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TEKNIK ğARTNAME 
 
A-AMAÜ  
Bu teknik Çartnamenin amacç; mu Çteri ile yapçlan dogalgaz satçÇ sozleÇmesi 
üerüevesinde dogalgazçn emniyetli olarak kullançmçnç belirleyen gerekli esaslarç 
du zenlemektir. 
 
B-KAPSAM    
Endu striyel ve bu yu k tu ketimli tesislerin dogalgaz donu Çu mleri bu teknik Çartnamede 
ongoru len Çartlara gore yapçlacak ve donu Çtu ru lecektir. 
Bu Çartnamede ongoru len kurallar: 
a) Dogalgaza donu Çu mu  yapçlacak endu striyel tesis veya bu kapsamdaki  dogalgaz 

tesisatçnda yapçlabilecek ek ve degiÇiklikler ile ilgili hususlarç (Gaz teslim noktasç 
sonrasçndaki), 

b) Dogalgaz ihtiyacç 200 m“/höin u zerinde olan bu yu k tu keticileri,  
c) 300 mbarg u zeri ve 4 bargö a kadar gaz kullançmç olan yerleri, 
d) Gerek duyulan iÇletme basçncç 4-19 barg olan yerlere ait tesisatlarçn teknik ve idari 

prosedu ru nu  kapsar. 
 
C-TANIMLAR  
 
   1.Iü letme (Dagçtçm ğirketi): 
   Belirlenen bir Çehirde dogal gazçn dagçtçmç ve mahalli gaz boru hattç Çebekesi ile 
nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kçlçnan tu zel kiÇidir. Bursa dahilinde bu iÇletme 
(Dagçtçm ıirketi) BURSAGAZödçr. 
 
   2.Endu striyel Tesis: 
   Kapasitesine ve kullançm basçncçna bakçlmaksçzçn endu striyel u retim amaü lç 
dogalgaz kullanan kuruluÇlardçr.  
   3.Mu ü teri: 
   IÇletme ile dogalgaz kullançm sozleÇmesi imzalayan gerüek veya tu zel kiÇidir. 
 
   4.Sozleüme: 
   BURSAGAZ ile mu Çteri arasçnda dogalgazçn satçÇ koÇullarçnç belirlemek maksadçyla 
imzalanan akittir. 
 
   5.Dagçtçm ğebekesi: 
   Dogalgazçn Çehir giriÇindeki ana basçnü  du Çu rme ve olü u m istasyonlarçndan alçnarak 
gaz teslim noktalarçna iletimini saglayan yeraltç gaz boru hatlarçnçn tu mu du r. 
 
 
   6.Gaz Teslim Noktasç: 
   Mu Çteriye gaz arzçnçn saglanacagç noktadçr. (Servis Kutusu veya Basçnü  Du Çu rme ve 
O lü u m Istasyonu ) 
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   7.Tam Yanma: 
   Dogalgazçn, kimyevi bileÇimine uygun olarak hesaplanmçÇ gerekli miktarda yakma 
havasç ile kimyasal tepkimeye girmesi olayçdçr. 
    CH4 + 2O2 + 8N2                               CO2 + 2H2O + 8N2 + ENERJI  
  
   8.Isç Gu cu : 
   Isç gu cu , su, buhar veya hava gibi bir çsç taÇçyçcç akçÇkana, bir çsç u reticisi tarafçndan 
birim zamanda aktarçlan yararlç çsç miktarçdçr.  (kW, kcal/h) 
 
   9.Anma Isç Gu cu  (QN): 
   Anma çsç gu cu , belirli bir yakçt (katç, sçvç veya gaz) iü in TS 4040öda yer alan Çartlarç 
saglamak u zere onceden belirtilen ve kararlç durumda, çsç u reticisinden çsç taÇçyçcçsç 
akçÇkana su rekli olarak aktarçlan  çsç miktarçdçr. (kW,  kcal/h) 
 
   10.Anma Isç Gu cu  Alanç (AN): 
   Anma çsç gu cu  alanç AN, belirli bir yakçt tu ru  (katç, sçvç, gaz) iü in, çsç u reticisinin 
kararlç duruma eriÇmesinden sonra anma çsç gu cu nu  su rekli olarak veren, bir tarafçnda 
çsçtçcç akçÇkançn bulundugu ve diger tarafçnç alev ve sçcak yanmçÇ gazlarçn yaladçgç, 
imalatü ç tarafçndan çsç u reticisinin (sçcak su kazanç, buhar kazanç vb.) etiketinde 
belirtmiÇ oldugu alan olup birimi ”m2°dir.  
 
   11.U st Isçl Deger: 
   U st çsçl deger, belirli bir sçcaklçk derecesinde bulunan 1 Nm3 gazçn tam yanma iü in 
gerekli minimum hava ile karçÇtçrçlarak herhangi bir çsç kaybç olmadan yakçldçgçnda ve 
yanma u ru nleri baÇlangçü  derecesine kadar sogutulup karçÇçmçndaki su buharç 
yoguÇturuldugunda aü çga ü çkan çsç miktarçdçr. Sembolu  Ho, Birimi kcal/Nm3ötu r. Bu 
deger minimum 8100 kcal/Nm“ maksimum 10427 kcal/Nm“ötu r. 
 
   12.Alt Isçl Deger: 
   Alt çsçl deger, belirli bir sçcaklçk derecesinde 1 Nm3 gazçn, tam yanma iü in gerekli 
minimum hava ile karçÇtçrçlarak herhangi bir çsç kaybç olmadan yakçldçgçnda ve yanma 
u ru nleri, karçÇçmdaki su buharç yoguÇturulmadan baÇlangçü  sçcaklçgçna kadar 
sogutuldugunda aü çga ü çkan çsç miktarçdçr. Sembolu  Hu, birimi kcal/Nm3ötu r. 
Hesaplamalarda esas alçnan deger 8250 kcal/Nm3ö tu r. 
 
   13.Wobbe Sayçsç: 
   Wobbe sayçsç, bir gazçn sabit beslenme basçncçnda yakçlmasç ile aü çga ü çkan çsç ile 
ilgili olup aÇagçdaki formu lle hesaplançr. 
W = Gazçn u st çsçl degeri / (Gazçn bagçl yogunlugu) 1/2 
 
   14.Bagçl Yogunluk (d) :  
   Aynç basçnü  ve sçcaklçk Çartlarç altçnda 15 °C ve 1013,25 mbaröda, belirli bir 
hacimdeki gaz ku tlesinin aynç hacimdeki kuru hava ku tlesine orançdçr. 
 
   15.Gaz Modu lu : 
   Bir cihazçn wobbe sayçsç farklç baÇka bir gazla üalçÇabilir hale donu Çtu ru lmesinde, çsç 
girdi paritesi ve primer hava su ru klenmesinin dogru degerini elde etmek iü in, cihazçn 
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daha once üalçÇtçgç gazla aynç olmasç gereken orandçr. Sistemde gaz kesintisine 
gidildiginde LPG-Propan fakirleÇtirilerek aynç tesisatta kullançmç saglanabilir. 
 
   16.Gaz Bru loru :  
   Gaz bru loru , gazç yakma havasç (oksijen) ile belli oranlarda karçÇtçran ve çsç 
ihtiyacçna gore gerekli gaz-hava karçÇçm orançnç, alevin biü im ve bu yu klu gu nu  
ayarlamak suretiyle, issiz ve tam yanmayç ve alevin meydana gelmesini saglayan, bu 
amaü la otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateÇleme ve gu venlik tertibatç ile donatçlan 
ve gerektiginde yakma havasçnç cebri veya tabii olarak saglayan elemanlarç iüeren bir 
cihazdçr. 
 
   17.Test Nipeli: 
   Sçzdçrmazlçk testi, bakçm ve ayarlar sçrasçnda yapçlacak basçnü  olü u mlerinde 
kullançlmak amacç ile aksesuarlar ve boru hatlarç u zerine konulan elemanlardçr. 
 
   18.Bru lor Gaz Kontrol Hattç: 
   Bru lor gaz iÇletme ve emniyet elemanlarçndan (ku resel vana, manometre, filtre, 
minimum gaz basçnü  presostatç, maksimum gaz basçnü  presostatç, solenoid vanalar, 
vb.) oluÇan armatu r grubudur. 
 
   19.Valf (Ventil):  
   Valf, sçzdçrmazlçk (kapatma) elemanç olup akçÇ yonu ne karÇç hareket ederek 
sçzdçrmazlçk yu zeyinden uzaklaÇmak (valfçn aü çlmasç) veya yaklaÇmak (valfin 
kapanmasç) suretiyle akçÇ kesen bir tesisat elemançdçr. 
 
   20.Vana: 
   AkçÇ kesme tesisat elemançdçr. Elle kumanda edilebilir. 
 
   21.Kaynak: 
   Birbirinin aynç veya eritme aralçklarç birbirine yakçn iki veya daha fazla metalik veya 
termoplastik parüayç, çsç, basçnü  veya her ikisi birden kullançlarak aynç ya da yaklaÇçk 
eritme aralçgçnda ilave malzeme katarak veya katmadan yapçlan birleÇtirme veya 
dolgu iÇlemidir. 
   
   22.Metal Kaynagç: 
   Metalik malzemeleri, çsç, basçnü  veya her ikisi birden kullançlarak; aynç cinsten 
eritme aralçgçnda, aynç ya da yaklaÇçk bir malzeme (ilave metal) katarak veya 
katmadan yapçlan birleÇtirme ya da doldurma iÇlemidir. 
 
   23.Klape: 
   Klape, sçzdçrmazlçk (kapatma) elemanç olup yatay veya du Çey bir eksen etrafçnda 
donerek akçÇ dogrultusuna zçt yonde oturma yu zeyinden aü çlmak (aüma durumu) 
veya oturma yu zeyine yaklaÇmak (kapatma durumu) suretiyle akçÇç kesen bir tesisat 
elemançdçr. 
                  
   24.Yanmçü  Gaz Klapesi: 
   Bacada veya yanmçÇ gaz kanalçnda termik veya mekanik olarak üalçÇan bir klapedir. 
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   25.Atçk Gaz Ü çkçü  Borusu (Duman Kanalç): 
   Gaz tu ketim cihazç ile baca arasçndaki irtibatç saglayan daire, kare veya dikdortgen 
kesitli baca baglantç kanallarçdçr.  
 
   26.Atçk Gaz Bacasç: 
   Gaz tu ketim cihazlarçnda yanma sonucu oluÇan atçk gazlarçn atmosfere atçlmasçnç 
saglayan kanaldçr. 
 
   27.Atçk Gaz Akçü  Sigortasç: 
   Atçk gaz borusuna/kanalçna monte edilen ve bacada meydana gelen kuvvetli üekiÇ, 
yçgçlma ve geri tepme durumlarçnda gazç kesen emniyet tertibatçdçr. 
 
   28.Yangçn Vanasç:  
   Gaz kontrol hattçnda kesme vanasçndan once konulan ve yangçn v.b. bir nedenle  
ortam sçcaklçgçnçn belirli bir degere yu kselmesi durumunda gaz akçÇçnç otomatik olarak 
kesen vanadçr.  
 
   29.Esnek Baglantç Elemanç: 
   Boru hattçnçn, gu zergahç u zerinde mesnetlendigi noktalarda (farklç oturma zeminine 
sahip yapçlarçn dilatasyon noktalarç v.b.) meydana gelebilecek birbirinden bagçmsçz 
dinamik zorlanmalarda, boru hattçnçn zarar gormesini engellemek amacç ile boru hattç 
u zerine yerleÇtirilen elemanlardçr. 
 
   30.Kayçtlç Mu hendis: 
   Dogalgaz tesisatç ve donu Çu m iÇi iü in iü  tesisat sertifikasç almçÇ firmalarda, proje 
ve/veya uygulama yapan kayçtlç mu hendislerdir. 
 
   31.Sertifikalç Firma: 
   Dogalgaz tesisat ve donu Çu m iÇlerinde proje ve uygulama yapma aü çsçndan 
iÇletmenin onayçnç almçÇ firmalardçr. 
 
   32.Proses: 
   Bir maddeye enerji verilerek, (genelde bu enerji çsç enerjisidir) bu maddeden enerji 
transferi yapçlmak suretiyle malzemenin iÇlenmesi olarak adlandçrçlçr.   
 
   33.Normalmetreku p: 
   Bir atmosfer basçnüta (1013,25 mbar) ve 15–Cö de kuru gazçn hacmine normal 
metreku p denir. (Nm“) 
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   D.ENDU STRIYEL TESISLERDE DOG ALGAZ TESISATI 
   Endu striyel tesislerde dogalgaza donu Çu m iÇlemi, ihtiyaü  duyulan gaz debisine ve 
basçncçna uygun gaz teslim noktasç tesis edilmesi ve endu striyel tesise ait iü  tesisatçn 
Çartnameye uygun olarak tasarçmlanmasç ile yapçlçr. 
 
   1.Gaz Teslim Noktasç: 
   Endu striyel tesise gaz tesliminin yapçlacagç noktadçr. Gaz teslim noktasçnçn tipi tesis 
iü in gerek duyulan gaz debisi, gaz basçncç veya bolgedeki BURSAGAZ dogalgaz 
hattçnçn üelik veya PE olmasçna gore degiÇkenlik gosterir. 
Yukarçdaki esaslara baglç olarak gaz arzçnçn saglanacagç gaz teslim noktasç tipleri; 
 

- Servis kutusu 
- Istasyon (PE hattan beslenen) 
- Istasyon (ğelik hattan beslenen)  
 

Çeklinde olabilir. 
 
   1.1.Servis Kutusu: 
   PE Çebekeden beslenir. Ihtiyaü  duyulan gaz debisinin 200 m“/höe kadar oldugu 
endu striyel tesisler iü in uygundur. GiriÇ basçncç 1 - 4 barg, ü çkçÇ basçncç maks. 300 
mbarö dçr.   
 
   1.2.Basçnü  Du Çu rme ve O lü u m Istasyonu: 
   1.2.1.Istasyon (PE hattan beslenen): 
   PE Çebekeden beslenir. GiriÇ basçncç 1 - 4 barg, ü çkçÇ basçncç max. 0,5 bargödçr. 0,5 
μ 1 barg ü çkçÇ basçnü  degerleri iü in ve 200 - 1000 m3/höe kadar gaz taleplerinde 
BURSAGAZö dan onay alçnmalçdçr.  
   1.2.2.Istasyon (ğelik hattan beslenen): 
   ğelik hattan beslenir. GiriÇ basçncç 12-19 bargödçr. ğçkçÇ basçncç min. 1 bargödçr. 1 
bargöçn altçndaki ü çkçÇ basçncç taleplerinde BURSAGAZöçn onayç alçnmalçdçr. 
 
   1.3.Basçnü  Du Çu rme ve O lü u m Istasyonu Ekipmanlarç 
   Istasyon aÇagçda belirtilen ekipmanlardan oluÇmaktadçr.  
 
a-Izolasyon baglantç elemanlarç 
Istasyonun elektriksel yalçtçmçnç saglamak amacçyla giriÇ flanÇç sonrasç ve ü çkçÇ flanÇç 
oncesi bulunur.  
 
b-Filtre 
  Gaz iü inde bulunabilecek 5 µmödan bu yu k toz ve parüacçgç tutarak regu lator, kontrol 
ve gu venlik ekipmanlarç ile sayacç koruyan elemandçr. 
 
c-Regu lator 
Gaz teslim noktasç giriÇ basçncçnç BURSAGAZ ile mu Çteri arasçndaki anlaÇmada 
belirlenen basçnü  degerine du Çu rmek ve su rekliligini saglamak iü in kullançlan 
ekipmandçr. Iki adet regu lator hattç olan basçnü  du Çu rme ve olü u m istasyonlarçnda, 
regu latorlerden bir tanesi yedektir. Regu latorler slum μ shutölç  olmalçdçr.  
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d-Ani kapama valfi (Slum-shut ) 
Istasyonlarda ü çkçÇ basçncçnçn ayarlanan emniyet sçnçrlarç iüerisinde oldugunu su rekli 
kontrol edebilmek amacçyla bu emniyet elemanlarç kullançlmçÇtçr. Bunlar regu lator 
oncesi ayrç bir eleman olabilecegi gibi regu latorlerle monoblok Çeklinde de 
olabilmektedir. Regu latoru n üçkçÇ basçnü  degerinin ayarlanan maksimum deger 
u zerine üçkmasç veya minimum deger altçna du Çmesi durumunda gaz akçÇçnç keser. 
 
e-Sayaü  
Faturalama iü in gerekli okumayç yapar. Istasyonlarda genellikle rotary ve tu rbin tipi 
sayaü lar kullançlmaktadçr. G40 (dahil) u zeri sayaü lar G250öe (dahil) kadar rotary tip 
G400 ve u zeri sayaü lar tu rbin tip olmalçdçr. 
 
f-Emniyet tahliye vanasç ve hattç 
Bu vanalar, sistemi aÇçrç basçnca karÇç korur. Anlçk basçnü  yu kselmelerinde fazla gazç 
sistemden tahliye ederek regu latoru n (emniyet kapamalç) kapanmasçnç ve hattçn 
devre dçÇç kalmasçnç onler.  
 
   2.Boru Hattç Tasarçmç 
 
   2.1.Azami gaz üekiÇ miktarç 
   Mu Çteri ile gaz alçm sozleÇmesi yaptçgç kuruluÇ arasçnda yapçlan dogalgaz satçÇ 
sozleÇmesinde belirlenen saatlik maksimum gaz üekiÇ miktarçdçr (m“/h). Boru üapç 
belirlenirken ileride olabilecek tu ketim artçÇlarç goz onu ne alçnarak saptanan 
maksimum kapasite dikkate alçnmalçdçr. 
 
