik Jeneratörlerinde, ithalatç/imalatç firma tarafndan onayl baca ayrntlar kullanlmal ve atk gaz
tesisatnda, imalatç firma tarafndan temin edilen ve imalatç firma talimatlarnda belirtilen orijinal parçalar
kullanlmaldr. Bunlar imalatç talimatlarna göre monte edilmelidir.
Elektrik jeneratörlerine ait baca çkşlar mutlaka doğrudan dş ortama açk, hava sirkülasyonu olan yerlere
bağlamal ve herhangi bir hava giriş noktasndan en az 5 m uzağa atlmaldr. Geçit ve koridorlara, dar saçak
aralklarna, binalarn havalandrma ve aydnlk boşluklarna, balkonlara (açk veya kapal), asansör boşluklar ve atk
gaz çkşn engelleyen çkntl yap ksmlarnn altlarna, başka birimlere temiz hava sağlayan açklklara, binalar
aras avlulara, doğrudan rüzgâr direncine maruz kalabilecek yerlere bağlanmamaldr.
İnsanlarn geçtiği yerlerde, örneğin kaldrmlarda baca çkş yüksekliği en az 2,3 m olmaldr. Açk alanlarda baca
çkş yerden en az 1 m yükseklikte olmaldr. Baca çkşlar dş darbeye maruz kalabileceği yerlerde paslanmaz veya
galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmaldr. Araç trafiğinin olduğu yerlerde bu durum oluşabilecek bir darbeye
karş göz önünde bulundurularak arttrlmaldr. Dşarya taşan çat veya ahşap kaplamann, üstten bacaya uzaklğ
en az 1,5 m olmaldr.
4.16.2 Elektrik jeneratör dairesinde havalandrma
Elektrik Jeneratörlerinin soğutma havas ihtiyac imalatç firma tarafndan belirtilmeli ve yakma havas ihtiyacna
ilave edilmelidir.
Elektrik jeneratörlerine ait havalandrma menfez kesitleri veya havalandrma fan debileri belirlenirken; yakma
havasnn ve soğutma havasnn toplam değeri esas alnmaldr. Soğutma havas temini için tabii havalandrma kesit
alan Kazan dairesi havalandrma hesabna göre hesaplanr. Elektrik jeneratör dairesinde cebri havalandrma Kazan
dairesi cebri havalandrma hesabna göre yaplmaldr.

Şekil 26  Elektrik jeneratör dairesi

4.16.3 Doğal Gaz İle Açk Ortamda Çalşan Kabinli Tip Standby Elektrik Jeneratörlerinin Yerleşim ve
Montaj Kurallar
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1 Jeneratörün soğutulabilmesi ve kolay servis ve bakm yaplabilmesi için jeneratör etrafnda en az 1 m ve
jeneratör üzerinde en az 2 m boşluk olmaldr.
2 Yetkisiz kişilerin jeneratör mahalline girişini engellemek ve kişileri uyarmak amacyla jeneratörün çevresi
jeneratöre en az 1 m. mesafe olacak şekilde tel çit ile çevrilmeli ve uyar levhalar aslmaldr. Bu mahallin
içerisinde yangn söndürme cihazlar dşnda başka bir cihaz bulundurulmamal ve mahal başka amaçlar için
kullanlmamaldr.
3 Eğer jeneratör toprak zemin üzerine yerleştirilecek ise jeneratörün altnda 20 cm. derinliğinde ve 15 cm.
yüksekliğinde, en az jeneratör taban yüzey boyutlarnda bir kaide olmaldr.
4 Beton zemine oturtulacak şasesiz elektrik jeneratörlerinde; en az 20 cm. yüksekliğinde ve en az jeneratör
boyutlarnda betonarme kaide bulunmaldr.
5 Jeneratör altndaki beton kaide suya ve jeneratörün ağrlğna dayankl bir yapda olmaldr.
6 Jeneratörün altnda kat varsa yapnn statik dayanmnn uygun olduğuna dair inşaat mühendisleri odasna
kaytl bir inşaat mühendisinden rapor alnmaldr.
7 Elektrik jeneratörlerinin egzost sisteminde mutlaka susturucu bulunmal ve jeneratörün zemine titreşimini
iletmesini önlemek için titreşim izolatörleri kullanlmaldr. Bu izolatörler motor ayağ ile şase arasna
yerleştirilmelidir.
8 Jeneratör egzost borusu ile en yakn pencere veya havalandrma menfezi aras en az 5 m. olmaldr.
9 Jeneratörün egzostu bir sistem ile uzatlacak ise bu sistemin dizayn, boyutu ve malzemesi üretici firma
tarafndan onaylanacak ve bu bilgileri içeren onayl evraklar proje dosyasna konulacaktr.
10 Elektrik jeneratörünün yerleştirildiği bölgeye emniyet kurallar ve cihazlarn kullanm talimatlar aslmal,
sertifikal firma kullandğ cihazlara ait garanti belgelerini, yetkili servislerin listesini, acil durumlarda
başvurulmas gereken telefonlar aboneye vermelidir.
11 Elektrik jeneratörlerinin devreye alnmasnda, işletilmesinde ve bakmnda üretici/ithalatç firmann
talimatlarna uyulmaldr.
12 Elektrik jeneratörlerine ait doğal gaz tesisat borularnn birleştirilmesi kaynakl yaplmaldr.
13 Elektrik jeneratörü gaz hatt, motorun sağlkl çalştrlabilmesi için üreticinin istediği çalşma basncna ve
gaz debisine uygun şekilde dizayn edilmeli ve gaz hattnda srasyla uygun çapta manuel doğal gaz
vanas+gaz filtresi+manometre bulunmal ve cihazn gaz kontrol hattna flex ile bağlanmaldr. Boru hatt
üzerindeki ayar kumanda ölçüm ve kontrol cihazlarnn dişli bağlant ile yaplmas durumunda TS 61’e
uyulmaldr.
Bağlantlar;
Çap ≤ DN 65
Çap ≥ DN 65

kaynakl, flanşl, vidal tipte
kaynakl, flanşl tipte olmaldr.

5. TALİMAT VE TAVSİYELER
5.1.TALİMATLAR:
5.1.1. Sertifikal firmalar dönüşüm ve tesisatlarda görevlendireceği tüm elemanlar, doğal gaz çalşmalarnda
emniyet kurallar, teknik kurallar, müşteri ilişkileri ve ayrca acil durumlarda alnacak önlemler ile ilgili bilgilendirmeli,
çalşma esnasnda her türlü emniyet tedbirini almaldr.
5.1.2. Sertifikal Firma DAĞITIM ŞİRKETİ’nin kontrolündeki gaz hatlarna veya şebekeye taklmş olan herhangi bir
ekipmana kesinlikle müdahale etmemeli, çalşmalarda böyle bir ihtiyaç ortaya çkarsa durumu acilen DAĞITIM
ŞİRKETİ doğalgaz acil servisine (187) bildirmelidir.
5.1.3. Sertifikal Firma dönüşüm işini tamamladktan sonra tesis yöneticisi ve teknik görevli veya ilgili kişiye doğal
gaz kullanmnda genel emniyet kurallar ve acil durum önlemleri konusunda eğitim vermeli, ayrca tüm emniyet ve
yakc cihazlar için de yazl işletme talimatlar hazrlayp imza karşlğ ayn şahslara teslim etmelidir. Hazrlanan bu
talimatlar tesisin içinde kolay okunacak bir yere aslmaldr.
5.2. TAVSİYELER :
5.2.1. Yaktta ekonomi sağlanmas ve çevre kirliliğini en aza indirmek bakmndan gazl merkezi yakma tesisleri, dş
hava scaklğna bağl otomatik
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(3 veya 4 yollu vanal vb.) kumanda tertibat ile donatlacak biçimde tasarmlanmas ve yaplmas tavsiye edilir.
Otomatik kumandann fonksiyonunu gereğince yaplabilmesi için stma sisteminin bütün devreleri (TS 2164) eş
dirençli olarak tasarmlanmaldr. Sistem ile proje ve detaylarnn düzenlenmesinde TS 2164’de yer alan kurallara
uyulmaldr.
5.2.2. Is ekonomisi bakmndan, s üreticilerinin yerleştirildiği mahallerdeki bütün scak su borularnn, s yaltmna
tabi tutulmas ve yaltm malzemesinin s geçirgenlik direncinin min. 0,65 m2.K/W olmas tavsiye edilir.
5.2.3. Doğalgaz tesisatnn yllk periyodik bakmnn tesisat yapan yeterli firmaya yada konuda uzman başka bir
kuruma yaptrlmas tavsiye edilir.