   2.2.Gaz teslim noktasç ü çkçÇ basçncç 
   Mu Çteri ile gaz alçm sozleÇmesi yaptçgç kuruluÇ arasçnda yapçlan dogalgaz satçÇ 
sozleÇmesinde, gaz teslim noktasç tipine, kapasitesine ve mu Çteri ihtiyacçna gore 
belirlenen basçnütçr. 
 
   2.3.Gazçn hçzç 
   Sistemde gereksiz gu ru ltu  ve titreÇimi onlemek amacçyla kabul edilebilir maksimum 
gaz hçzç 25 m/snödir.  
 
   2.4.Boru hattç 
   Gaz teslim noktasçndan sonra üekilecek boru hattçnçn üelik olan kçsçmlarçnçn 
tamamçnda kaynaklç birleÇtirme yapçlmalçdçr.  
   Gaz teslim noktasçndan sonra tesis genelinde boru tesisatçnçn tamamç üelik veya bir 
kçsmç üelik bir kçsmç PE boru kullançlarak yapçlabilir. PE boru kullançmç ile ilgili 
uygulamalar gaz teslim noktasçnçn tipine gore degiÇir.  
   Gaz teslim noktasçnçn üelik hattan beslenen istasyon olmasç durumunda; toprak altç 
hatlarda PE boru kullançlmasç soz konusu ise, istasyon ü çkçÇçndan sonraki min. 5 
m.ölik kçsçm üelik boru olmalç (P0 hattç), daha sonra PE/ğelik geü iÇ parüasç ile PE 
boruya geü ilmelidir.  
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   2.5.AKV : 
   Gaz teslim noktasçnçn istasyon olmasç durumunda, istasyondan minimum 3 m. 
uzaklçga AKV konulmalçdçr (TS EN 331, TS 9809). Boru hattçnçn giriÇ yaptçgç bina ile 
istasyon arasçndaki mesafenin 50 m.öden bu yu k olmasç durumunda bina dçÇçna ikinci 
bir AKV konmalçdçr. Istasyon ile ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu arasçndaki mesafe 10 
m.öden daha az ise, basçnü  du Çu rme ve olüu m istasyonu  üçkçÇçnda AKV konulmasçna 
gerek yoktur. Gaz teslim noktasçnçn servis kutusu olmasç durumunda AKV sayaü  
oncesinde konulmalçdçr. Sayacçn, boru hattçnçn giriÇ yaptçgç binaya olan mesafesinin 
50 m.öden fazla olmasç durumunda bina dçÇçna ikinci bir AKV konulmalçdçr. Aüçk 
ortamda bulunan AKVöler koruyucu kutu iü ine alçnmalçdçr. 
   AKVönin, toprak altçna konulmasç halinde aÇagçdaki rogar Çartlarç saglanmalçdçr. 

Ø Su veya yagmur giriÇini engelleyecek Çekilde (contalç) kapak yapçlmalç, 
Ø Rogar iü inde birikebilecek su iü in gider bulunmalç, 
Ø AKVöye yapçlabilecek mu dahale ve bakçm onarçm üalçÇmalarçna engel 

olmayacak boyutlarda oluÇturulmalçdçr. 
 
   2.6.Izolasyon FlanÇç: 
   Boru hattçnçn topraktan ü çktçgç noktaya yakçn bir yere konmalçdçr. 
 
   2.7.Tahliye Hattç (Vent) :  
   Boru hattçndaki gazçn gerektiginde tahliyesi iü in; boru hattçna (hat binaya girmeden 
once), emniyet kapama vanalarç sistemine, basçnü  tahliye vanalarçna, bru lor oncesi 
gaz kontrol hattçna monte edilmelidir. Bir kesme vanasç ve bir üçkçÇ borusundan 
ibarettir. Kapalç mahallerde bulunan tahliye borularçnçn ucu emniyetli bir ortama  
üçkarçlmalçdçr. Eger üatç seviyesine üçkarçlma durumu mu mku n olmuyor ise tahliye 
borusu potansiyel tutuÇma kaynagçndan uzaga, gaz birikme olasçlçgç olmayan bir dçÇ 
ortama ü çkarçlmalçdçr. 
   Tahliye borularç kelepüelerle sabitlenmelidir. Mu mku n oldugunca boru boyu kçsa 
olmalç ve gereksiz dirseklerden kaü çnçlmalçdçr. Boru boyu 40 m.öyi geü iyorsa boru üapç 
bu yu tu lmelidir. 
   Tahliye hatlarç tek bir boru birleÇtirilerek tahliye edilmek istenirse, bu durumda 
tahliye borusunun kesiti tahliye edilecek borularçn kesit alanlarçnçn toplamçnçn 2 katç 
olmalçdçr. Tahliye borusunun üapç emniyet kapama vanasç giriÇindeki boru üapçnçn 
Ý öu  olmalçdçr (min. DN 20). 
   Tahliye borusunun ucu iü ine yabancç madde veya yagmur, kar suyu girmeyecek 
Çekilde olmalçdçr. 
 
   2.8.Gaz Alarm Cihazç ve Emniyet Solenoid Vanasç :  
   AÇagçdaki durumlar goz onu nde bulundurulmak Çartç ile kapalç mahallerde 
birikebilecek gazç algçlayarak sesli ve çÇçklç sinyal verecek, exproof ozellikli gaz alarm 
cihazç ve bina dçÇçnda buna irtibatlç solenoid vana konulmadçr. 
   - Alt ve u st havalandçrmalarçn direkt olarak atmosfere aü çlamadçgç yerlerde, 
   - Tesisatta ki gaz basçncçnçn 300 mbaröçn u zerinde oldugu mahallerde, 
   - Her 1 KW iü in 1 m“ hacmin altçnda kalan alanlar iü in , 
   - Sanayi tipi mutfak cihazlarçnçn bulundugu mutfaklarda. 
   - Cebri (mekanik ) havalandçrma uygulanan yerlerde, 
   - Dogalgaz ile birlikte yançcç, yakçcç ve agresif diger proses gazlarçn aynç hacimde 
bulundugu ortamlarda. 
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   2.9.Sayaü  :  
   Gaz teslim noktasçnçn servis kutusu olmasç durumunda; sayaü  bina dçÇçna 
konulmalçdçr. Sayacçn bina iü ine konulmasçnçn gerektigi durumlarda bina dçÇçna 
mutlaka bir ana kesme vanasç konulmalç ve sayaü  mahalli havalandçrçlmalçdçr. (Bu 
uygulama BURSAGAZöçn onayç alçnmak suretiyle yapçlabilir.) 
   Tu rbin ve rotary tip sayaü  kullançlmasç durumunda sayaütan once filtre 
konulmalçdçr.  
   Gaz teslim noktasçnçn basçnü  du Çu rme ve olü u m istasyonu olmasç durumunda; 
sayaü  istasyon iü inde bulunur, zorunlu hallerde BURSAGAZöçn onayç alçnmak Çartç ile 
istasyon dçÇçna tesis edilebilir. 
 
   2.10.Gu zergah seü imi 
   Gu zergah seü imi sçrasçnda boru hattçnçn mekanik hasar ve aÇçrç gerilime maruz 
kalmayacagç emniyetli yerlerden geü irilmesine dikkat edilmelidir. Boru hattç yakçt 
depolarç, drenaj kanallarç, kanalizasyon, havalandçrma bacasç, asansor boÇlugu ve 
yangçn merdivenleri gibi yerlerden geü irilmemelidir.  
   Boru hatlarç takviye amacç ile yapçlmçÇ herhangi bir yapçnçn bu nyevi bir elemanç ya 
da onu gu ü lendiren bir sistem gibi du Çu nu lemez, yapçlamaz. 
   Yeraltçndaki gaz borularç diger borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden 
gitmelidir. Gerekli emniyet mesafeleri aÇagçdaki Tablo-1 de verilmiÇtir. Boru hattçnçn, 
farklç oturma zeminine sahip yapçlarçn dilatasyon bolgelerindeki geü iÇ noktalarçnda 
oluÇabilecek mekanik zorlanmalara karÇç esnek baglantç elemanç kullançlmalçdçr.  
   Boru hatlarçnçn havasçz veya yeteri kadar havalandçrçlmayan yerlerden zorunlu 
olarak geümesi durumunda BURSAGAZöçn onayç alçnmalç ve aÇagçdaki tedbirlere 
uyulmalçdçr.  
 
   a) Gaz boru hattç üelik kçlçf iü ine alçnmalç, 
   b) Kçlçf borusu iü in de kaynaklç ekler kullançlmalç, 
   c) Bu yerlerde hiübir yardçmcç boru elemanç tesis edilmemeli, 
   d) Korozyon tehlikesi sçfçra indirilmeli, 
   e) Uygun havalandçrma du zenegi oluÇturulmalçdçr. 
 

PARALEL VEYA DIKINE GEÜ Iğ MINIMUM MESAFE 

ELEKTRIK KABLOLARI 50 cm. 

KANALIZASYON BORULARI 
AGRESIF AKIıKAN BORULARI 
OKSIJEN BORULARI 

DIKINE GEğIı = 50cm. 
PARALEL GEğIı = 100 cm. 

METAL BORULAR 50 cm. 

SENTETIK BORULAR 30 cm. 

AğIK SISTEMLER (KANAL VS.) DIKINE GEğIı = 50 cm. 
PARALEL GEğIı = 150 cm. 

DIGER ALTYAPI TESISLERI  
50 cm. 

      Tablo-1 Dogalgaz borusunun diger yeraltç hatlarçna minimum geü iÇ mesafeleri 
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   2.10.1.Yeraltç boru hatlarç 
   Toprak altçnda kalan üelik borular PE kaplama (hazçr PE kaplç veya sçcak PE sargç) 
ve katodik koruma ile korozyona karÇç, gerek duyulan noktalarda da mekanik darbe 
ve zorlanmalara karÇç üelik kçlçf kullançlarak koruma altçna alçnmalçdçr.  
   a) Borunun tranÇe iü ine yerleÇtirilmesi 
   Boru tranÇe iü ine indirilmeden evvel 10 cm. sarç kum (dere/dag kumu) serilmelidir. 
Boru yatçrçldçktan sonra boru u st yu zeyinden 30 cm.ö ye kadar tekrar sarç kum 
doldurulmalç ve u zerine ikaz bandç (20 veya 40 cm. geniÇliginde sarç renkli zemin 
u zerinde kçrmçzç ile ”187 Dogalgaz Acil° ibaresi bulunan plastik bant) üekilmelidir. Ikaz 
bandç u zerine tekrar 10 cm. kalçnlçgçnda sarç kum ve bunu takiben 20 cm. stabilize 
malzeme (toprak) doldurulmalçdçr. TranÇede boru u st yu zeyi minimum derinligi 60 
cm. olmalçdçr.  

 
   b) Kçlçflç geü iÇler  
   Borunun aÇçrç yu ke maruz kaldçgç (yol geü iÇi v.b.) durumlarda tranÇe derinligi 
arttçrçlmalç ve boru u st seviyesinin tranÇe u st seviyesine olan mesafesi 80 cm. 
olmalçdçr. Zorunlu nedenlerle boru u st kotunun 80 cm.ö den az oldugu yerlerde üelik 
kçlçf iü ine alçnmasç uygundur. Kçlçf borusunun iü  üapç dogalgaz borusunun dçÇ üapçndan 
en az  6 cm. bu yu k olmalçdçr.  
   Gaz borusunun kçlçf borusu iü inde kalan kçsmç da hazçr PE sargçlç veya sçcak PE 
sargçlç olmalçdçr. 
   Kçlçf borusunun ve dogalgaz borusunun birbirine temasçnç onlemek iü in araya 
kauüuk, plastik gibi ayçrçcçlar konmalçdçr. Ilaveten kçlçf ve ana boru arasçna su ve 

PE KAPLI Ü ELIK 
DOG ALGAZ BORUSU 30 cm.

D

20 cm.

20 cm.

10 cm.

10 cm.

TOPRAK

IKAZ BANDI

SARI KUM

ıekil-1 ğelik boru hatlarçna ait tranÇe detayç
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yabancç madde giriÇini onlemek iü in uü  kçsçmlarç kauüuk nevi bir malzeme ile 
kapatçlmalçdçr. Kçlçf borusu da hazçr PE kaplç veya sçcak PE sargçlç olmalçdçr. 
   Binalara paralel giden toprakaltç gaz borularç ile binalar arasçnda en az 0,5 m. 
mesafe olmalçdçr.  
   Dogalgaz borusunun yeraltçndan binaya girmesi halinde boru, üelik veya et kalçnlçgç 
fazla olan PE, PVC muhafaza iüerisine alçnmalçdçr. Boru ve kçlçf eksenlenerek 
yerleÇtirilmeli ve iki boru arasçndaki boÇluk mastik dolgu ile doldurulmalçdçr.  

   2.10.2.Yeru stu  boru hatlarç 
   Toprak u stu  boru hatlarç tesise ait yapçlara kelepüeler vasçtasç ile mesnetlenmeli 
veya taÇçyçcç konsol sistemleri kullançlmalçdçr. Borunun destek, konsol ve kelepüelerle 
temas yu zeylerini koruyacak tedbirler alçnmalçdçr. Boru hatlarç kolon, kiriÇ v.b. yapç 
taÇçyçcç elemanlarçnç delmek sureti ile tesis edilmemeli, gu zergahç boyunca herhangi 
bir yapç elemançna temas etmemelidir. ğelik boru hatlarç yapçlarda doÇeme veya sçva 
altçnda kalmamalçdçr. Yapç iü lerinde korozif ortam (yu ksek rutubet, asidik ortam v.b.) 
olmasç durumunda boru hattç ve fittingler korozyona karÇç once antipas, sonra 
koruyucu boyalarla (sarç renkli) boyanmak sureti ile tam korunmuÇ olmalçdçr. 
   Gaz teslim noktasç sonrasçnda en yakçn noktaya tesisat u zerine deprem ançnda gaz 
akçÇçnç kesecek TS 12884 standartçna uygun bir tertibat (deprem vanasç) koyulmasç 
gerekmektedir. Eger kolonda ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu var ise deprem vanasç 
ikinci basçnü  du Çu rmeden istasyonundan once olmalçdçr.  
   Yeru stu  boru hatlarçnçn, diger yeru stu  borularçyla paralel gitmesi durumunda 
minimum dogalgaz boru dçÇ üapç kadar bir mesafeden geümesi gerekmektedir.     
   Gaz borusu, tahrip edici (agresif) akçÇkan ve dçÇ yu zeyi terleme yapan borularçn 
u stu nden geümelidir. 

ıekil-2 Muhafaza borusu detayç

1
3 2 5

4

1- Gaz boru hattç
2- Kçlçf borusu ile boru arasçna konulan ayçrçcç (Separator)
3- Kçlçf borusu (ğelik)
4- Kçlçf borusu ile borunun arasçnç kapama yu ksu gu  (kauüuk, plastik v.b.)
5- Yu ksu k bilezigi (Paslanmaz üelik)
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   Yeru stu  borularç ve basçnü  du Çu rme ve olü u m istasyonlarç kabinleri iü in topraklama 
yapçlmalçdçr.  
   Topraklama direnci maksimum 2 Ω olmalçdçr. Topraklama raporu EMO onaylç 
olmalçdçr. 
   Dogalgaz borusunun binalara dçÇ duvarlardan girmesi durumunda, boru üelik veya 
et kalçnlçgç fazla olan PE, PVC muhafaza iüerisine alçnmalç ve aradaki boÇluk mastik 
dolgu ile doldurulmalçdçr.  
 
 

TAıIYICI ARALIKLARI 
BORU C API 

DIKEY TAıIYICILAR YATAY TAıIYICILAR 

  DN 15 1/2" 3,0 m 2,5 m 

  DN 20 3/4" 3,0 m 2,5 m 

  DN 25 1" 3,0 m 3,0 m 

  DN 32 1 1/4" 3,0 m 3,0 m 

  DN 40 1 1/2" 3,5 m 3,5 m 

  DN 50 2" 3,5 m 4,0 m 

  DN 65 2 1/2" 3,5 m 4,0 m 

  DN 80 3" 4,5 m 5,5 m 

  DN 100 4" 4,5 m 6,0 m 

  DN 125 5" 5,5 m 6,0 m 

  DN 150 6" 5,5 m 7,0 m 

  DN 200 8" 5,5 m 8,5 m 

  DN 250 10" 6,0 m 9,0 m 

 
Tablo μ 2  TaÇçyçcç konsol aralçklarç 

 
   Mevsimsel çsç degiÇiklikleri ve ortama baglç olarak oluÇabilecek çsçl genleÇmelere 
karÇç boruda oluÇabilecek uzama ve bu zu lmeleri karÇçlamak amacç ile gerekli hallerde 
genleÇme baglantçsç yapçlmalçdçr.  
   Bir borunun uzama miktarç ”∆L° aÇagçdaki formu lle bulunur. 
 
 
               ∆L = L . α . ∆t = L . α . (t1 μ t2) 
 
 
 
      ∆L : Uzama miktarç (m) 
      L : Borunun çsçnmadan onceki uzunlugu (m) 
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      α : Borunun uzama katsayçsç (m / m°C) 
      ∆t = (t1 μ t2) : Borunun ilk ve son sçcaklçgç arasçndaki fark (°C) 
 
  
   Mevsimsel çsçl degiÇiklikler iü in, 

            t1 = 35 °C 
             t2 = -10 °C 
             α = 1.18 x 10 μ5 (m / m°C)                   alçnmalçdçr. 
    
 ∆L ≤ 40 mm. olmalçdçr. ∆L > 40 mm. olmasç durumunda borunun uzama ve 
bu zu lmesini karÇçlamak u zere genleÇme baglantçsç konulmalçdçr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo - 3 
Esnek baglantç elemançnçn baglanacagç iki boru arasçnda bçrakçlmasç gereken mesafe, 
esnek baglantç elemanç boyunun (L1) en fazla %80ö i  kadar olmalçdçr. 

 
 

ANMA C API L1 L2 d1 
15 500 60 21,3 
20 550 60 26,9 
25 600 60 33,7 
32 650 70 42,4 
40 750 80 48,3 
50 850 90 60,3 
65 1000 100 76,1 
80 1150 100 88,9 

100 1300 100 114,3 

ıekil - 3

L2

Baglantç ucu

Esnek 
baglantç 
elemanç

A     Binasç

Dogal gaz 
borusu

B     Binasç

d1

L1

Ondu le boru

B     Binasç

A     Binasç

Esnek 
baglantç 
elemanç

Dogal gaz 
borusu
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GAZ TESLIM NOKTASININ

VENT

(CELIK)
Toprakaltç ise 
rogar iüinde

Pg = 12 - 19 BAR

BURSAGAZ 
HATTI

KATODIK 
KORUMA

MUSTERI 
ISTASYONU

A.K.V.

min. 3 m.

Pü = 1 BAR (min.)

2. BASINC DUSURME 
ISTASYONU

K.V.

BINA

K.V. GAZ 
KONTROL 
HATTI BRULOR

L ≤ 10 m. ise tek AKV yeterli.
GAZ ALARM 
CIHAZI

Izolasyon 
FlanÇç

Mg Anot

Kesme Vanasç ve 2. Basçnü Du Çu rme Istasyonu havalandçrçlmçÇ kutu iüinde olmalçdçr.

ğELIK HATTAN BESLENEN BASINğ DU ıU RME VE O LğU M ISTASYONU OLMASI DURUMUNDA

SOLENOID VANA

ıekil - 4 
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Ikinci basçnü  du Çu rme 
istasyonu yok ve L1  >  50 
m ise K.V. hat binaya 
girmeden once tesis 
edilmelidir.

Kesme Vanasç havalandçrçlmçs koruyucu kutu iü inde olmalçdçr.

200    m“/h

K.V.

KATODIK 
KORUMAMg Anot

min. 3 m.

(PE)

Pg = 1 - 4 BAR

BURSAGAZ 
HATTI

MUSTERI 
ISTASYONU

L1

Pc max = 500 mbar 

Toprakalti ise 
rogar iü inde

Izolasyon 
Flansi

A.K.V.

VENT

≤Q

BINA

BRULOR

GAZ 
KONTROL 
HATTI

K.V.

L ≤ 10 m. ise tek AKV yeterli

2. BASINC DUSURME 
ISTASYONU

SOLENOID VANA

GAZ ALARM 
CIHAZI

GAZ TESLIM NOKTASININ
PE  HATTAN BESLENEN BASINğ DU ıU RME VE O LğU M ISTASYONU OLMASI DURUMUNDA

ıekil - 5 
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GAZ TESLIM NOKTASININ
SERVIS KUTUSU OLMASI DURUMUNDA

BURSAGAZ 
HATTI

S.K.

Mg Anot

Izolasyon 
Flansç

K.V.

KATODIK 
KORUMA

(Tu rbinmetre ve rotary sayaü larçn giriÇ ve ü çkçÇlarçnda  5 D mesafesinde fitting bulunmamalçdçr.)

Sayac, A.K.V.  ve filtre havalandçrçlmçÇ koruyucu kutu iü inde olmalçdçr.

FILTRE

BINA

GAZ 
KONTROL 
HATTI BRULOR

GAZ ALARM 
CIHAZI

(SAYAğ ROTARY YSE)

P ü  =  21  -  300  mbar
A.K.V.

SAYAC

G

VENT

SOLENOID 
VANA
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   2.11.Ikinci Basçnü  Du Çu rme Istasyonu:  
   Endu striyel tesislerde, gaz teslim noktasç üçkçÇ basçncçnçn tesisatçn tasarçmç geregi 
farklç basçnü  degerlerine du Çu ru lmesi gerektigi durumlarda ikinci basçnü  du Çu rme 
istasyonu tesis edilmelidir. Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonundan sonra, gaz kullançm 
u nitelerine giden branÇmanlarçn dagçlçmç bir kollektor ile yapçlçyorsa, kollektoru n kesit 
alanç branÇmanlarçn kesit alanlarçnçn toplamçnçn 1.5 katçna eÇit olmalçdçr. Ikinci basçnü  
du Çu rme istasyonunda da 25 m/sn hçz limitinin aÇçlmamasç gerekmektedir.  
   Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu proses amaü lç bir hattç besliyorsa mutlaka ü ift hatlç 
olmalçdçr. 
   Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonlarçnçn her yçl periyodik olarak kontrolu  endu striyel 
tesis tarafçndan yaptçrçlmalçdçr. Kontrol sonuü larçnç belirtir belge, endu striyel tesisin 
yetkililerine teslim edilmelidir. Gerekli goru ldu gu  durumlarda BURSAGAZ  yetkilisine 
sunulmalçdçr.  
      Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu yakçnçnda dogalgaz yangçnlarçna uygun yangçn 
sondu ru cu lerin bulunmasç tavsiye edilir. Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu dizaynç ve 
yer seü im kriterleri aÇagçda verilmiÇtir. 
    
   2.11.1.Yer Seü imi Kriterleri 
 
1. Olasç bir sarsçntç durumunda istasyonun ve giriÇ vanasçnçn, yçkçntç altçnda 

kalmamasç konusuna dikkat edilmelidir.  
 
2. Olasç bir yanma ve patlama durumunda, istasyonun etkilenmemesi, yangçn 

sirayeti ihtimalinin du Çu k olmasç konusuna dikkat edilmelidir. 
 
3. Bakçm, kontrol ve montaj-demontaj amaü lç yaklaÇçmçn ve ulaÇçmçn kolay olmasç 

konusu dikkate alçnmalçdçr.  
 
4. Yançcç ve parlayçcç madde imalat sahalarç ve depolarçna olan uzaklçga dikkat 

edilmelidir.  
 
5. Tesise ait trafo binasç, Çalter sahasç, enerji nakil hattç gibi noktalara olan mesafe 

konusu goz onu nde bulundurulmalçdçr. 
 
6. Tesis iü i ve/veya dçÇç trafik akçÇçndan (otomobil, kamyon, forklift, iÇ makineleri, 

seyyar u retim bantlarç v.b.) istasyonun darbe gormemesi konusu dikkate 
alçnmalçdçr.  

 
7. Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonlarç bina dçÇçnda ise havalandçrçlmçÇ kutu iü inde 

olmalçdçr.  
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ıekil μ 7  Ikinci basçnü  du Çu rme istasyonu 
 

Ø Su pu rme Teö si  
Ø GiriÇ vanasç (Ku resel) 
Ø Tahliye hattç 
Ø Manometre 
Ø Filtre 
Ø Manometre 
Ø Slum-shutölç regu lator 
Ø Relief valf 
Ø Manometre 
Ø Tahliye 
Ø ğçkçÇ vanasç (Ku resel) 

   
   3.Malzeme Seşimi  
   Kullançlacak bu tu n cihazlar ve gaz armatu rleri, sayaü , boru, vana, fittings vb. 
malzemelerin sertifika kontrolu  BURSAGAZ tarafçndan yapçlmçÇ,TSE, EN, DIN, ISO v.b. 
standartlarçndan birini almçÇ olmalçdçr. Yakçcç cihazlar iü in (Kazan, bru lor, bek v.b.) 
yukarçdaki Çartlarçn saglanamadçgç durumlarda, TSE ozel inceleme raporuna gerek 
vardçr.  
   Bu Çartnamenin yayçn tarihinden sonra ü çkacak olan Tu rk Standartlarç ile EN, DIN, 
ISO  v.b. standartlara uyulacaktçr. 
  
   3.1.Endu striyel tesislere ait dogalgaz tesisatlarçnda kullançlacak üelik boru ve 
fittingler: 
 
   3.1.1.ğelik Borular: 
   ğelik borular  aÇagçdaki standartlardan birine uygun olmalçdçr.  
 
       TS 6047      (B)                 
       API 5L        (GR B) 
 
 

KORUYUCU KABIN

K.V.

VENT

MUSLUKLU 
MANOMETRE

FILTRE

SLUM-SHUT 
REGULATOR

RELIEF VALF

K.V.

0,3 - 1 BAR4 BAR

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


ENDU STRIYEL VE BU YU K TU KETIMLI TESISLERDE DOGALGAZA DO NU ıU M TEKNIK ıARTNAMESI 

-21- 

 
Mekanik Ozellikleri Kimyasal Bileü imleri 

Imalat Standart Sçnçflandçrma Akma muk. 
Min. Mpa 

ğekme muk. 
Min. Mpa C max. Mn 

max. P max. S max. 

DikiÇli 
Borular API 5L GR B 241 413 DikiÇli 0.26 1.15 0.04 0.05 

DikiÇli 
Borular TS 6047 B 241 414 DikiÇli 0.26 1.15 0.04 0.05 

 
Tablo - 4 ğelik borulara ait mekanik ve kimyasal ozellikler 

 
   Imalatü çdan alçnan borular boru ozelliklerini belirtir iÇaret ve kodlamalarç taÇçmalçdçr. 
     

Nominal C ap    
(mm.) 

Dşs C ap         
(mm.) 

Cidar Kalşnlşgş       
(mm.) 

15 21.3 2.80 

20 26.9 2.90 

25 33.7 3.40 

32 42.4 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 

400 406.0 9.50 

450 470.0 9.50 

     
Tablo μ 5 ğelik borulara ait boyutlar 

 
   3.1.2.Fittingler 
   Fittingler aÇagçda belirtilen standartlardan birine uygun olmalçdçr. 
  
 TS 2649 
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 DIN 2606, ASTM A 234, ANSI B 16.9 (Dirsek) 
 DIN 2615 (Te) 
 DIN 2616 (Redu ksiyon) 
 
   Ayrçm noktalarçnda, branÇman üapçnçn ana hat üapçndan u ü  üap veya daha fazla 
ku ü u k oldugu durumlarda weldolet, diger durumlarda ise Te, inegal Te veya 
redu ksiyon kullançlmalçdçr. 
 
   3.1.3.Vanalar 
   Vanalar ilgili standartlardan birine uygun olmalçdçr.  
 
 TS EN 331, TS 9809    
 API 6 D 
  
   Vanalarçn basçnü  sçnçflarç maksimum üalçÇma basçncçna gore seü ilmelidir. (ANSI 150 
veya ISO PN 20 veya ISO PN 25 gibi.) Kullançlacak vanalarçn tamamç mutlaka flanÇlç 
olmalçdçr. 
   Yeraltç vanalarçnda kumanda kollarçnçn ya da nihai donme limitlerinin kum, vs. gibi 
nedenlerle ozelliklerini yitirmemesine dikkat edilmelidir. Bu amaü la vanalarda 
muhafazalç kollar ya da ozel koruyucu yapçlar kullançlmalçdçr.  
 
   3.1.4.FlanÇlar ve Aksesuarlar 
   FlanÇlar kaynak boyunlu ve aÇagçdaki standartlardan birine uygun olmalçdçr. Kaynak 
boyunlu flanÇlar TS ISO 7005-1, TS ISO 7005-2, ANSI B 16.5, TS 811, DIN 2630-
2631-2632-2633-2634-2635 olmalçdçr. FlanÇlarçn sçzdçrmazlçk yu zeyleri üalçÇma 
koÇullarçna ve contalara gore ayarlanmalçdçr. 
 
   3.1.5.Saplama ve Somunlar 
 TS 80 (Genel) 
 Malzeme: 
 -Saplama Cr-Mo ğeligi ASTM A 193 B7  
 -Somun   ASTM A 194 2H 
  
   3.1.6.Sçzdçrmazlçk Contasç 

Conta    DIN 2690-DIN 3754  
 
   Contalar 120 °Cö den daha yu ksek sçcaklçklara mukavim yanmaz bir malzemeden 
yapçlmalçdçr. 
   Izolasyon flanÇlarçnda kullançlan izolasyon malzemeleri ve contalar çsç, basçnü , nem 
v.b. diger koÇullar altçnda yalçtçcç ozelliklerini muhafaza edebilmelidir. 
 
   3.1.7.DiÇli Baglantçlarda Kullançlacak Malzemeler 
   (Sadece gaz kontrol hattçnda) 
  

a) Keten veya plastik esaslç sçzdçrmazlçk malzemeleri (TS 10943) 
b) Sçzdçrmazlçk macunu (TS EN 751-2, ISO 7483) 
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   4.Ü elik Tesisatçn Kaynakla Birleü tirilmesi 
   Kaynaklar amacçna, uygulama usulu ne ve iÇlemin cinsine gore sçnçflara ayrçlçr. 
Endu striyel tesislerde yapçlacak olan dogalgaz tesisatlarçnda elektrik ark kaynagç veya 
argon kaynagç uygulanmasç zorunlulugu vardçr.  
 
   4.1.Borularçn kaynaga hazçrlanmasç 
   Borulara kaynak yapçlmadan once aÇagçdaki iÇlemler yapçlmalçdçr. 
   Borularçn kontrolu  
   Kontrolde ozellikle aÇagçdaki hatalara dikkat edilmelidir. 
   Bu ku lme, baÇlarda egilme, üentikler, ü izikler, korozyona ugramçÇ yerler, bombeler, 
kaplamada hasarlar vs.. 
   Iü  Temizlik 
   Borularçn iü i montajdan once temizlenmelidir. Montajçn tamamlanmasçndan sonra 
bina giriÇindeki AKV. (L>50 m. Ise) kapatçlarak su pu rme Teö si vasçtasç ile, basçnü lç 
hava kullançlarak boru iü indeki kirlilik tahliye edilmelidir. 
   Kaynak Agzç Aü çlmasç 
   Boru uü larç du zeltilmiÇ ve kaynak agzç aü çlmçÇ olmalçdçr. Boru iü  ve dçÇ yu zeyinde 
kaynak agzçndan itibaren 5 cm.ölik kçsçmda yu zey temizligi yapçlmalçdçr. 

   Parüalarçn Eksenlenmesi 
   Kaynak iÇlemi sçrasçnda iü  ve dçÇ eksen kaü çklçgç olmamalçdçr. 
 
   4.2.Kaynakü çlarçn Kalifikasyonu 
   ğelik boru hatlarçnda kaynak iÇlemleri, ancak sertifikalç (LOYD, TU V lisanslç firma, 
Akredite olmuÇ kurum ve kuruluÇ veya Teknik U niversitelerden alçnmçÇ) kaynakü çlar 
tarafçndan yapçlabilir.  
Sertifikalç firmalar, endu striyel tesislerde, üalçÇtçrmak istedigi kaynaküçnçn sertifikasçnç 
BURSAGAZöa teslim ettikleri proje dosyasçnda bulundurmak zorundadçr. 
 
   4.3.Kaynak iÇlemi  
   Boru et kalçnlçgç 3 ile 4 mm arasçnda ise iÇlem 3 pasoda yapçlçr 
   Kok, Sçcak, Kapak 
   Malzeme et kalçnlçgç 4 mmöyi geüen borularda kaynak iÇlemi en az; 
   Kok, Sçcak, Dolgu, Kapak olarak 4 paso halinde yapçlmalçdçr. 
 
   

ıekil - 8

5 cm.

5 cm.

Kaynak 
Agzç

Boru iü yu zeyi

Boru dçÇ 
yu zeyi
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 4.4.Kaynak Hatalarç  
   Kaynak noktalarçnda; yetersiz nu fuziyet, yapçÇma noksanlçgç, soguk bindirme, yakçp 
delme hatasç, cu ruf hatalarç, gozenek hatalarç, üatlak hatalarç, yanma üentigi 
oluÇmamalçdçr. 
 
   4.5.Kaynak Kalite Kontrolu  
   Tahribatsçz muayene metodlarç; 

- Radyografik metod 
- Ultrasonik metod 
- Dye penetrant 
- Gozle muayene 

Çeklinde olabilir. 
    
   4.6.Kaynak kalitesinin BURSAGAZ tarafçndan kontrolu  
   Sertifikalç firma projenin onayçnç takiben, BURSAGAZöçn gerekli gormesi halinde 
kaynak izometrisi u zerinde rontgen üekilecek olan kaynak bolgelerinin tespitini 
BURSAGAZ Tesisat Kontrol Mu hendisine yaptçrmalçdçr. dan bir Tesisat Kontrol 
Mu hendisi nezaretinde kaynak izometrisini yerinde hazçrlamalçdçr. Kaynak noktalarçnçn 
da üekilmesi gereken film oranlarç Tablo-6öda verilmiÇtir. Kaynak filmlerinin kontrolu  
ve kaynak izometrisine uygunlugu BURSAGAZ  tarafçndan kontrol edilir.  
 
 

 TOPRAKALTI VE BINA IC I HATLAR BINA DIS I HATLAR 

TESIS GAZ 
KULLANIM 

MAHALI 

Q ≥ 200 m≤/h           
ve/veya                      

P > 300 mbar 

Q < 200 m≤/h                  
ve                                

P ç  300 mbar 

Q ≥ 200 m≤/h           
ve/veya                     

P > 300 mbar 

Q < 200 m≤/h                  
ve                                

P ç  300 mbar 
 Proses %100 %100 %25 %25 
 Buhar %100 %100 %25 %25 
 Is�nma %100 %100 %25 - 
 Mutfak %100 %100 %25 - 

Tablo μ 6 
5.Testler 
Tesisatçn tamamlanmasçndan sonra yeterli firma testleri yaptçgçna dair evragç, 
BURSAGAZöçn kontrolu nden once Iü  Tesisat ve Belgelendirme bolu mu ne teslim 
etmelidir. 
 
   5.1.O n test (Mukavemet Testi) 
   a) Yeraltç boru hatlarç iü in 
 
Test basçncç  : Maksimum üalçÇma basçncçnçn 1,5 katç 
Test su resi  : 2 Saat 

Test akçÇkanç :Test basçncçnçn 6 bargöçn u zerinde olmasç 
durumunda mukavemet testinin su ile yapçlmasç gerekmektedir. 
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Test  basçncçnçn 6 bargöçn altçnda olmasç durumda test, hava veya 
azot gazç ile yapçlmalçdçr. 