6.Uyarlar:
Herhangi bir çalşma esnasnda fabrika içinde veya sahada gaz kaçağ olmas halinde kullanc tarafndan alnmas
gereken önlemler şunlardr:

BİNA İÇİNDE GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA
1Basnç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çkş vanalar ile bina dşnda bulunan kesme
vanalarn “KAPALI”
konumuna getirin.

2Brülör öncesi gaz kontrol hatlarndaki tahliye vanalarn (Çkş borular bina dş ile irtibatl olan)
“AÇIK” durumuna getirerek gazn tahliye edilmesini sağlayn.

3Gaz kaçağnn bulunduğu bölgeyi sürekli havalandrn.

4Ortamda bulunan ve kvlcm üretebilecek unsurlara karş önlem aln. (Elektrik anahtarlar ile açma
ve kapama işlemi yapmayn.)

3 DAĞITIM ŞİRKETİ’nin 187 nolu acil telefonunu arayarak doğru ve açk adres ile durum hakknda
bilgi verin.

AÇIK ALANDA GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA
1 Basnç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çkş vanalar ile bina dşnda bulunan kesme
vanalarn “KAPALI” konumuna getirin.
2Yakn çevrede bulunan kvlcm oluşturabilecek unsurlara karş önlem aln.
3 Kaçağn olduğu bölgeye uyar işaretleri koyun ve yabanc şahslarn alana girmesine engel olun.
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4 DAĞITIM ŞİRKETİ’nin 187 no’lu acil telefonunu arayarak doğru ve açk adres ile durum hakknda
bilgi verin.

GAZIN ALEV ALMASI DURUMUNDA
1 Basnç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çkş vanalar ile bina dşnda bulunan kesme
vanalarn “KAPALI”
konumuna getirin.
2 DAĞITIM ŞİRKETİ ACİL ( 187 ) ve İTFAİYE ( 110 ) telefonlarn arayarak adres ve durum ile
ilgili bilgi verin.
3 İTFAİYE ve DAĞITIM ŞİRKETİ görevlileri ulaşana dek KURU KİMYEVİ TOZ içeren yangn
söndürücüler ile müdahale edin.