Test ekipmanç : 0,1 barg hassasiyetli metalik manometre  
 

c) Yeru stu  boru hatlarç iü in 
 
Test basçncç  :  Maksimum üalçÇma basçncçnçn 1,5 katç 
Test su resi  : Test edilen kçsmçn tamamçnç kontrol etmeye yetecek su re        
Test akçÇkanç :Test basçncçnçn 6 bargöçn u zerinde olmasç durumunda 

mukavemet testinin su ile yapçlmasç gerekmektedir. Test 
basçncçnçn 6 bargöçn altçnda olmasç durumda test, hava veya azot 
gazç ile yapçlmalçdçr. 

 
   5.2.Sçzdçrmazlçk testi 
   a) Yeraltç boru hatlarç iü in 
 
Test basçncç  : Maksimum üalçÇma basçncçnçn 1,5 katç 
Stabilizasyon su resi :24 Saat (Boruyu basçnü landçrdçktan sonra, teste baÇlamadan  

evvel, boru, hava ve toprak arasçndaki sçcaklçk dengelenmesi iü in 
geüecek su re) 

Test su resi  : 48 Saat (O lü u mler her gu n aynç saatte alçnmalçdçr) 
Test akçÇkanç  : Hava veya azot gazç. 
Test ekipmanç :5 mbar. Hassasiyetli civalç U manometre veya metalik 

manometre. 
 
   O lü u len basçnü  degerleri, boru yançna topraga yerleÇtirilecek ( 1 / 10 °C ) 
hassasiyetli bir termometre ile olü u len yer sçcaklçgç degiÇimine gore du zeltilmelidir. 
   Toprak sçcaklçgç degiÇimine gore du zeltilen ilk ve son basçnü  degerleri arasçndaki 
fark 13 mbarö dan az ise test kabul edilebilir.  
 

d) Yeru stu  boru hatlarç iü in 
 
Test basçncç  : Maksimum üalçÇma basçncçnçn 1,5 katç 
Stabilizasyon su resi :15 Dak. (Boruyu basçnü landçrdçktan sonra, teste baÇlamadan 

evvel, boru, hava ve toprak arasçndaki sçcaklçk dengelenmesi iü in 
geüecek su re) 

Test su resi  : Test edilen kçsmçn tamamçnç kontrol etmeye yetecek su re. 
Test akçÇkanç  : Hava veya azot gazç. 
Test ekipmanç :5 mbar. Hassasiyetli civalç U manometre veya metalik 

manometre. 
 
 Ilk ve son okunan basçnü  degerleri arasçndaki fark 5 mbarödan az ise test kabul 
edilebilir. 
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   5.3.BURSAGAZöçn Kontrolu   
   Kontrol esnasçnda tesisatçn tamamç iÇletme basçncçnçn 1,5 katç basçnü ta, 0,1 bar 
hassasiyetli metalik manometre ile 45 dak. (15 dak. Stabilizasyon, 30 dak. Test) 
mukavemet testine tabi tutulur. 
   Sçzdçrmazlçk testi ise U manometre vasçtasç ile 80-110 mbar. basçnüta ve tesisatçn 
bu yu klu gu ne gore 15-30 dak. su re ile yapçlçr. 
 
   6.Polietilen boru kullançmç  
   Endu striyel tesislerde basçnü  du Çu rme ve olü u m istasyonundan sonra PE hat 
doÇenmesi iü in yer altç boru hattç uzunlugunun 20 möden fazla olmasç gerekmektedir. 
Yeraltç borularçnçn polietilen olmasç halinde hattçn ve kaynaklarçn kontrolu  tamamç ile 
BURSAGAZ tarafçndan yapçlmalçdçr. Kontrol raporu tesise ait proje dosyasçna 
koyulmalçdçr. 
   Endu striyel tesislerde kullançlabilecek PE boru üaplarç 20, 32, 63, 110 ve 125 mm ile 
sçnçrlandçrçlmçÇtçr. 
 
   6.1.Polietilen Borulara Ait Genel O zellikler  

Ø Iü  tesisatlarda sadece yu ksek yogunluklu PE 80 HDPE borular kullançlmalçdçr. 
Ø PE borular sarç renkli olmalçdçr. 
Ø PE borularda standart boyut oranç SDR 11 olmalçdçr. 
Ø PE borular parüa Çeklinde ya da kangal halinde sarçlmçÇ olmalçdçr. 

 
   6.2.PE Borularçn Tesisatlandçrçlmasç 
   6.2.1.Gu zergah Tespiti : 
   Gu zergah tespitinde tesis yetkililerinin altyapç konusunda verecegi bilgiye gore 
hareket edilebilir. Bunun mu mku n olmadçgç durumlarda PE hattçn projede geümesi 
ongoru len gu zergah u zerinde diger yeraltç tesislerinin yerlerinin netleÇtirilmesi 
amacçyla deneme üukurlarç aü çlmalç ve deneme üukurlarç neticesine gore nihai 
gu zergah tespit edilmelidir.  

   
ıekil - 9 

 
 
 

TRANSE
L

50 cm.

L + 100 cm.

50 cm.

L + 100 cm.

50 cm.
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 6.2.2.TranÇe Boyutlarç : 
   PE borularçn doÇenecegi tranÇeler Tablo-7öde verilen olü u lere uygun olmalçdçr. 

 

BORU ğAPI (mm.) TRANıE GENIıLIGI (cm.) TRANıE DERINLIGI (cm.) 

20 40 100 

32 40 100 

63 40 100 

110 50 100 

125 60 100 

Tablo μ 7  PE borular iü in tranÇe boyutlarç 
    
   6.2.3.TranÇenin Aü çlmasç : 
   TranÇeler Tablo-7öte verilen olü u lerde dikey olarak kazçlacaktçr. TranÇe yan 
duvarlarçnda borunun doÇenmesi esnasçnda boruya hasar verebilecek kesici veya 
delici hiübir madde (kesici taÇ, kaya, inÇaat atçgç, demirler) bulunmamalçdçr. TranÇeler 
mu mku n oldugunca du z aü çlmalç, tranÇenin yon degiÇtirmesi gereken durumlarda 
donu Ç yarç üapç boru dçÇ üapçnçn minimum 30 katç olmalçdçr. Bu degerin saglanamadçgç 
durumlarda dirsek kullançlmalçdçr. Kazçdan ü çkan malzeme tranÇe kenarçndan en az 50 
cm. uzaga yçgçlmalçdçr.  

 
   6.2.4.Polietilen Borularçn TranÇeye YerleÇtirilmesi : 
   TranÇe aüçldçktan sonra tabana sçkçÇtçrçlmçÇ kalçnlçgç 10 cm. olan sarç kum 
serilmelidir. Kangal veya parüa halindeki PE borularçn tranÇeye yerleÇtirilmesi 
esnasçnda boru serme makaralarç kullançlmalçdçr. Kangal halindeki borular sarçm 
dolayçsçyla gerilme altçnda olduklarçndan aü çlçrken üevredekilere zarar vermemesi iü in 
gerekli tedbirler alçnmalçdçr.  
   Kangal u zerindeki Çeritler teker teker ve oncelikle orta kçsçmlarçndan baÇlançlarak 
aü çlmalçdçr. Kangal aü çlmadan once boru makarasç, hareket etmeyecek bir Çekilde 
sabitlenmelidir. Ayrçca boru serme esnasçnda ü izilmeleri onlemek iü in, kum torbalarç 
ile boru altçnç beslemek gerekmektedir. PE borular ile binalar arasçnda en az 1 m. 
mesafe bulunmalçdçr. Binalara yer altçndan giriÇ yapçldçgç durumlarda temele en az 1 
m. kala PE borudan üelik boruya geü iÇ yapçlmalçdçr. Boru serilmesi iÇlemi BURSAGAZ 
nezaretinde yapçlmalçdçr.  
   PE hat doÇenmesi durumunda istasyon ü çkçÇçnda ve bina giriÇlerinde kullançlmasç 
zorunlu olan üelik hatlar PE kaplç olmalç (veya sçcak PE sargç yapçlmalç) ve  katodik 
koruma uygulanmalçdçr.  
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ıekil - 10  PE boru hatlarçna ait tranÇe detayç 

  
   6.2.5.Polietilen Borularçn BirleÇtirilmesi : 
   PE borularçn birleÇtirilmesi elektrofu zyon teknigi kullançlarak yapçlmalçdçr.  
   PE borunun kaynak yapçlacak kçsçmlarç kazçyçcç bçüak (scraper) ile soyularak boru 
u zerindeki korozif ortu  kaldçrçlmalç ve alkol ile bu kçsçmlar temizlenmelidir. 
   PE borularçn agçzlanmasç ve kaynak yapçlmasç esnasçnda pozisyonerler kullançlmalç 
ve kaynagç takiben soguma su resi sonuna kadar pozisyonerler soku lmemelidir. 
Kaynak su resi, soguma su resi ve kaynak yapabilme koÇullarç iü in fitting u retici 
firmasçnçn ongordu gu  degerlere uyulmalçdçr. Genel olarak elektrofu zyon kaynagç μ5 °C 
ile +35 °C arasçnda yapçlabilir. Sçcak havalarda PE borularçn yu zey sçcaklçgçnçn +35 
°Cöyi geümemesi saglanmalçdçr.  
 
   6.2.6.Geri Dolgu IÇlemi :  
   Boru serilen tranÇe bolu mlerinde borunun dçÇ etkenlere maruz kalmamasç iü in 
kontrolden sonra beklenmeden derhal geri dolgu iÇlemine geü ilmelidir. Boru u st 
kotundan itibaren 30 cm. kalçnlçgçnda sarç kum konulmalç ve u zerine tranÇe 
geniÇligince sarç renkte plastik ikaz bandç yerleÇtirilmelidir. Ikaz bandç u zerine 10 cm. 
sarç kum, 30 cm. stabilize malzeme ve u st yu zey dolgusu iü inde 10 cm. kalçnlçgçnda 
kaplama doku lmelidir. Kaplama malzemesi olarak beton veya mekanik stabilize 
malzeme kullançlmalçdçr. Dolguda mekanik stabilize malzeme ve beton kalçnlçklarç sabit 
olup, kalçnlçgç degiÇen malzeme ikaz bandç u zerine konulan sarç kum olmalçdçr. 
SçkçÇtçrma iÇlemi her 20 cm.öde bir titreÇimli sçkçÇtçrma aleti (kompaktor) vasçtasç ile 
yapçlmalçdçr. Boru serildikten sonra kaynak iÇlemi yapçlana dek yabancç maddelerin 
boru iüerisine girmesini onlemek iü in boru agzç kapalç tutulmalçdçr. PE boru 
gu zergahçnçn asfalt veya beton olmayan bolu mlerden geümesi halinde, geri dolgunun 
ikaz bandçndan sonraki u st kçsmç toprak dolgu yapçlabilir. Toprak dolgu iüerisinde 
bulunan taÇ, kaya gibi maddelerin üapç 5 cm.öden bu yu k olmamalçdçr.  

 

DOG ALGAZ 
BORUSU30 cm.

D

40 - 60 cm.

IKAZ BANDI

SARI KUM

SARI KUM

MEKANIK STABILIZE 
DOLGU MALZEMESI

KAPLAMA

10 cm.

30 cm.

10 cm.

10 cm.
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   7.Bru lor Gaz Kontrol Hattç  
   Dogalgaz yakan cihazlarçn (bru lor, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak üalçÇmalarçnç 
temin etmek maksadçyla tesis edilen sistemlerdir. 
   Gaz kontrol hattçnda kullançlacak olan ekipmanlar yakçcçnçn kapasitesine, bru lor tipi 
ve Çekline baglç olarak degiÇiklik gosterir. Buna gore gaz kontrol hattçndaki 
ekipmanlar belirlenirken sistemin ozellikleri goz onu nde bulundurulmalçdçr. Ayrçca 
bru lor seü iminde dogalgazçn alt çsçl degeri  Hu = 8250 kcal/Nm“, cihaz verimi % 90, 
donu Çu m yapçlan kazanlarda % 70 alçnarak hesaplamalar yapçlmalçdçr. Bulunan deger 
seü ilen bru loru n min. ve max. kapasite sçnçrlarçnçn arasçnda olmalçdçr.   
   Bru lor tipi seü iminde aÇagçda belirtilen cihaz kapasite sçnçrlarç goz onu nde 
bulundurulmalçdçr. 
 
        a- 350 kWöa kadar olan kapasitelerde tek kademe, iki kademe veya oransal 
        b- 350-1200 kW arasç iki kademeli ya da oransal 
        c- 1200 kW u zeri kapasitelerde oransal tip bru lor kullançlmalçdçr. 
    
   Yakma sisteminin ozellikleri ile ilgili, bru lor firmasçnçn bilgilendirilmesi tavsiye edilir. 
BURSAGAZöçn ve bru lor firmasçnçn tavsiyesi dogrultusunda yukarçdaki kapasite 
sçnçrlarçnda degiÇiklik yapçlabilir.     
   Gaz kontrol hattçnçn cihaza entegre olarak imal edildigi durumlarda, u retici firmadan 
veya yetkili dagçtçcçdan (yurt dçÇçndan gelen cihazlar) alçnacak u retim kataloglarç proje 
dosyasçnda bulunmalçdçr. Imalatü ç/Ithalatü ç firmadan alçnacak uygunluk yazçsç ile 
sorumluluk firmaya ait olmak u zere gaz kontrol hattçnçn kabulu  yapçlmalçdçr. 
 
    7.1.Bru lor Gaz Kontrol Hattç Ekipmanlarç 
1-Ku resel Vanasç (TS EN 331, TS 9809) 
Her bru loru n giriÇine bir adet ku resel vana konulmalçdçr. 
2-Esnek baglantç elemanç (TS 10878) 
Bru lordeki titreÇimin tesisata geü iÇini zayçflatmak iü in kullançlan ekipmandçr. U niversal 
tip olmalçdçr. (Eksenel hareket, aü çsal hareket ve yanal eksen sapmalarçnç 
karÇçlayabilen) Esnek borunun regu lator sinyal hattçndan sonra konulmasç tavsiye 
edilir.  
3-Test nipeli 
Bru lor gaz kontrol hattçnda giriÇ ve ayar basçnü larçnç olümek iü in kullançlçr. 
4-Manometre  
Hat u zerindeki gaz basçncçnç olümek iü in kullançlan ekipmandçr. Gaz kontrol hattçndaki 
manometreler musluklu tip olmalçdçr. 
5-Filtre (TS 10276) 
Bru lor orifisinin yabancç partiku llerden dolayç tçkanmasçnç onlemek ve diger emniyet 
kontrol ekipmanlarç ile basçnü  regu latoru nu  korumak amacçyla kullançlan ekipmandçr.  
Kullançlacak filtrenin gozenek aü çklçgç 5 µm olmalçdçr. 
6-Gaz basçnü  regu latoru  (TS 10624, TS EN 88) 
Gaz kontrol hattç giriÇindeki gaz basçncçnç bru lor iü in gerekli basçnca du Çu ren 
ekipmandçr.  
7-Minimum gaz basçnü  algçlama tertibatç (min. gaz basçnü  presostatç)(TS EN 1854) 
Regu lator ü çkçÇçndaki gaz basçncçnçn bru loru n normal üalçÇma basçncçnçn altçnda 
kalmasç durumunda solenoid valfe kumanda ederek akçÇçn kesilmesini saglayan 
ekipmandçr. Tu m gaz kontrol hatlarçnda bulunmalçdçr . 
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8-Maksimum gaz basçnü  algçlama tertibatç (maks. gaz basçnü  presostatç)(TS EN 1854) 
Regu lator üçkçÇçndaki gaz basçncçnçn bru loru n normal üalçÇma basçncçnçn u stu ne 
üçkmasç durumunda solenoid valfe kumanda ederek gaz akçÇçnç kesen ekipmandçr. 
1200 kW ve u zeri kapasitelerde kullançlmasç zorunludur. 1200 kWöa kadar olan 
kapasitelerde kullançlmasç tavsiye edilir.  
9-Otomatik Emniyet Kapama Valfi  (Solenoid Valf):  (TS EN 161) Sistemin devre dçÇç 
kalmasç gerektigi durumlarda aldçgç sinyaller dogrultusunda gaz akçÇçnç otomatik 
olarak kesen ve ilk üalçÇma esnasçnda sistemin emniyetli olarak devreye girmesini 
saglayan ekipmanlardçr.  
Gaz  kontrol hattçnda iki adet seri olarak baglanmçÇ A sçnçfç solenoid valf bulunmalçdçr.  
10-Sçzdçrmazlçk kontrol cihazç (Valf dogrulama sistemi) (TS prEN 1643) 
Otomatik emniyet kapatma vanalarçnçn etkin bir Çekilde kapançp kapanmadçgçnç 
kontrol eden ve gaz kaüaklarçnç belirleyen ekipmandçr. 
1200 kW ve u zeri olan kapasitelerde bulunmalçdçr. 1200 kWöa kadar olan 
kapasitelerde bulunmasç tavsiye edilir. Ayrçca kapasitelerine bakçlmaksçzçn, kçzgçn, 
kaynar sulu, alüak ve yu ksek basçnü lç buharlç sistemlerde kullançlmasç zorunludur.  
11-Relief Valf (Emniyet tahliye vanasç):   
Sistemi aÇçrç basçnca karÇç koruyan anlçk basçnü  yu kselmelerinde fazla gazç sistemden 
tahliye ederek regu latoru n devre dçÇç kalmasçnç onleyen ekipmanlardçr. Ani kapamalç 
regu lator kullançlmasç durumunda bulunmasç zorunludur. 100 m3/h kapasiteye kadar 
internal reliefli regu latorler kullançlmasç durumunda ayrçca relief valf kullançlmasçna 
gerek yoktur. 
12-Bru lor (TS 11391-TS 11392 EN 676) 
13-Yangçn Vanasç  
Yangçn v.b. nedenle ortam sçcaklçgçnçn belirli bir degere yu kselmesi durumunda gaz 
akçÇçnç otomatik olarak kesen ekipmandçr. 1200 kW u zeri sistemler ile kapasitesine 
bakçlmaksçzçn ortamda yançcç, patlayçcç maddeler bulunmasç halinde kullançlmasç 
tavsiye edilir. 
   Gaz basçnü  regu latoru nu n ani kapamalç (slum-shut) olmamasç halinde, fanlç ve 
atmosferik bru lor gaz kontrol hatlarçnda kullançlan tu m armatu rlerin dayançm 
basçnü larç regu lator giriÇ basçncçnçn min. 1.2 katç olmalçdçr. 

 
   7.2.Fanlç Bru lor Gaz Kontrol Hattç Ekipmanlarç (Q ³  1200 kW ) 

1-  Ku resel  vana  
2-  Esnek baglantç elemanç  
3-  Test nipeli 
4-  Gaz filtresi  
5-  Manometre (musluklu)  

ıekil - 11 Gaz Yolu Ekipmanlarç (Q ≤  1200 KW)

2
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6-  Gaz basçnü  regu latoru    
7-  Relief valf   
8-  Tahliye hattç  
9-  Presostat (Min. gaz basçnü)  
10- Solenoid valf  
11- Bru lor  
 
   7.3.Fanlç Bru lor Gaz Kontrol Hattç Ekipmanlarç (Q  > 1200 kW) 

  1-  Ku resel  vana  
  2-  Esnek baglantç elemanç  
  3-  Test nipeli 
  4-  Gaz filtresi  
  5-  Manometre (musluklu) 
  6-  Gaz basçnü  regu latoru   
  7-  Relief valf   
  8- Tahliye hattç (vent) 
  9-  Presostat (Min. gaz basçnü)  
9A- Presostat (Max. gaz basçnü)  
10- Solenoid valf  
11- Bru lor  
12- Yangçn vanasç  
13- Sçzdçrmazlçk kontrol cihazç  
 
   Fanlç Bru lorlerde Diger Emniyet Ekipmanlarç 
   a-Alev denetleme cihazç 
   Alev sondu gu nde bru loru  durdurmak amacçyla her bru lorde bulunmalçdçr. 
   b-Hava akçÇ anahtarç 
   Bru lor fanç tarafçndan yeterli hava saglanamadçgçnda bru loru  durdurmak u zere her 
bru lorde bulunmalçdçr. 
   c-Emniyet termostatç 
   Kontrol termostatçna ek olarak, kontrol termostatç arçzasçnda devreye girmek u zere, 
tu m sçcak sulu kazanlarda bulunmalçdçr. Manuel (elle kumandalç) resetli olmasç tavsiye 
edilir. 
   d-Emniyet presostatç 
   Kontrol presostatçna ek olarak, kontrol presostatç arçzasçnda devreye girmek u zere 
tu m buhar kazanlarçnda bulunmalçdçr. 

ıekil - 12 Gaz Yolu Ekipmanlarç (Q >  1200 KW)
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   7.4.Atmosferik Bru lor Gaz Kontrol Hattç Ekipmanlarç (Q ³   350 kW) 

       ıekil μ 13  Gaz yolu elemanlarç ( Atm. Bru lor Q ³  350 kW ) 
 

1- Ku resel  vana  
2- Manometre (musluklu)  
3- Gaz filtresi  
4- Test nipeli 
5- Gaz basçnü  regu latoru   
6- Relief valf   
7- Tahliye hattç (vent) 
8- Presostat (Min. gaz basçnü)  
9- Solenoid valf  
10- Bru lor  
 
   7.5.Atmosferik Bru lor Gaz Kontrol Hattç Ekipmanlarç ( Q > 350 kW ) 

ıekil μ 14   Gaz Yolu Elemanlarç (Atm. Bru lor  Q > 350 kW ) 
 

1- Ku resel  vana  
2- Manometre  
3- Gaz filtresi  
4- Test nipeli 
5- Gaz basçnü  regu latoru    
6- Relief valf   
7- Tahliye hattç (vent) 
8- Presostat (Min. gaz basçnü)  
9- Solenoid valf  
10- Bru lor  
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   7.6.Gaz kontrol hattç ekipmanlarç baglantç Çekilleri 
   Gaz ayar setinde kullançlacak olan boru ve fittinglerin malzeme ozellikleri ilgili 
standartlara uygun olmalçdçr. 

1) ğap ³  DN 25                 Kaynaklç, FlanÇlç ve Vidalç        (4 Bargöa kadar) 
2) DN 25 < ğap < DN 65    Kaynaklç, FlanÇlç ve Vidalç        (2 Bargöa kadar) 
3) DN 25 < ğap < DN 65    Kaynaklç, FlanÇlç                     (2 μ 4 Barg) 
4) DN 65 ³  ğap                 Kaynaklç, FlanÇlç                     (0 μ 4 Barg) 
 

   Bru lor gaz kontrol hattçndan sonra bru lore kadar üekilecek hattçn diÇli baglantç 
olmasç durumunda, sçzdçrmazlçgç saglamak amacçyla uygun kalçnlçkta keten ve 
sçzdçrmazlçk macunu veya TS EN 751-2öye uygun sçzdçrmazlçk malzemeleri 
kullançlmalçdçr. Kaynaklç baglantç olmasç durumunda %100 kaynak filmi üekilmelidir.  
   Esnek boru baglantçlarç mu mku n oldugunca kçsa tutulmalç ve yu ksek sçcaklçk, 
korozyon ve mekanik darbelere karÇç korunmalçdçr. Esnek borular diÇli ve flanÇlç 
baglantçlç ve metal donançmlç olmalçdçr.  
   Esnek baglantçlar üalçÇma basçncçnçn 3 katç basçnca dayançklç olmalçdçr. Esnek 
borunun giriÇine ku resel vana konulmalçdçr. 
   Bru lor tesisatlarçndaki gaz hçzç 45 m/sn degerini geümemelidir. Ancak yu ksek 
hçzlarda üalçÇmançn gerek sistemde meydana getirebilecegi gu ru ltu , gerekse aÇçnmaya 
sebep olacagçnçn goz ardç edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle 25 m/snö lik hçz 
limitinin aÇçlmamasç tavsiye edilmektedir. 
 
   8.Hesap Yontemleri 
   8.1.Boru ğapç Hesap Yontemi 
   Basçnü  kaybç iü in kullançlacak formu l aÇagçda verilmiÇtir. 
 
  P1 2 ² P2 2 =29,160 x L x Q 1.82 / D 4.82 
 
  P1 : Mutlak GiriÇ basçncç (bar) 
  P2 : Mutlak ğçkçÇ basçncç (bar) 
  L  : Boru boyu ( m.) 
  Q : Gaz debisi (m“/h) 
  D : Boru üapç (mm.) 
 
   Formu lden elde edilen basçnü  kayçp degeri, her hat iü in emniyet katsayçsç (Se=1,5) 
ile üarpçlarak ü çkan deger, hatta ait kayçp degeri olarak alçnmalçdçr. Ayrçca; 
 
  W = 353,677 x Q / (D  x P2) 
 
  W : Hçz (m/sn)      W ≤ 25 m/sn olmalçdçr. 
 
   8.2.Havalandçrma Hesap Yontemi 
   Yakçcç cihaz bulunan kapalç mahallerde gerek yanma havasçnçn temini ve gerekse 
muhtemel bir gaz kaüagçnda gaz birikimini onlemek iü in, dogal ya da mekanik 
yontemlerle havalandçrma yapçlmalçdçr.  
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   Havalandçrma pencereleri ve menfezler, gaz birikiminin olabilecegi olu  noktalar ve 
mahal u st seviyelerine yakçn noktalara konulmalçdçr.  
 
   8.2.1.Dogal Havalandçrma 
 
   Dogal havalandçrmada hava giriÇ ve ü çkçÇç iü in aü çlacak olan havalandçrma aü çklçklarç 
alt ve u st seviyede olmak u zere iki bolu mde du Çu nu lmelidir. 
 

Alt Havalandçrma :   SA = [540 + (Qbr μ 60) x 4.5] x 10 -4 (m‘) 
 

U st Havalandçrma :   Su  = SA / 2              (m‘) 
 
Havalandçrma menfezlerinin panjurlu olmasç durumunda hesaplanan kesitlerin 1.5 
katç alçnmalçdçr. 
 
   8.2.2.Mekanik Havalandçrma 

 
   8.2.2.1.U flemeli bru lorler iü in: 
 
   Alt havalandçrma (Taze Hava) : 
 
     V hava = Qbr x 0.9 x 3.6  (m“/h) 
 
     SA = V hava / (3600 x v)  (m‘) 
 
     v : Kanaldaki hava hçzç (m/sn)              5 ile 10 arasçnda alçnmalçdçr. 
 
   U st Havalandçrma (Egzost Havasç) : 
 
     V Egzost = Qbr x 0.6 x 3.6          (m“/h) 
 
     SU  = V Egzost / (3600 x v)          (m‘) 
 
   v : Kanaldaki hava hçzç (m/sn)              5 ile 10 arasçnda alçnmalçdçr. 
 
     Qbr = Q kazan / (860 x 0.9)            (kW)    
 
   8.2.2.2.Atmosferik bru lorler iü in :  
 
   Alt havalandçrma (Taze Hava) : 
 
      V hava = Qbr x 0.9 x 3.6  (m“/h) 
 
      SA = V hava /(3600 x v)  (m‘) 
 
      v : Kanaldaki hava hçzç (m/sn)              3 ile 6 arasçnda alçnmalçdçr. 
 
   U st Havalandçrma (Egzost Havasç) : 
 
      V Egzost = Qbr x 0.45 x 3.6  (m“/h) 
 
      SU  = V Egzost /(3600 x v)  (m‘) 
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      v : Kanaldaki hava hçzç (m/sn)              3 ile 6 arasçnda alçnmalçdçr. 
 
      Qbr = Q kazan / 860            (kW)  
 
   Havalandçrma aü çklçklarç dçÇ ortama direkt olarak aü çlmalç, bunun mu mku n olmadçgç 
durumlarda havalandçrma kanallarla yapçlmalçdçr. Mahaller indirekt olarak 
havalandçrçlmamalçdçr.  
   Kanal uzunlugu (yatay ve du Çey uzunluklar ile dirsek eÇdeger uzunluklarç toplamç) 
10 m. ve u zerinde ise havalandçrma mekanik olarak yapçlmalçdçr. Havalandçrma 
kanallarçnda 90°ölik dirsek eÇdeger uzunlugu 3 m., 45°ölik dirsek eÇdeger uzunlugu 1,5 
m. ve çzgaralar iü in eÇdeger uzunluk 0,5 m. alçnmalçdçr. U st havalandçrma, 
havalandçrma bacasç ile (metraj sçnçrlandçrmasç olmaksçzçn) tabii olarak yapçlabilir. Alt 
havalandçrma kanalç  bru lor seviyesine kadar indirilmelidir. Alt ve U st havalandçrma 
farklç cephelerde olmalçdçr. 
   Alt ve u st havalandçrmalarçn her ikisi de tabii veya mekanik (cebri) yapçlabilir. Tek 
baÇçna u st havalandçrma mekanik olamaz. Alt havalandçrma mekanik, u st 
havalandçrma tabii olabilir. 
   Taze hava veya egzost fanlarçnçn herhangi bir nedenle devre dçÇç kalmasç 
durumunda bru loru n de devre dçÇç kalmasçnç saglayan otomatik kontrol sistemi 
kullançlmalçdçr.  
 
   8.3.Endu striyel Bacalar ve Hesap Yontemi : 
   Bacalar; çsç, yoguÇma ve yanma u ru nlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili 
standartlara (TS 11382-11383........11389- TS 2165) uygun olarak imal edilmelidir. 
Dairesel kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare ve dikdortgen kesitli bacalarçn kesiti 
daire kesitli bacalara gore % 30 daha fazla olmalçdçr. Dikdortgen kesitli bacalarda 
uzun kenar kçsa kenarçn en üok 1.5 katç olmalçdçr. Baca eksenleri ancak bir sapma 
yapabilir. Baca sapma aü çsç du Çeyle 30–  den bu yu k olmamalçdçr. Bacalar sçzdçrmaz 
olmalç, çsç yalçtçmç yapçlmalç ve kesit daralmasç olmamalçdçr. Cihaz baca baglantçlarç % 
3 yu kselen egimle bacaya baglanmalç ve baca kesitini daraltacak Çekilde baca iü ine 
sokulmamalçdçr. Baca baglantçlarçnda 90°ölik donu Çlerden kaü çnçlmalçdçr. Mu mku n 
oldugunca 45–  lik dirseklerle girilmelidir. Baca baglantçlarçnda gereksiz dirseklerden 
kaü çnçlmalçdçr. 90–  lik her bir dirsek 1 m. kabul edilir. Baca ü çkçÇ noktalarçnda baca 
Çapkasç kullançlmalçdçr.   
   Bacalar korozyona karÇç korunmuÇ olmalçdçr. Bacalarda atçk gazlardan dolayç 
oluÇabilecek  korozyona karÇç; uygun malzeme seü ilmeli, kaplama, dçÇ ortu  ve sac 
kalçnlçgçna korozyon zammç ilave edilerek boyutlandçrma yapçlmalçdçr.  
   Tercihen her kazan ayrç bacaya baglanmalçdçr. Zorunlu durumlarda en fazla iki 
kazan ortak bir ekleme parüasç (kollektor) ile bir bacaya baglanmalç ve ekleme 
parüasçnçn kesit alanç, duman kanalç kesit alanlarçnçn toplamçnçn % 80ö ini 
saglamalçdçr. Cihazlar su rekli olarak eÇ zamanlç üalçÇmayacak ise bu tu r bir baca 
baglantçsç tercih edilmemelidir.   
 Iki kazançn bir ortak ekleme parüasç ile bir bacaya baglanmasç durumunda; 

Ø Oksiplot sistemi 
Ø AkçÇ sigortasç (sensor)  
Ø Kapatma tertibatç (klape) kullançlmalçdçr. 
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A Kollektor = (A 1 + A 2) x 0.8 
 

ıekil - 15   Iki kazançn ortak bir bacaya baglanmasç 
 

   Ikiden fazla kazançn aynç bacaya baglanmasç ancak fanlĞ baca sistemi ile 
mu mku ndu r. Fanlç baca uygulamalarç zorunlu oldugu durumlarda bu konudaki uzman 
firmalar tarafçndan yapçlabilir. Uzman firma tarafçndan tesis edilen fanlç baca 
sistemine ait hesaplamalar ve kullançlan fana ait sertifikalar ve belgeler proje ile 
birlikte verilmelidir. 
   Mevcut baca kesitlerinin hesaplanan kesitten bu yu k olmasç durumunda, mevcut 
baca iüerisinden paslanmaz üelik baca geü irilerek baca kesiti uygun hale getirilmelidir. 
Mevcut baca iü ine üelik baca geü irilmesi durumunda da baca çsç yalçtçmç saglanmalçdçr. 
ğelikten yapçlan ve dçÇ ortamda bulunan bacalar ü ift cidarlç ve çsç yalçtçmç saglanmçÇ 
olmalçdçr.  
   ğelik bacalarda mutlaka baca topraklamasç ve drenajç yapçlmalçdçr. Baca gazç analizi 
yapçlabilmesi iü in test noktasç bçrakçlmalçdçr.  
   Cihaz bacasçnçn, cihaza entegre olarak imal edildigi durumlarda, u retici firmadan 
veya yetkili dagçtçcçdan (yurt dçÇçndan gelen cihazlar) alçnacak u retim kataloglarç proje 
dosyasçnda bulunmalçdçr. 
 
   8.3.1.Bacalarçn Boyutlandçrçlmasç: 
   Bir bacançn boyutlarç; duman gazç miktarç, sçcaklçgç, dçÇ ortam sçcaklçgç, cihaz 
üalçÇma su resi, baca yu ksekligi ve yu ku  (ru zgar, çsçl yu k, basçnü  yu kleri, mesnetlenme 
Çartlarçnçn muhtemel degiÇimlerinden meydana gelen yu kler, depremi dikkate alan 

A1

A(kollektor)

Klape Klape
A2

2. KAZAN
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ozel yu kler, darbe neticesi meydana gelen du zensiz yu kler v.b.) gibi degiÇkenlere 
baglçdçr. 
    Boyutlandçrma hesaplarç ilgili standart olan TS 2165ö e (DIN 4705) uygun olarak 
yapçlmalçdçr.  
 