7. PROJE DOSYASI FORMATI
1Proje Başvuru Dilekçesi :
Proje başvuru dilekçesi doldurulmal ve 4 (Dört) nüsha olarak hazrlanan proje klasörleri
ile birlikte teslim edilmelidir.
2Proje Onay Bedeli Makbuzu :
Kullanlan sayaç kapasitelerine göre belirlenen proje onay bedeline ait yatrld makbuzu proje dosyasnda
bulunmaldr.
3Proje Kapağ :
Projeye ait kapak şablonu İşletme müdürlüğünden alnmal ve kapakta doldurulmas
istenen bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde kapağa işlenmelidir. Tesise ait bilgilerin kapağa
işlenmesi esnasnda özellikle müşterinin DAĞITIM ŞİRKETİ ile yapmş olduğu
sözleşme değerleri esas alnmaldr.
4Sözleşme :
Müşterinin imzalamş olduğu bağlant anlaşmasnn fotokopisi proje dosyasnda mutlaka bulunmal
ve Tesisata ait tasarm bilgileri , sözleşme ile uyumlu olmaldr.
5Belgeler
5.1 Projeden sorumlu makine mühendisi yetkilendirme belgesi
(Tasarm yapacak olan Sertifikal Firma mühendisi ‘’Endüstriyel ve Büyük Tüketimli
Tesislerde Doğalgaza Dönüşüm Teknik Esaslar’’ seminerine katldğna dair aldğ
sertifikann fotokopisi),
5.2 4 Aylk S.S.K bildirgesi
5.3 İmza sirküleri
5.4 Diploma sureti
5.5 DAĞITIM ŞİRKETİ yetki belgesi
5.6 Müteahhit yetkilendirme yazs
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5.7 Müşavir yetkilendirme yazs
5.8 Tesisat Sigortas
6Proje Bilgileri
6.1 Proje tanm
6.2 Proje kapsam
7Toplam Tüketim Dağlm Tablosu
7.1 Toplam tüketim dağlm tablosu
7.2 DAĞITIM ŞİRKETİ tüketim taahhütname yazs
8Tasarm Esaslar
8.1 Malzeme standartlar
8.2 Kaynak standard
8.3 Kontroller
8.4 Testler
8.5 Boru boyama standard
8.6 Destek ve konsollar
8.7 Duvar geçişi
9Çizimler
9.1Tesise ait kat planlar ve tesisatn izometrik plan
( Tesise ait vaziyet plan (ölçek 1:200, 1:500 vb.), boru
hattnn geçtiği kat planlar (ölçek 1:50 ) ve tesisata ait izometrik
şema ayr ayr paftalar halinde verilmelidir. Tesisata ait izometrik
şema ayr ayr paftalar halinde verilmelidir. Tesis alannn çok
büyük olduğu hallerde kat planlar çizim ölçeği büyütülebilir.
(1:100 , 1:200 vb.). Çizim ölçeğinin büyütüldüğü
durumlarda tesisatn anlaşlr olmas için cihazlarn bulunduğu mahallere ait detay çizimler (ölçek 1:50) ayrca
verilmelidir.
9.2 Ölçekli genel yerleşim plan
9.3 Havalandrma detaylar vaziyet plannda ve proje dosyas içinde A4
formatnda olacaktr.
9.4 Baca detay çizimleri proje dosyas içinde A4 formatnda olacaktr.
10 Hesaplar
10.1 Boru çap ve basnç kayb hesab
10.2 Notasyonlu hesap izometrisi
10.3 Eşdeğer uzunluk hesab
10.4 Konsol ve mukavemet hesab
10.5 Isl genleşme hesab
10.6 Havalandrma hesab
10.7 Baca kesit hesab
10.8 Linye hatt kesit hesab
10.9 Katodik koruma hesab
11Boru Hatt İnşaat Malzeme Listesi ve İzometrisi
11.1 Notasyonlu malzeme
11.2 Malzeme listesi
11.3 Boru hattndan kullanlacak malzemelerin kataloglar
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12 II.Kademe Basnç Düşürme İstasyonlar
12.1 P& ID akş şemas
12.2 P& ID malzeme listesi
13Gaz Kontrol Hatlar
13.1 P& ID akş şemas
13.2 P& ID malzeme listesi
14Doğal gaz Kullanc Üniteler
14.1 Doğalgaz kullanc ünitenin özelliği
14.2 Doğalgaz kullanc ünitelerin kapasite ve uygunluk yazlar
15 Boru Hatt İnşaat Tipik Uygulama Detay Projeleri
15.1 Hendek detay
15.2 Beton korumal yol geçiş detay
15.3 Duvar geçiş detay
15.4 Topraklama detay
15.5 Konsollama detay
16 Kaynakç Belgeleri
16.1 Kaynakç yetkilendirme yazs
16.2 Kaynakç 4 aylk S.S.K bildirgesi
16.3 Kaynakçnn kaynakçnn LOYD,TÜV, veya Teknik Üniversitelerden alnmş
kaynakç belgesinin fotokopisi proje dosyas içinde bulunmaldr.
17 Kaynak İzometrisi ve NDT Raporlar
Doğalgaz tesisatnn tamamlanmasndan sonra müteahhit firma kaynak izometrisini
hazrlayacak, DAĞITIM ŞİRKETİ Yetkili personeli kaynak izometrisinin uygunluğunu kontrol
ederek kaynak numaralandrma işlemini tamamlayacaktr.NDT röntgen filmleri ve NDT
raporlar iş bitimi Proje dosyasna ilave dosya ile eklenecektir.
18. Atf Yaplan Türk Standardlar
S.
NO