 
   8.3.2.Baca ğapçnçn TS 2165öe (DIN 4705) Gore Hesabç: 

Baca hesabç ile ilgili geniÇ bilgi DIN 4705 de ve TS 2165 ile TS 11389 σda mevcuttur. 
Bacançn boyutlandçrçlmasçnda gerekli olan ana veriler Çunlardçr ;  

Ø Yakacak cinsi 
Ø Kazan ve bru lor ozellikleri 
Ø Deniz seviyesinden jeodezik yu kseklik 
Ø Baca gazç miktarç  
Ø Baca gazçnçn kazandan ü çkçÇ sçcaklçgç 
Ø Kazançn bulundugu hacime giden havançn, kazançn ve baglantç parüalarçnçn 

gerekli u fleme basçnü larç  
Ø Baglantç parüasçnçn konstru ksiyonu ve uzunlugu  
Ø Baca malzemesi, konstru ksiyonu ve yu ksekligi 

 
Basçnü  ıartlarç : 
PZ = PH μ PR 
PZE  =PW + PFV + PL 
PZ > PZE 
 
PZ   : Atçk gazçn bacaya girdigi yerdeki alt basçnü    ( Pa ) 
PZE  :Atçk gazçn bacaya girdigi yerdeki gerekli alt basçnü    ( Pa ) 
PR   :Baca iüerisindeki su rtu nme basçncç       ( Pa ) 
PH    :Baca iüerisindeki atçk gazçn statik basçncç (Teorik üekiÇ )     ( Pa ) 
PW   : Isç u reticisi iü in gerekli itme basçncç . (Pa )  ( Tablo 10 veya Grafik 1) 
(Kazan katologundan okunan ”duman gazç karÇç direncini”  yenebilecek uygun bru lor 
seü ilmesi durumunda bu deger   0   olarak alçnabilir.) 
PFV  : Baglantç kanalç iü in gerekli itme basçncç. ( Pa ) 
PL   : Besleme  havasç iü in gerekli itme basçncç. ( Pa ) ( cihaz katalogunda 
verilmemiÇse min. 4 Pa alçnacak ) 
 

HESAPLAMA IğIN GEREKLI VERILERIN HESAPLANMASI 

PLD (DçÇ hava basçncç )  (Pa ) 

( ) 4300)./(. −×= − LL TRZg
LoLD ePP  

PLo : Deniz seviyesindeki  dçÇ hava basçncç (101320 Pa ) 

g    : Yerüekimi ivmesi (9.81 m/sn2 ) 

Z    : Jeodezik yu kseklik (m ) 

RL  :Havançn gaz sabiti  (288 J /kg K ) 

TL  :DçÇ hava sçcaklçgç (15 oC ) = ( 288.15 K ) 
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DçÇ havançn yogunlugu (–L )         ( kg /m3 ) 

LL

LD
L TR

P
×

=ρ                 �PLD  : ( Pa ),            RL   : (J /kg oK ),                TL  : (oK ) 

( r ) Iü  cidar iü in bazç malzemelerin ortalama pu ru zlu lu gu  

BACA MALZEMESI r 

Kaynaklç üelik boru 0.001 

Alu minyum 0.001 

Cam sentetik malzeme 0.001 

ıamottan form parüalar 0.0015 

ıamottan hazçr baca taÇlarç (HaBaTaÇ) 0.002 

Saü kanallar 0.002 

Beton form parüalar 0.003 

Kagir kanallar 0.005 

Tablo - 8 

Tablo - 9 
Hacimce CO2 konsantrasyonu  (% CO2 )            

Tablo - 10 

 Yakçtçn Cinsi  U flemeli Bru lorlu           U flemesiz Bru lorlu  * 

   f X1 f X2 f X3 f X1 f X2 f X3 

  Yag yakçt  11,2 0,076 13,2  -  -  - 

  Dogalgaz 8,6 0,078 10,2 5,1 0,075 6,0 

  Hava gaz (GSP Lch) 8,9 0,076 10,5 5,2 0,074 6,1 

  Likit petrol gazç (LPG) 10 0,080 11,9 5,9 0,079 7,0 

 *) AkçÇ emniyet tertibatçnçn arkasçndaki degerlerdir.       

PW = 15 log ×  QN QN < 100 kW 

PW =   -47 + 38,5.log ×  QN   QN > 100 kW 

ρ(CO2)=   (fX1) / ( 1- fX2 ×  log QN ) QN < 100 kW 

U flemeli ve U flemesiz Bru lorlu  Gaz 

Yakçtlar  

ρ(CO2) =  fX3 QN > 100 kW 

QN          kW

Bru lorlu  gaz ve sÜvÜ  yakÜt kazanÜ

G
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Grafik - 1
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(  QN > 2000 kW  iü in    
.

m = 0.475x QN   Formu lu  kullançlmalçdçr. ) 
(1/Λ) : Isç iletim direnci  (m2oK / w ) 












×

×
+×

×
×=

Λ 2

2 ln
2

ln
2

1
D
DD

D
DDy ha

yal

h

hbaca

h

λλ  

y (Biü im sayçsç) : Yuvarlak ve oval kesitler iü in =1 ,Kare ve dikdortgen kesitler iü in =1.1 
( λ ): Isç iletim katsayçsç  (W /moK )    ( Tablo 11 )     
Dh    :Bacançn iü  hidrolik üapç  (m ) 
Dha   :Yalçtçmçn dçÇ hidrolik üapç ( m ) 
D2  : Bacançn dçÇ hidrolik üapç  (m ) 
 

 ρ 
kg/m3 

c 
kJ/(kg. oK) 

t 
oC 

λ 
W/(m. oK) 

Alu minyum 2700   200 

ğelik 7850 0.50 10 58 

Paslanmaz üelik   200 17 

Mineral elyaf 100 0.75 20 0.035 

Mineral elyaf 100 0.75 100 0.045 

Mineral elyaf 100 0.75 200 0.065 

Grafik - 2
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Tablo. 11  ( Bazç baca malzemelerinin çsç iletim katsayçsç, yogunlugu ve ozgu l çsç kapasitesi) 
 

Bacançn çsç geü irme katsayçsç  ( k )   ( W / moK ) 









×

+
Λ

×+
=

aha

h
H

i D
DS

k

αα
11
1

 

SH :Dzeltme katsayçsç = 0.5 

αi  :Iü  yu zey çsç taÇçnçm katsayçsç  (W /m2 oK )  ( Grafik 3 ) 

αa : DçÇ yu zey çsç taÇçnçm katsayçsç  (W /m2 oK ) 

       Bina iü inde 8 W /m2 K , Bina dçÇçnda 23 W /m2o K alçnacak 
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Grafik. 3 

 
Soguma sayçsçnçn hesabç  ( K ) 

pcm

HkUK
×

××
= .  

U    : Bacançn iü  üevre uzunlugu  (m ) 

k    : Isç geü irme katsayçsç  ( W /moK ) 

H   : Bacançn aü çndçrçlmçÇ Etkin baca yu ksekligi  ( m ) 

.
m  :Atçk gaz ku tle debisi  (kg / sn )     

Cp :Atçk gazçn çsçnma çsçsç  (J /kg oK)    (Grafik. 4 ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik - 4 

 

Bacaya giriÇteki atçk gazçn sçcaklçgç ( Te )     (oK ) 

( ) K
uwue eTTTT −×−+=  

Tu : IsçtçlmçÇ mahallerden geüen bacalarda TU =293.15 oK 

       Isçtçlmayan mahallerden geüen bacalarda TU =273.15 oK 

       Mutat iü in aü çkta serbest olan bacalarda    TU =273.15 oK 

       Islaklçga dayançklç ve aü çktaki serbest bacalarda TU =  -258.15 oK 

Tw : U retici cihaz kotalogunda vermeli, verilmedigi durumlarda 448.15 oK ( 175 oC ) alçnmalç. 
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Atçk gazçn ortalama sçcaklçgç  (Tm )  (oK ) 

( )KLe
Lm e

K
TTTT −−×

−
+= 1       (oK) 

Ekleme parüasçndaki atçk gazçn ortalama sçcaklçgç  ( Tmv )    (oK ) 

( )Kuw
umv e

K
TTTT −−×

−
+= 1  

Atçk gazçn ortalama yogunlugu  ( m )  (kg/ m3 ) 

mm

LD
m TR

P
×

=ρ       

Rm :Atçk gazçn gaz sabiti  ( J /kg oK )    (Grafik. 5),          Tm :   (oK ),          PLD :  (Pa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik - 5 

Atçk gazçn ortalama hçzç  ( Wm )            ( m/sn ) 

m
m A

mW
ρ×

=

.

 

A : Bacançn iü  enkesiti    (m2 )                
.

m    : (kg/s)                     m : ( kg/m3)          
PZ = PH μ PR 

PH = HB x g  x ( L μ  m) 

PH  :Baca iüerisindeki atçk gazçn statik basçncç (Teorik üekiÇ )     ( Pa ) 

HB :  Etkin baca yu ksekligi ( m ) 

g   : Yerüekimi ivmesi (m / sn2 ) :  9.81 m/sn2  

Hacimce Konsantrasyon    σ   (CO2)     %
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 L  :  DçÇ havançn yogunlugu.  ( kg /m3 ) 

 m  : Baca gazçnçn ortalama yogunlugu.  ( kg /m3 ) 

2
.

2

1

mm
n

n
h

ER
W

D
LSP ×









+

×
= ∑ ρ

ξ
ψ

                

 
PR        : Baca iüerisindeki su rtu nme basçncç       ( Pa ) 

SE        : Emniyet katsayçsç = 1.5 

Ψ        : Boru su rtu nme sayçsç      40,0

25,0118,0

hD
r×

=ψ   veya   (Grafik 6) 

L        :  Aü çndçrçlmçÇ baca boyu uzunlugu  ( m ) 
 
Σn ξn   : Bacadaki ozel direnü lerin toplamç  ( Tablo 12-13-14 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik - 6 
PFV  = PRV - PHV 

 

PFV   : Baglantç kanalç iü in gerekli itme basçncç. ( Pa ) 

PRV   :Baglantç  kanalçndaki su rtu nme basçncç   ( Pa ) 

PHV   :Baglantç kanalçndaki statik basçnü   (Teorik üekiÇ )   ( Pa ) 

 
PHV  =HV ×  g ×  ( ρL ° ρmv ) 
 
HV  :Atçkgazçn bacaya girdigi nokta ile, çsç u reticisinin atçkgaz agzç arasçndaki yu kseklik  
      farkç(m) 
ρmv:  Baglantç kanalç iü indeki atçk gazçn yogunlugu 
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×
= ∑ ρ

ξ
ψ

 

 

40,0

25,0118,0

nv

v
v D

r×
=ψ     

 
Dnv      : Baglantç kanalçnçn iü  hidrolik üapç  (m ) 
LV       : Baglantç kanalçnçn aü çndçrçlmçÇ uzunlugu  ( m ) 
Σn ξnv  : Baglantç kanalçndaki ozel direnü lerin toplamç    
Wnv       : Baglantç kanalçndaki atçk gazçn hçzç  (m /sn )  
 SE          : Emniyet Katsayçsç = 1.5 

mvv
nv A

mW
ρ×

=

.

 

Av  : Baglantç kanalçnçn iü  en  kesiti  ( m2 )          
.

m    : (kg/s)              ρmv : ( kg/m3) 
 
PZ = PH μ PR 

PZE  =PW + PFV + PL 

PZ > PZE 

Hesap sonuü larçnçn gu venligi iü in aÇagçdaki sçnçrlara uyulmalçdçr; 
 
En ku ü u k hçz: 
 
Wmin =0.5 ×  ( A / A0 )1/4          A  : Baca iü  en kesiti 
                                                AO : Referans bu yu klu k  (0.01m2 ) 
 
En ku ü u k alt basçnü  : 
 
PZ ≥�PZ min = fu ×  H ×  ( Te μ TL ) 
 

fu   :  En ku ü u k alt basçnü  iü in katsayç  = 0.0057  ( Pa / moK) 
H   : Etkili baca yu ksekligi    ( m ) 
Te  : Bacaya giriÇteki atçk gazçn sçcaklçgç   (oK )     
TL :  DçÇ hava sçcaklçgç (15 oC ) = ( 288.15 oK ) 

En bu yu k narinlik :    

max








≤

hh D
H

D
H

= 212.5 - 12500 ×  r         

Baca agzçndaki atçk gaz sçcaklçgç  ( To ) ( o K ) 
 

K
ueuo eTTTT −×−+= )(                  

 
YoguÇma olmamasç iü in         To ≥   ( 60+273 ) 0K            olmalçdçr.     
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Tablo - 12 
 
 

ElemanÜn bic imi

R

R

Dh

a

Dh

Dh

60ö lik     dirsek

90ö lik  yon deg is imi segman sayçsç

0.35

2 x 45ö

Ld / Dh]  30

1.0 0.4

α

R 2.0
3.0
5.0

1.5
0.3

0.4

0.3

0.75

1.5
1.0

2.0

0.5
Ld

0.1

a = 2 . R . sin(; /2 )

a : Dh

R : Dh

0.2
0.2
0.3
0.6

0.170.25

0.17

0.20
0.19

0.18 0.13

0.15
0.13
0.12

0.1

 3 x 30ö  4 x 22.5ö

 30 > Ld / Dh > 20
 

0.2
0.3
0.4
1.0

Ld / Dh]  30

Ld / Dh]  30

1.290

Ld

Dh

0.5

2.0

1.0
1.5

0.75

0.2

0.25
0.2

1.0
0.4

R : Dh

60
45
30
10γ

Ld

Geometrik olc u ler

γ       ac ÜsÜ

0.3
0.5

0.2
0.1

1.6

 30 > Ld / Dh > 20
 

0.2

0.3
0.2

0.5
1.2

90ö lik     dirsek

 30 > Ld / Dh > 20
 

ζ    deg erleri

0.4
0.7

0.3
0.1
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Tablo - 13 
 
 

ElemanÜn bic imi

 m  2.

D

γ

A2

.
 2 m

γ

D

. .

A3 /A2 = 1.0

.
 1 m

 A1

D

A3 

0.4

0.8
1.0

0.6

0.0
0.2

 m 2 m  :  3 ϕ 1-3

-0.04

0.35
0.35

0.22

-0.92
-0.42

ϕ 2-3

0.17

-0.18
-0.53

0.06

0.03
0.16

ζ    deg erleri

0.4

ac ç γ  = 45ö
.
 3 m

.
 1 m

 A1

1.0
0.8
0.6

Geometrik olc u ler

ac ç γ  = 90ö

D

A3 = A1

 3
.

 m

A3 /A2 = 1.0

 : m
.

 m
.

0.0
0.2

 2  3

0.350.10

0.89
1.20

0.53
0.56
0.62

0.47

ϕ 1-3

-0.92
-0.38

ϕ 2-3

0.03
0.20
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Tablo - 14 

 

I lgi : ϖ2

H

A1

γ

A2

I lgi : ϖ1

A1

D
1

A2

D
2

I lgi : ϖ2

ElemanÜn bic imi
D

1

D
2

0.5
1.0

H : Dh

1.0
0.45
0.25
0.10

A1 : A2

1.5
1.0

0.04
0.05
0.0

0.05

γ  = 30ö

0.07

0.0
0.07

γ  = 60ö

0.08
0.17

0.0
0.14

γ  = 90ö

0.19

Ic  kenarç yuvarlatçlmçs

0.2

1.0

0.6
0.8

0.4

0

A1 : A2

0.7

0

0.2
0.1

0.4

1

ζ  =  0

Geometrik olc u ler

0.8
0.6
0.4

A1 : A2

0.15
0.25
0.33

ζ    deg erleri
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ıekil - 16 

 
 
 
 

Isç ureticisi baca c çkçs  ag zç ile atçk gazçn bacaya girdig i 
nokta arasçndaki yukseklik farkç ( m )

Baca c çkçs  ag zçndaki atçk gaz  sçcaklçg ç ( öK )

Ekleme parc asçndaki atçk gaz ortalama sçcaklçg ç ( öK )

Baca ic erisindeki atçk gazçn statik basçncç ( Pa )

Bag lantç kanalç ic in gerekli itme basçncç ( Pa )

Bag lantç kanalçndaki surtunme basçncç ( Pa )

Besleme havasç ic in gerekli itme basçncç ( Pa )

P

Etkin baca yukseklig i ( m )HB

PL

PL

P

T

T
L

HV

T
o

T
Tu

m

Te
MV

FVP

PH

TW

PR

W

PRV

P
L

Dçs  hava sçcaklçg ç ( öK )

Bacançn gec tig i ortam sçcaklçg ç ( öK )

Atçk gaz ortalama sçcaklçg ç ( öK )

Bacaya giris teki atçk gaz  sçcaklçg ç ( öK )

Cihaz atçk gaz c çkçs  sçcaklçg ç ( öK )

Baca ic erisindeki surtunme basçncç ( Pa )

Isç ureticisi ic in gerekli itme basçncç ( Pa )

H

TFV

PZE

PW

W P

FVP

H
TW

PRV

V

eT

HVP

HB

RP

Tu

oT

mT

P

PH

TL

mv
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   8.3.3.Baca Gazç Emisyon Degerleri 
   Baca gazç emisyon degerleri Tablo-15σde verilen degerlerde olmalçdçr. BURSAGAZöçn 
gaz verme iÇlemini takiben cihazlara ait baca gazç emisyon olü u m degerleri Iü  Tesisat 
ve Belgelendirme birimine teslim edilmelidir.    
 
 

YAKIT BACAGAZI DEGERLERI MIN. MAX. 

O2                        % 1 4,5 

CO2                      % 9,5 11,5 

Yanma Kaybç           % 4 8 

Yanma Verimi          % 92 96 

D
O

G

AL
G

AZ
 

Hava Fazlalçgç 1,05 (1,2 - 1,25) 

Tablo - 15  Baca gazç emisyon degerleri 
 

 Yakma Isçl Gu cu  100 MW'çn 
altçnda olan tesislerde         

(% 3 O2) 

Yakma Isçl Gu cu  100 MW'çn 
u stu nde olan tesislerde         

(% 3 O2) 
CO         

(Karbonmonoksit) 
miktarĞ 

100 mg/mü                                             
80 ppm                                                          
0,008 % 

100 mg/mü                                                     
80 ppm                                                          
0,008 % 

NOX                     
(Azot Oksitleri)     

miktarĞ 
Herhangi bir sĞnĞrlama yoktur. 

500 mg/mü                                                     
243 ppm                                                          
0,024 % 

SOX                     
(Kukurt Oksitleri)   

miktarĞ 

100 mg/mü                                                     
34 ppm                                                          

0,0034 % 

60 mg/mü                                                     
21 ppm                                                          

0,0021 % 

Aldehit                
(Formaldehit olarak, 

HCHO miktarĞ) 
20 mg/mü Herhangi bir sĞnĞrlama yoktur. 