TS. NO

TARİHİ

1

TS EN 203

27.12.2005

2

TS EN 331

23.03.1999

3

TS 11386

28.04.1994

4

TS 11388 EN 133842

02.03.2006

5

TS 10276

22.04.1992

6

TS 10878

06.02.2007

7

TS 11389 EN 133841

02.03.2006

8

TS 5141 EN 12954

26.04.2003

9

TS 5139

07.04.1987

10

TS 4356

19.03.1985

AÇIKLAMA
P işirme Cihazları Gaz Y ak an Endüstriye l Tip Bölüm Güvenlik
Kuralları
Bu standard, küresel vanalar ve dipten yataklı (kapalı) konik tapalı
vanaların yapın, performans ve emniyetli kullanımı için genel kuralları
kapsar. Aynı zamanda deney metotları ve işaretleme kurallarını da
belirler.
BacalarKonut ve Benzeri Binalar İçinTasarım ve Yapım Kuralları
Bacalar – I s ı ve akışk an dinamiğ i hesap lam a meto tları – Bölüm 2:
Birden çok ısıtma te rtibatına bağlı bacalar
Filtre ler  Dahili Gaz Tesisatlarında Kullanılan
Boru sistem le ri  Gaz tesisatınd a ku llanılan  A nma b asıncı 0,5
bar’a kadar olan (0,5 bar hariç) ondule li metal hortum ve hortum
donanımları
Bacalar – I s ı ve akışk an dinamiğ i hesap lam a meto tları – Bölüm 1:
Tek ısıtma tertibatına bağ lı bacalar
Katod ik Ko rumaSuya Gömülü ve ya Suya Daldırılmış M etalik
Y ap ılar İ çinBo ru Hatları İ çin Genel P rensiple r ve Uyg ulama
Çelik Bo rularKo rozyona Karşı Ko rumak İ çin P o lietilen ile
Kap lanması Ku ralları
Çelik Bo rular Koroz yona Karş ı KorunmaB itüm Esaslı Madd ele rle
Sıcak Olarak Kaplanmas ı Kuralları
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11