Tablo - 16  Kirletici parametreler ve sçnçr degerleri 
 
   9.Yakçcç Cihazlara Ait Elektrik Tesisatç ve Topraklamasç 
   9.1.Elektrik Tesisatç : 
   Cihazlar iü in gerekli elektrik enerjisinin alçnacagç elektrik panosu etanj tipi ex-proof 
olmalç, kumanda butonlarç pano on kapagçna monte edilmeli ve kapak aü çlmadan 
butonlarla aüma ve kapama yapçlabilmelidir. 
 Elektrik dagçtçm panosunun kazan dairesi dçÇçnda olmasç durumunda pano ve 
aksesuarlarçnçn exproof olmasçna gerek yoktur. Bu durumda pano giriÇi NYM kablo 
olabilir. 
 Bru lor kumanda panosu etanj tipi olmalç mu mku n ise ana kumanda panosundan 
ayçrt edilebilecek Çekilde ve bru lore daha yakçn bir yer seü ilerek monte edilmelidir. 
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Ana pano ile bru lor kumanda panosu arasçnda üekilecek besleme hattç projede 
hesaplanmçÇ kesitte yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapçlmalçdçr. 
   Bru lor kumanda panosu ile bru lor arasçna üekilecek iletkenler projede hesaplanmçÇ 
kesit degerinde ve mutlaka üelik spiral veya galvaniz boru iüerisinden tesisat 
yapçlmalç, kesinlikle boru iüerisinde kablo eki bulunmamalçdçr. Ek yapçlmasç gereken 
yerlerde mutlaka exproof buat kullançlarak ekleme klemensleri ile ek yapçlmalçdçr. 
   Boru tesisatlarçnda eleman giriÇ ü çkçÇlarç pirinü  rakorlarla yapçlmalç, boru iüerisindeki 
kablolar goru nmemelidir. 
   Bru lorlere yakçn hareket ihtimali olan tesisat plastik kaplç üelik spiraller ile 
TTR/NYAF tipi kablolarla, diger tek damarlç iletkenler ise NYAF tipi kablolarla 
yapçlmalçdçr. 
   Aydçnlatma sistemi tavandan en az 50 cm. aÇagçya sarkacak biü imde veya u st 
havalandçrma seviyesinin altçnda kalacak Çekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj 
tipi exproof flouresan armatu rlerle yapçlmalç ve tesisat ise NYM kablolarla üekilmelidir. 
   Mekanik havalandçrma gereken yerlerde fan motoru bru lor kumanda sistemi ile 
akuple (paralel) üalçÇmalç, fanda meydana gelebilecek arçzalarda bru lor otomatik 
olarak devre dçÇç kalacak Çekilde otomatik kontrol u nitesi yapçlmalçdçr.  
   Buhar kazanç bulunan sistemlerde, sistemin elektrik enerjisi sistemi en az iki yerden 
kumanda edebilecek Çekilde otomatik kumanda u niteli alarm ve çÇçk ikazlç sistemlerle 
kontrol altçna alçnacak Çekilde dizayn edilmelidir. 
   Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karÇçsçnda kazan dairesine girmeden 
dçÇarçdan kumanda edebilecek Çekilde yangçn butonuna benzer camlç butonla kazan 
dairesinin tu m elektriginin kesilmesini saglayacak biü imde ilave tesisat yapçlarak 
kazan daireleri kontrol altçna alçnmalçdçr.  

 
                                     ıekil - 17 Linye hattç Çemasç 

 

BRULOR

BRULOR KUMANDA 
PANOSU

KONTROL 
TERMOSTATI

NYAF

1

ANA KUMANDA 
PANOSU

Yanmaz Kablo
(TTR)
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   9.2.Topraklama Tesisatç : 
   Her kazan dairesi iü in ozel topraklama tesisatç yapçlmalçdçr. 
 Topraklama tesisatĞ : 
 a)0.5 mğ , 2 mm. kalĞnlĞg Ğnda bakĞr levha ile 
 b)0.5 mğ , 3 mm. kalĞnlĞg Ğnda galvanizli levha ile (sĞcak daldĞrma) 
 c)Som bakĞr ☃ubuk elektrotlarĞ ile yapĞlabilir. (En az 16 mm. ☃apĞnda ve 1.5 m. 
uzunlukta, 1000 mikron deg erinde.) 
   Her u ü  halde de; topraklama direnci ³  2 φ  Çartç saglanmalçdçr. 
   Her u ü  halde en az 16 mm‘ üok telli (orgu lu ) bakçr iletken pabuü  kullançlarak lehim 
veya kaynak ile tutturulur. Levha tu ru nde olanlar 1 m. toprak altçna gomu lerek toprak 
u zerinde kalan iletken boru muhafazasç ile kazan dairesi ana tablosuna irtibatlandçrçlçr. 
Bakçr elektrotlar ise topraktan 20 cm. derinlige yerleÇtirilerek yine aynç sistemde 
kazan dairesindeki ana tabloya baglanmak sureti ile ana topraklama yapçlmalçdçr.  
   Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazlarçn topraklamasçnda kullançlacak 
topraklama iletkeni ise projede hesaplanmçÇ faz iletken kesitinde veya bir u st kesitte 
olmalçdçr. 
   Bakçr elektrotlarçn ozellikleri ∅ 16 mm. üapçnda dolu, som bakçr üubuktan en az 1.5 
m. boyunda, ∅ 20 mm. üapçnda dolu, som bakçr üubuktan en az 1.25 m. boyunda 
olmalç ve üubuk elektrotlarçn topraklama direnci 2 Ω sçnçrlarçnçn altçnda kalmalçdçr. 
(Notr-Toprak voltajç ≤ 3V ) 
 

Ø Topraklama elektrotlarç kesinlikle bakçr kaplama üubuktan yapçlmamalç. 
Ø Topraklama tesislerinin olü u mleri kabul tutanaklarçnda belirtilmelidir. 

 
   Yukarçda belirtilen ve istenen tu m bilgiler, 

a) TSE standartlarçna uygun malzeme kullançlmalç, 
b) Elektrik tesisatç kuvvetli akçm ve iü  tesisat yonetmeligi esaslarçna gore 

hazçrlanmalçdçr. 
c) DçÇarçdan firma onaylç Topraklama uygunluk test raporunun alçnmasç 

gerekmektedir. 
  

KESIT HESABI : 
    
              P = 3  . U . I . Cos唃  
 
   P      : Gu ü  (Bru lor, sirku lasyon pompasç, aydçnlatma v.s. kazan dairesi toplam 
elektrik gu cu )(Watt) 
   U       : Gerilim (380 V) 
   I     : Akçm (A) 
   Cos唃    : Gu ü  faktoru  
 
 
I = 

ϕCosU
P
..3

     (A) 

 
   Yukarçdaki formu lle bulunan akçm degerine gore gerekli iletken kesiti Tablo-17öden 
alçnmalçdçr. 
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Kesit Akşm Kapasitesi 

( mm☃ ) Toprak              
(A) 

Hava                      
(A) 

4x1,5 27 18 
4x2,5 36 25 
4x4 46 34 
4x6 58 44 
4x10 77 60 
4x16 100 80 
4x25 130 105 
4x35 155 130 
4x50 185 160 
4x70 230 200 
4x95 275 245 

4x120 315 285 
4x150 355 325 
4x185 400 370 
4x240 465 435 

Tablo - 17 
 
   10.Katodik Koruma 
   Toprak altç üelik borularçn korozyona karÇç aktif olarak korunmasç iü in katodik 
koruma yapçlmalçdçr. Borunun yeraltçndan yeru stu ne üçktçgç noktalarda elektriksel 
yalçtçmç saglamak u zere yerden minimum 0.5 m. yu ksege izolasyon flanÇç 
konulmalçdçr. TS 5141 
 
   10.1.Galvanik Anotlu Katodik Koruma 
 
1) Galvanik anot boru hattçndan en az 3 m. uzaga ve 1 μ 1,5  m. derinlige                  
gomu lmelidir. 
2) Anot u stu  mutlaka boru tabançndan aÇagçda olmalçdçr. 
3) Anotun su geü irmez muhafazasç ü çkarçldçktan sonra anotun u stu ne su doku lmelidir. 
4) Anot kablosu bakçrdan yapçlmçÇ en az 6 mm‘ kesitinde NYY tipi yalçtçlmçÇ kablo 
olmalçdçr. 
5) Katodik koruma sistemi tamamlandçgçnda boru voltajç -0.85 Volt veya daha negatif 
olmalçdçr. 
6) Boru voltajç -0,85 V veya daha negatif degilse birden fazla anot kullançlmalçdçr. 
Birden fazla anot kullançlacagç zaman anotlar birbirine paralel baglanmalçdçr. 
 
    

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


ENDU STRIYEL VE BU YU K TU KETIMLI TESISLERDE DOGALGAZA DO NU ıU M TEKNIK ıARTNAMESI 

-53- 

 
 

ıekil - 18  Galvanik anotlu katodik koruma sistemi 
.  

   11.Mutfak Tesisatç 
   11.1.Basçnü:   
   U retici firmalarçn, cihaz üalçÇma basçnü larçyla ilgili tavsiye ettigi degerler alçnçr.  
   Sistem basçncçndan cihazlarçn üalçÇma basçnü larçna du Çme shut-offölu regu latorlerle 
yapçlmalçdçr. Regu latorler cihazlarçn minimum 2 m oncesine konulmalçdçr.  
 
   11.2.Kapasite : 
   Mutfak tu ketiminin belirlenmesinde u retici firmalarçn vermiÇ oldugu kapasite 
degerleri dikkate alçnmalçdçr. U retici katalogu verilemeyen cihazlarçn kapasitelerinin 
belirlenmesinde Tablo 18 ve 19 esas alçnmalçdçr.   
 

BEK NO C AP (cm) Kcal/h m≤/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 μ 18 Bek üapçna gore ocak kapasiteleri 
 

 Kcal/h mÜ/h 

MAGNEZYUM ANOD

KAYNAKLI LAMA

BURSAGAZ SERVIS KUTUSU

-

1 - 1,5 m.

+

mV

Referans Elektrot 
(Cu/CuSO4)

IZOLASYON FLANSI

ANA KESME VANASI

Yuksek Iü  
Direncli 
Voltmetre
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Kuzine altş fşrşn 8.000 1 
Pasta fşrşnş                
(3x1 m. boru bekli) 20.000 2,4 

Benmari (1 m icin) 4.000 0,5 
                        Tablo μ 19  Mutfak Cihazlarç kapasite degerleri 
   Endu striyel tesislerde, kuruluÇun talep etmesi durumunda mutfak cihazlarç 
tu ketimleri iü in su zme sayaü  uygulamasç yapçlabilir. 
   Mutfaklarda gaz alarm cihazç ve buna baglç solenoid vana kullançlmalçdçr. 
 
   11.3.Havalandçrma: 
   Mutfaklarda dogal havalandçrma hesaplarç aÇagçdaki formu lle yapçlmalçdçr: 

 
Alt Havalandçrma :   SA = 540 + (Qμ 60) x 4.5  (cm‘) 
U st Havalandçrma :   Su  = SA / 2    (cm‘) 

               Q = Cihazlarçn toplam kapasitesi  (kW) 
 
   Alt havalandçrma kanallarç; aüçk yanmalç mutfak cihazlarçnçn yanma rejimini 
etkilememesi iü in cihazlardan yeterli uzaklçga yerleÇtirilmelidir. Alt ve u st 
havalandçrma aüçklçklarçnçn mu mku n oldugunca birbirine zçt cephelerde yerleÇtirilmesi 
tavsiye edilir. 
   100.000 kcal/höin u zerindeki bacalç mutfak cihazlarç iü in baca gazç analiz raporu 
verilmelidir. 
   Mutfak cihazlarçnçn baglantç parüalarç esnek olmalçdçr. Cihazlar mutlaka sabitlenmiÇ 
olmalçdçr. U reticinin uygun gordu gu  durumlarda diger baglantç Çekilleri, standartlara 
uygun olmasç koÇuluyla kabul edilir. 
   Endu striyel mutfaklardaki mevcut mekanik havalandçrma sistemleri, sistem 
degerlerinin BURSAGAZ tarafçndan kabul edilmesi halinde kullançlabilir.    
 
   11.4.Mutfak Cihazlarç Emniyet Ekipmanlarç : 
 
   1.Alev denetleme tertibatç : 
   Denetlenen alevin kaybolmasç halinde, gaz beslemesini kapatan bir tertibattçr. 
Sadece ana bru loru n gaz beslemesi kapatçlçyorsa basit kontrol olarak adlandçrçlçr. Hem 
ana bru loru n hem de ateÇleme bru loru nu n gaz beslemesi kapatçlçyorsa tam kontrol 
olarak adlandçrçlçr. 
 
   2.Alev Dedektoru : 
   Alevin dogrudan etki ettigi alev denetleme tertibatç algçlama elemançnçn bir 
parüasçdçr. Bu etki sinyale üevrilerek dogrudan veya dolaylç olarak kapatma valfine 
iletilir.  
 
   3.Sçcaklçk Regu latoru  (Termostat): 
   Cihazçn üalçÇmasçnç; aüçp-kapatmak, aü çp-du Çu k hçzda üalçÇtçrmak veya oransal 
kontrol ile kontrol altçnda tutarak sçcaklçgçn belli sçnçrlar iü inde onceden tespit edilen 
degerde sabit kalmasçnç saglayan parüadçr. AÇagçdaki tabloda termostatçn hangi 
cihazlarda kullançlmasç gerektigi belirtilmiÇtir. 
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   4.AÇçrç Isç Sçnçrlama Tertibatç: 
   El ile ayarlanabilen ve sçcaklçgçn onceden belirlenen emniyetli bir degerde 
sçnçrlanmasçnç temin eden tertibattçr. AÇagçdaki tabloda aÇçrç çsçnma sçnçrlama 
tertibatçnçn hangi cihazlarda kullançlmasç gerektigi belirtilmiÇtir. 
   Burada belirtilen emniyet kurallarç TS EN 203 kapsamçndadçr. Burada belirtilmeyen 
hususlarda TS EN 203öe bakçlmalçdçr. 

Cihazlar Alev Kontrol 
CihazÜ 

(SÜcaklÜk Regu latoru ) 
Termostat 

AsÜrÜ IsÜ 
SÜnÜrlama 
TertibatÜ 

Fçrçnlar Evet Evet - 

Set U stu Ocak 
Evet, eg er pilot 
veya otomatik 
ates leme varsa 

Isteg e Bag lç - 

Gril, Tost 
Makinasç, Mustakil 

Ocak 

Evet, eg er pilot 
veya otomatik 
ates leme varsa 

Isteg e Bag lç - 

Fritoz Evet Evet 
Isteg e Bag lç, 
varsa manuel 
resetli olmalç 

Buharlç Pis iriciler 
Evet, eg er pilot 
veya otomatik 
ates leme varsa 

Isteg e Bag lç - 

Buyuk Isçtçcçlar 
Evet, eg er 45 litre 

kapasitenin 
ustundeyse 

Isteg e Bag lç - 

Su Kaynatma 
Cihazç, Kahve 

Makinasç 
Evet Isteg e Bag lç - 

Kçzartma Sacç Evet Isteg e Bag lç - 
Buyuk Kaynatma 

Kaplarç Evet Isteg e Bag lç - 

Bulas çk Havuzu Evet Evet - 

Sçcak Tutma 
Dolaplarç 

Evet, eg er pilot 
veya otomatik 
ates leme varsa 
veya 3 kW�çn 

ustunde giris  varsa 

Isteg e Bag lç - 

Benmari 

Evet, eg er pilot 
veya otomatik 
ates leme varsa 
veya 3 kW�çn 

ustunde giris  varsa 

Isteg e Bag lç - 

Hareketli Alc ak Evet Evet - 
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Fritozler 
 

Tablo μ 20  Mutfak cihazlarç emniyet ekipmanlarç 
 
 
 
   12.Radyant  çsçtçcçlar : 
   Insan boyundan yu ksek seviyeden, gaz yakçp bulundugu mekana çsç transferini 
çÇçnçm ile yaparak, çsçtan cihazlardçr.                                                                                  
   a) Seramik radyant çsçtçcç  :   
   Insan boyundan yu ksege asçlarak, asçldçgç seviyenin altçndaki ortamç, gazçn; seramik 
plaka, metal kafes veya benzeri bir malzeme dçÇ yu zeyinde veya dçÇ yu zey yakçnçnda 
yançÇçyla veya atmosferik bir bru lorle  metal kafes veya benzeri malzemede yançÇçyla 
çsçnacak ve  çÇçnçm ile çsçtacak Çekilde tasarlanmçÇ cihazlardçr.  
   Bu cihazlar EN 419-1öe uygun ve CE sertifikalç olmalçdçr. 
   b) Tu plu  radyant çsçtçcç : 
   Insan boyundan yu ksege asçlarak, asçldçgç seviyenin altçndaki ortamç, iü inden yanma 
u ru nlerinin geü iÇiyle çsçnan tu p veya tu pler sayesinde çÇçnçm ile çsçtacak Çekilde 
tasarlanmçÇ cihazlardçr.  
   Tek bru lorlu  cihazlar TS EN 416-1öe, üok bru lorlu  cihazlar TS EN 777-1öe uygun ve 
CE sertifikalç olmalçdçr. 
 
   12.1.Cihazlarçn YerleÇtirilmesi     
   Isçtçcçlar    mekanik   hasar   gormeyecekleri   yerlere   yerleÇtirilmeli   veya  etkin   
Çekilde korunmalçdçr.     
   Isçtçcçlarç taÇçyacak konsol, zincir ve benzeri elemanlar mekanik mukavemet 
aü çsçndan yeterli olmalç ve korozyona karÇç korunmalçdçr. 
   Yançcç ve parlayçcç gazlarçn yogun oldugu bolgelere çsçtçcç yerleÇtirilmemelidir. Ancak, 
sçcaktan etkilenebilen veya yanabilen malzemelerle, çsçtçcç ve/veya baca arasçndaki 
emniyet mesafeleri iü in u retici firma talimatlarç uygulanmalçdçr. 
   Her çsçtçcç giriÇine, bir adet manuel kesme vanasç konulmalçdçr. Isçtçcçlar, bru lor, fan 
ve kontrol ekipmanlarçnçn montaj tarzç, iÇletme ve bakçmçn kolay bir Çekilde 
yapçlmasçnç saglamalçdçr. 
   Isçtçcç cihazlarçn yerleÇtirilmesinde genel kurallar iü in  u retici firma talimatlarç 
uygulanmalçdçr. 
   Yukarçda  ançlan u retici talimatlarç proje ile birlikte verilmelidir. 
 