TS EN 10289

12

TS 10880

13

TS EN 827

20.07.2006

14
15
16

TS 10276
TS 2649
TS I SO 70051

22.04.1992
24.04.2007
20.03.1998

17

TS EN 7512

10.11.1998

18

TS EN 2871

09.01.2007

19

TS EN 15552

27.12.2004

20
21
22
23

TS
TS
TS
TS

13.04.1999
17.04.2008
05.03.2003
22.04.1992

24

TS 10624

12.01.1993

25

TS EN 1643

06.03.2008

26

TS 11655

10.04.1995

27

TS EN 676

25.04.2006

28

TS EN 6007911

03.07.2007

29

TS 7363

18.12.1990

30

TS EN 18561

31

TS EN 18562

32

TS 4363

33

TS 9809

34

TS EN 4191

19.04.2002

35

TS EN 4161

22.03.2002

36

TS EN 7771

27.02.2001

37

TS EN 13410

38
39
40

TS 11391
TS EN 161
TS 2164

5910 EN 1359
EN 12480
5477 EN 12261
10276

12.04.2004
21.04.1993

12.10.2006
12.10.2006
11.12.1984
13.03.2001

08.01.2003
28.04.1994
06.12.2007
18.10.1983

Kıyıd a ve kıyıd an uzaktaki boru hatlarınd a ku llanılan çelik boru lar
ve b ağlantı parçaları H aricen s ıvı epo ksi ve değ işime uğram ış
epoksi kap lamalar
Kompansatö rle r  Çelik Kö rüklü  Gaz Boru Hatları ve Tesisatında
Kullan ılan
Y ap ıştırıcılar  Konvansiyonel Katı ve Sabit Kütleli Katı
Muhtevasın ın Tayini
Filtre ler  Dahili Gaz Tesisatlarında Kullanılan
Boru b ağlantı parçaları – Çelik ( Kaynak ağ ızlı ve ya flanşlı)
FlanşlarMetalikBölüm 1: Çe lik Flanşlar
Contalık M alzeme ler1 nci, 2 nci ve 3 üncü A lie Gazlarla ve Sıcak
Su İ le Temas H alind e Olan Vid alı Me talik Bağ lantılarda Kullanılan
Bölüm 2:Se rtleşme yen Conta B ileşikle ri
Kaynak çıların yeterlilik sınavı  Erg itme kaynağ ı  Bölü m 1:
Çelik ler
P lâstik bo ru siste mle ri – Gaz yak ıtların taşınm asında k ullanılan 
P olietilenden (P E) – Bölüm 2: Bo rular
Gaz SayaçlarıDiyaframlı
Gaz sayaçları – Döner ye r değ iştirmeli g az sayaçları
Gaz SayaçlarıTürbin Tipi Sayaçlar
Filtre ler  Dahili Gaz Tesisatlarında Kullanılan
Gaz RegülatörleriY an ıcı Gazlar (Do ğalgazHavagaz ı ve (LP G)
İ çinGiriş Basın cı 0,02 MP a0,4 MP a ( 0,2 Bar4 B ar) Olan
Vana do ğrulama s istemleri  Gaz b rülörleri ve gaz yak an cihaz ların
otomatik kapam a vanaları için
Emniyet Basın ç Tahliye ve A ni Kapama V anaları İ şletm e Basın cı 10
MP a (100 bar) 'a Kad ar Olan Gaz Beslem e Tesisle ri İ çin
Brülö rle r – Otomatik üf lemeli – Gaz yak ıtlar için
P otansiye l P atlayıcı A tmosferlerd e Kullan ılan Elektrik li Cihazlar
Kendinden Güvenlik " i"
Doğal GazB ina İ ç Tesisatı P ro jelend irme ve U ygu lama Kuralları
Bacalar  Metal bacalar için ku rallar – Bö lüm 1: Hazır b aca
bileşenle ri
Bacalar  Metal bacalar için ku rallar – Bö lüm 2: Me tal astarlar ve
baca bağlantı bo ruları
Doğal Zem inle rin Ele ktrik Özgül Diren çle rinin Sahada Tayini
W enner Dört Ele ktro d Metodu İ le
VanalarDağ ıtım V anaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)
KüreselY anıcı Gazlar İ çin ( Doğal Gaz ve Sıvılaştırılm ış P etro l Gaz ı
" LP G" )A nma Çap ı ( DN ) 65 mm'den 500 mm (dah il)'ye Kadar
I sıtıcılar Gaz Y ak an P arlak R ad yant Tavana A sılan Konut Dışı
Mahallerde KullanılanBölüm 1: Emniyet Kuralları
I sıtıcılar  Gaz Y akan  Rad yant Tüp lü  Ev Harici Kullanımlarda 
Tek B rülörlü  Tavana A sılan  Bölüm 1: Emniyet
I sıtıcı Siste mle r R ad yant Tüplü Gaz Y akan Çok Brülörlü Tavana
A sılan Konut Dışı Kullanım İ çin Bölüm 1:Sistem D Emniyet
Radyant I sıtıcılarGaz Y akanTavana A sılanKonut A m açlı
Kullan ılm ayan Binalar için Havaland ırma Kuralları
Gaz B rülörleriA tmosferikGene l Kurallar
Gaz brü lörleri ve g azlı cihazlar için otomatik kap ama vanaları
Kalo rife r Tesisatı P ro jelend irme Kuralları
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