   12.2.Tesis Hacmi 
   Radyant çsçtçcçlarçn yerleÇtirilecegi tesis hacmi, en az, kurulu nominal gu cu n her bir 
kWöç iü in 10 m° olmalçdçr. 
 
   12.3.Bacalar 
   Bacalar; baca gazlarç, yoguÇma ve çsçdan etkilenmeyecek  kalitede ve kalçnlçkta, 
ve/veya u retici talimatlarçna uygun olmalçdçr. 
   Isçtçcç ü çkçÇçndaki  baca baÇlangçü  üapç bitime kadar korunmalçdçr. Ancak, birden fazla 
çsçtçcçnçn baglandçgç fanlç baca sistemlerinde u retici talimatlarçna uygun olarak, baca 
kesiti daraltçlabilir. 
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   Bacalarda yoguÇmançn onlenmesi iü in gerekli tedbirler alçnmalçdçr. Baca ü ift cidarlç 
olmalç ve/veya oluÇabilecek yoguÇma tahliye edilmelidir. Gerekli goru len hallerde, 
tahliye borusu, donmaya karÇç korunmalçdçr. 
   Isçtçcç üalçÇtçgç zaman, çsçtçcç baca sçcaklçgç ve yakçndaki yanabilir diger malzemelerin 
sçcaklçgç 65� C yi aÇmamalçdçr. Baca ve yanabilir maddeler arasçnda en az, 25 mm 
olmalçdçr. 
   Bacalarçn boyutu taÇçyacagç toplam  yu k ve ilgili diger faktorler goz onu ne alçnarak 
tespit edilir. Ortak bacalç sistemlerde, boyut ve basçnü  kayçplarç iü in u retici firma 
talimatlarçna uyulur. 
   Baca üçkçÇlarç, bina temiz hava giriÇleri ve aü çklçklarçna yakçn yapçlmamalçdçr. 
   Baca ve baglantç elemanlarçnçn yapçldçgç malzemeler saglam, korozyona direnü li, 
asbest iüermeyen  ve yanmaz olmalçdçr. 
 
   12.4.Havalandçrma 
   Avrupa  Normu EN 13410öa gore yapçlmalçdçr. 
   Bu norm EN 4161-1 :1999 veya EN 419-1 :1999öa uygun  radyant çsçtçcçlarçn, konut 
dçÇç, endu striyel  kullançm alanlarçndaki havalandçrma taleplerini belirler. 
   EN 416-1 :1999 Tek bru lorlu , gaz yakçtlç, tu plu  radyant çsçtçcçlar - Bolu m 1- Emniyet  
   EN 419-1 : 1999 Konut dçÇç kullançmlç, gaz yakçtlç, luminus radyant çsçtçcçlar -
Bolu m1- Emniyet   
 
   12.5.Egzost Havasç Tahliyesi 
   Dogal havalandçrma : 
   Yanma u ru nleri ile karçÇmçÇ olan tesis havasçnçn tahliyesi, mu mku n oldugunca 
mahyaya yakçn ekzost aü çklçklarçndan, radyantlarçn seviyesinin u zerinden yapçlmalçdçr. 
   Ekzost aü çklçklarç, ru zgardan etkilenmeyecek Çekilde imal edilip, yerleÇtirilmelidir.  
   Kapayçcç veya kçsçcçlara, ancak, radyantlarçn emniyetle üalçÇmasç otomatik olarak 
temin edilebiliyor ise izin verilebilir. Aksi takdirde ; ekzost aüçklçklarç kapatçlamaz veya 
kçsçlamaz. 
   Ekzost aü çklçklarçnçn sayç ve yerleÇtirme du zeni, radyant çsçtçcçlarçn yerleÇim du zenine 
ve tesisin geometrisine baglçdçr. 
   Radyant çsçtçcç ile ekzost aüçklçgç arasçndaki yatay mesafe; duvardaki aü çklçklarda; 
aü çklçk merkezinin yerden yu ksekliginin 6 katçnç üatçdaki aü çklçklarda; aü çklçk 
merkezinin yerden yu ksekliginin 3 katçnç aÇamaz. 
   Dogal havalandçrma yoluyla, tesiste  kullançlan her kW iü in 10m²/saat   hava tahliye 
edilmesi yeterlidir. 
   BaÇka amaü lar iü in gereken havalandçrma miktarç var ise hesaba alçnmalçdçr. Hava 
aü çklçgç sayçsç  ve boyutu, bu yu k havalandçrma miktarçna gore hesaplançr. 
   Hesaplama yontemleri  aÇagçdaki gibidir ; 
 

a)  Ekzost  edilecek hava miktarçnçn hesaplanmasç  
                                  VTOP = ∑  QNB  .  L 
Burada ;     VTOP   : Toplam ekzost edilecek hava miktarç (m²/saat) 

∑  QNB  :  Tu m radyantlarçn toplam çsçl gu cu  (kW)  
 L      : Belirlenen ekzost hava miktarç  (≥ 10m²/ saat)/kW    

                                                                                                    
b)  Ekzost aü çklçgçnda tahliye hava hçzç Grafik 7öden  alçnabilir. 

   Burada ; h : Ekzost aüçklçgç ve hava giriÇ aü çklçgç merkezleri arasç du Çey mesafe (m)                                 
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                                   v : Tahliye hçzç  (m/saniye)                                   
                                   ∆t : Sçcaklçk farkç (t2 μ t1 )   ºC 
                                   t1 : en du Çu k dçÇ hava sçcaklçgç   ³C      
                                   t2 : tesis iü i  sçcaklçgç  ³C 
   Grafik - 7 dirsek ve iüte engeli olmayan ekzost aü çklçgç  ve devreleri iü in geüerlidir. 

                 
 
                      Grafik μ 7  Ekzost aüçklçklarçnda tahliye havasç hçzç 
 
     1 : Tahliye havasç hçzç  (m/saniye)                          
     2 :  Sçcaklçk farkç  ∆t  ( °C ) 
 

c)  Ekzost aüçklçgçnçn serbest kesitinin  hesabç aÇagçdadçr.  
 
                                               V 
                        A     =  
                                          v x 3600 x n 
 
                   Burada ; A  :  Ekzost aü çklçgçnçn serbest kesiti  (m�  ) 

V  :  Toplam ekzost edilecek hava miktarç  (m²/saat) 
v  :  Tahliye havasç hçzç  (m/saniye) 

                                      n  :  Ekzost hava aüçklçgç sayçsç 
 
   Yarçk ve aralçklarçn sabit kesitleri ekzost aüçklçgç olarak kullançlabilir.    
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   Mekanik (cebri) havalandçrma : 
   Tesis havasçna karçÇmçÇ yanma u ru nleri, fanlar kullançlarak, radyant çsçtçcçlarçn u st 
seviyesinden  tahliye edilirler. Sadece, dik egrili fanlar kullançlçr. 
   Radyant çsçtçcçlarçn üalçÇmasç sadece, ekzost havasçnçn emiliÇi temin edildigi su rece 
mu mku n olmalçdçr. 
   Ekzost aü çklçklarçnçn sayç ve yerleÇtirme du zeni, radyant çsçtçcçlarçn yerleÇim du zenine 
ve tesisin geometrisine baglçdçr. 
   Radyant çsçtçcç ile fan arasçndaki yatay mesafe; 
   Duvara monte edilen fanlarda; fan merkezinin yerden yu ksekliginin 6 katçnç 
   ğatçya monte edilen fanlarda; fan merkezinin yerden yu ksekliginin 3 katçnç aÇamaz. 
   Fanlar, çsçtçcçlarçn u st seviyesine, mu mku n oldugunca mahyaya yakçn monte 
edilmelidir. 
   Mekanik havalandçrma yoluyla, tesiste kullançlan her kW iü in 10m�/saat hava 
tahliye edilmesi yeterlidir. 
   BaÇka amaü lar iü in gereken havalandçrma miktarç var ise hesaba alçnmalçdçr. 
   Fan kapasitesi, bu yu k havalandçrma degerine gore hesaplançr. 
   Hesaplama yontemleri  aÇagçda ki gibidir. 
 

a)  Ekzost edilecek hava miktarçnçn hesaplanmasç  
                                 VTOP   = ∑  QNB   . L 
                   
                Burada ; 
 
             VTOP   : Toplam ekzost edilecek hava miktarç (m°/saat) 

S QNB   : Tu m radyantlarçn toplam çsçl gu cu  (kW) 
        L   :  Belirlenen ekzost hava miktarç (≥ 10m°/saat)/Kw 
 

b)  Bir veya  üok fan ile, en az,  (a) bolu mu nde hesaplanmçÇ,  VTOP degeri 
kadar kapasite saglanmalçdçr.                                                                    

   
   Ozel Durum : AÇagçda belirtilen hallerde dogal veya mekanik havalandçrma 
gerekmez; 
   O zel bir tedbir uygulanmadan tesisin yapçsç geregi oluÇan hava degiÇimi miktarç 1.5 
hacim/saatöten bu yu k ise, 
   Tesis hacminin her 1 m“öu  iü in kurulu gu ü  5 Wötan az ise, 
 
   12.6.Yakma Havasç Temini 
   Hava giriÇini saglayacak  aü çklçklar radyant çsçtçcçlarçn alt seviyesine yerleÇtirilirler. 
   Hava giriÇ aü çklçklarçnçn toplam net kesit alanç, ekzost aü çklçklarçnçn toplam net kesit 
alançndan az olamaz.  
   Hava giriÇ aüçklçklarçnda otomatik aüma kapama sistemi olmasç halinde, radyant 
çsçtçcçlar ancak hava giriÇlerinin aü çlmasç  durumunda üalçÇabilmelidir.  
 
   E-  4-19 BARG BASINÜ TA GAZ VERILMESI  
   AMAğ: Mu Çterinin 4 barg u zeri basçnü ta gaz kullançlmasç (Kojenerasyon, Tri 
jenerasyon, CNG v.b.) talebi durumunda BURSAGAZ iüerisinde uygulanacak 
prosedu ru  tançmlamaktadçr. 
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   KAPSAM: IÇ bu prosedu r, üelik hattan 4 barg. u zeri gaz taleplerinin olumlu 
cevaplandçrçlmasç durumunda sozleÇmenin imzalanmasçndan gaz aü çlçÇçna kadar 
yapçlacak iÇlemleri tançmlar. 
 
1. Firmalarçn bu konudaki talepleri Pazarlama Mu du rlu gu  tarafçndan 

degerlendirilecek, Pazarlama Mu du rlu gu  firmançn talebinin karÇçlanabilmesi 
konusunda Proje ve Harita Bolu mu önu n onayçnç alacaktçr. 

 
2. Proje ve Harite Bolu mu önce yapçlan Çebeke tasarçmlarçnda gaz basçncç minimum 12 

barg olarak kabul edilmektedir. ğelik hatlarda bu basçnütan daha yu ksek bir basçnü  
BURSAGAZ tarafçndan garanti edilemez, ayrçca üelik hatlarda regu lator 
kullanmaksçzçn sabit bir basçnü ta gaz verilmesi de garanti edilemez.  

 
3. 4-19 barg basçnüta dogalgaz kullançmçnçn yonetmelik ve Çartnamelere 

uygunlugunun kabul ve muayenesi, Bursagaz tarafçndan kurulacak bir komisyon 
sorumlu olacaktçr. 

 
          Bu komisyonda aÇagçda adç geüen birimlerden birer temsilci                    
bulunacaktçr. 

Ø Pazarlama ve Mu Çteriler Mu du rlu gu  
Ø IÇletme Mu du rlu gu   
Ø Yatçrçm ve Iü  Tesisat Mu du rlu gu  
Ø Yonetim Sistemleri Birimi 

 
Komisyon baÇkanç ihtiyaca gore diger birimlerden eleman talep edebilir. 
 

   F-TALIMAT VE TAVSIYELER 
 
   Talimatlar: 
 
   Iü  tesisat sertifikasç alan firma donu Çu m ve tesisatlarda gorevlendirecegi tu m 
elemanlarç, dogalgaz üalçÇmalarçnda emniyet kurallarç, teknik kurallar, mu Çteri iliÇkileri 
ve ayrçca acil durumlarda alçnacak onlemler ile ilgili bilgilendirmeli, üalçÇma esnasçnda 
her tu rlu  emniyet tedbirini almalçdçr. 
 
   Firma BURSAGAZöçn kontrolu ndeki gaz hatlarçna veya Çebekeye takçlmçÇ olan 
herhangi bir ekipmana kesinlikle mu dahale etmemeli, üalçÇmalarda boyle bir ihtiyaü  
ortaya ü çkarsa durumu acilen BURSAGAZ dogalgaz acil servisine (187) bildirmelidir. 
 
   Firma donu Çu m iÇini tamamladçktan sonra tesis yoneticisi ve teknik gorevli veya 
ilgili kiÇiye dogalgaz kullançmçnda genel emniyet kurallarç ve acil durum onlemleri 
konusunda egitim vermeli, ayrçca tu m emniyet ve yakçcç cihazlar iü in de yazçlç iÇletme 
talimatlarç hazçrlayçp imza karÇçlçgç aynç Çahçslara teslim etmelidir. Hazçrlanan bu 
talimatlar tesisin iü inde kolay okunacak bir yere asçlmalçdçr. 
 
   Tavsiyeler: 
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   Yakçtta ekonomi saglanmasç ve üevre kirliligini en aza indirmek bakçmçndan gazlç 
merkezi yakma tesislerinin, dçÇ hava sçcaklçgçna baglç otomatik (3 veya 4 yollu vanalç 
vb.) kumanda tertibatç ile donatçlacak biü imde tasarçmlanmasç ve yapçlmasç tavsiye 
edilir. Otomatik kumandançn fonksiyonunu gereg ince yapabilmesi ic in çsçtma 
sisteminin bu tu n devreleri (TS 2164) eÇ direnü li olarak tasarçmlanmalçdçr. Sistem ile 
proje ve detaylarçnçn du zenlenmesinde TS 2164öde yer alan kurallara uyulmalçdçr. 
 
   Isç ekonomisi bakçmçndan, çsç u reticilerinin yerleÇtirildigi mahallerdeki bu tu n sçcak su 
borularçnçn, çsç yalçtçmçna tabi tutulmasç ve yalçtçm malzemesinin çsç geü irgenlik 
direncinin min. 0,65 m2.K/W olmasç tavsiye edilir. 
 
   Dogalgaz tesisatçnçn yçllçk periyodik bakçmçnçn tesisatç yapan sertifikalç firmaya yada 
konuda uzman baÇka bir kuruma yaptçrçlmasç tavsiye edilir. 
 
   Periyodik olarak yakma sistemlerinde baca gazç analizleri yapçlmalç, emisyon 
degerleri aÇçlmamalçdçr. 
 
   Uyarçlar: 
 
   Herhangi bir üalçÇma esnasçnda fabrika iü inde veya sahada gaz kaüagç olmasç 
halinde kullançcç tarafçndan alçnmasç gereken onlemler Çunlardçr.  
 

 
BINA IÜ INDE GAZ KAÜ AG I OLMASI DURUMUNDA 

 
 
1-Basçnş du ü u rme ve olşum istasyonunun giriü  ve şçkçü  vanalarç ile bina 
dçü çnda bulunan kesme vanalarçnç ”KAPALI’    konumuna getirin. 
 
     
2-Bru lor oncesi gaz kontrol hatlarçndaki tahliye vanalarçnç (Ü çkçü  borularç 
bina dçü ç ile irtibatlç olan) ”AÜ IK’  durumuna getirerek gazçn tahliye 
edilmesini saglayçn. 
 
 
3-Gaz kaşagçnçn bulundugu bolgeyi su rekli havalandçrçn.  
 
 
4-Ortamda bulunan ve kçvçlcçm u retebilecek unsurlara karü ç onlem alçn. 
(Elektrik anahtarlarç ile aşma ve kapama iü lemi yapmayçn.) 
 
  
5- BURSAGAZ�çn 187 nolu acil telefonunu arayarak dogru ve aşçk adres ile 
durum hakkçnda bilgi verin.  
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AÜ IK ALANDA GAZ KAÜ AG I OLMASI DURUMUNDA 

    
   1- Basçnş du ü u rme ve olşum istasyonunun giriü  ve şçkçü  vanalarç ile bina 
dçü çnda bulunan kesme vanalarçnç ”KAPALI’  konumuna getirin. 
   
   2-Yakçn şevrede bulunan kçvçlcçm oluü turabilecek unsurlara karü ç onlem 
alçn.                                                                      
     
   3-  Kaşagçn oldugu bolgeye uyarç iü aretleri koyun ve yabancç ü ahçslarçn 
alana girmesine engel olun. 
    
   4- BURSAGAZ�çn 187 nolu acil telefonunu arayarak dogru ve aşçk adres ile 
durum hakkçnda bilgi verin.  

 
 

GAZIN ALEV ALMASI DURUMUNDA 
 
1- Basçnş du ü u rme ve olşum istasyonunun giriü  ve şçkçü  vanalarç ile bina 

dçü çnda bulunan kesme vanalarçnç ”KAPALI’            konumuna getirin.  
 
2- BURSAGAZ ACIL ( 187 ) ve ITFAIYE ( 110 ) telefonlarçnç arayarak 

adres ve durum ile ilgili bilgi verin.  
 
3- ITFAIYE ve BURSAGAZ gorevlileri ulaü ana dek KURU KIMYEVI TOZ 

işeren yangçn sondu ru cu ler ile mu dahale edin. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

