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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Proses 

MODÜLÜN ADI  Proses Akış Şemasında Veri Kontrolü 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; proses akış şemasındaki borulama kontrolü ve 

proses akış şemasındaki enstrüman kontrolü yapabilme ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Proses akış şeması kodlama ve çizimi modülünü başarmış 

olmak 

YETERLİK Proses akış şemasındaki verileri sahada kontrol etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, proses akış 

şemasındaki borulama kontrolü ve enstrüman kontrolü 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1.Proses akış şemasındaki borulama kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

2.Proses akış şemasındaki enstrüman kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım ve 

tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, internet, 

bireysel öğrenme ortamları vb.  
Donanım: 
Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilk yardım malzemeleri, 

sabun, personel dolabı, akış şeması, akış şeması ekipmanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
İRİŞ 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modül ile proses akış şemasındaki borulama kontrolü ve enstrüman kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde proseste yani işletmede üretim sonu ürünün nasıl 

tahliye edilebileceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Çalışma ortamınız, işletmede üretim 

sahası olacaktır. 

Başarılar dilerim. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak proses akış şemasındaki borulama 

kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Borulama nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 Borulamada kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklayınız. 

 

1. BORULAMA 
1.1. Tanımı 

 

Tesisin bir ünitesinden diğerine akışın sağlanabilmesi için kanal, boru ve diğer 

detayların yerlerinin ayarlanması önemlidir. Borulama projesinin hazırlanmasında üç temel 

unsur söz konusudur:  

 Montaj ve işletmeye uygunluk 

 Bakım için kolay erişilebilirlik  

 İleride muhtemel bağlantı veya yeni hatların ilave edilebilmesi 

 

Borulamada yapılacak en önemli hesap akışkanların boru cidarına sürtünme ve/veya 

çarpmalardan ötürü uğradığı basınç kayıplarıdır. Bu kayıpların en önemli sebebi akışkanın 

hızıdır. Hız arttıkça akış, laminar (düzgün) akıştan türbülanslı akışa geçer. Laminar 

türbülanslı geçiş sınırı Reynolds (Re) sayısı ile belirlenir.  

 

Re<2300 ise akış düzgün (laminar) Re> 4000 ise akış türbülanslı (turbulant) Reynold 

sayısı birimsiz bir sayı olup aşağıdaki formülden bulunabilir. 

 
V(m/sn): akışkanın hızı,  d(m):  akışkanın geçtiği borunun çapı,  ʋ(m2/Sn): akışkanın 

kinematik viskozitesi 

 

Kinematik viskozite (ʋ) değerleri için aşağıdaki bağlantıdan SI birimdeki tabloyu 

kullanabilirsiniz. 

 

Türkiye’de boru ölçülerinin belirtilmesinde iki ayrı standart bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi ANSI normları, ikincisi ise DIN normlarıdır ve her ikisi de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Boruyu iki ana faktör belirler. Bunlar  borunun dayanabileceği basınç aralığı, ikincisi 

ise boru çapıdır. Diğer faktörler ise boru malzemesi, dikişli olup olmadığı, borunun nasıl 

çekilmiş olduğu gibi yan faktörlerdir. 

Borunun dayanması gereken basınç değeri arttıkça boru et kalınlığı içe doğru artar. 

Yani ölçülen boru dış çapları hem ANSI hem DIN normunda  sabit olup boru et kalınlığı 

arttıkça boru iç çapları küçülür.  

 

Borunun satın alınmasında belirtilecek dış çapları hem ANSI hem DIN normunda 

standartlaştırılmış olup belirtilen çapların arası bir boru standart olarak üretilmemektedir 

(Özel sipariş olarak üretilebilir.). 
 

 
Resim 1.1: Borulamaya örnek 

 

1.2. Borulama Malzeme Bilgisi 
 

Genel anlamda, insanların ihtiyacı olan her şeye MALZEME denir.  

Özel anlamda ise, üretim yapmak için kullanılan her türlü araç ve gerece yani belirli 

işlem kademelerinden geçerek endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilen maddelere 

MALZEME denir.  

 

Malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal vs. özelliklerini MALZEME BİLİMİ 

inceler.  

 

Tabiatta mevcut olan herhangi bir işleme tabi tutulmamış maddelere TABİİ MADDE 

denir.  
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Daha sonra bazı işlemlere uğratmak için insan gücü veya makinelerle bulundukları 

yerden çıkartılan tabii maddelere (cevherler, kömür, ham petrol vs.), esas kullanım amacını 

kaybeden atık maddelere (hurdalar) ve üretim sürecinde açığa çıkan artık maddelere (metal 

talaşları, tekstil artıkları, vs.) HAM MADDE denir. 

 

Her teknik eleman, malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.  

Yoksa kullanma alanına en uygun olan malzeme ve malzeme kombinasyonlarını 

seçemez. 

 Malzeme seçiminde genel olarak dikkate alınacak faktörler;  

 

 Mukavemet  

 

Bu kriter, şu sorunun karşılığı olarak önemlidir: Bu malzeme çalışma esnasında 

uygulanan yüke ve doğacak gerilmeye dayanır mı, dayanmaz mı?  

Yüzde yüz mukavemet gerekince bu parametre birinci sırada olmasına karşılık bazen 

birinci sıraya bir anda sertlik, korozyon, iletkenlik, manyetiklik, özgül ağırlık, mukavemet / 

özgül ağırlık gelebilir. 

 

 Süneklik  

 
Bu kriter, şu sorunun karşılığı olarak önemlidir: Bu malzemenin, çalışma esnasında ne 

kadar sünek olması gerekir?  

 

Yeterli süneklik genelde mukavemetten fedakârlıkla elde edilir.  

 

Bu parçalar soğuk işlemle şekillendirilmiş ve parçaların mukavemetleri yüksek ama 

süneklikleri düşüktür.  

 

Maksat, büyük mukavemet kaybı olmadan ne kadar süneklilik olabileceğidir. 

 

Tren rayında süneklik az istenir, zira çalışma koşulları serttir. Yani buradaki süneklik 

ne olmalıdır? 

 

 Kararlılık  

 

Bu kriter, şu sorunun karşılığı olarak önemlidir: Bu malzemenin,  çalışma esnasında 

devamlı olarak ne kadar süre çalışması gerekecek?  

 

Çalışma hâlindeki bir malzemenin kararlılığı, doğrudan sıcaklığa, sıcaklık 

dalgalanmasına ve bu sıcaklıkta uzun süre kalıp kalmamasına bağlıdır. 

 

Malzemenin kararlı çalışmasını, en çabuk şekilde sıcaklık ve sıcaklık dalgalanmaları 

bozabilir. Mukavemeti etkiler ve iç yapı değişikliklerine sebep olur. 
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 İmal edilebilirlik  

 
Bu kriter, şu soruların karşılığı olarak önemlidir: Bu malzeme kolay mı, yoksa zor mu 

üretiliyor? İstenilen parça sayısı az mı, çok mu?  

Bu parametre, bir sonraki “elde edilebilirlik” ile sıkı sıkıya bağlıdır. Sadece fark, parça 

sayısı fazla olunca metal kalıp gerekecek fakat masraf fazla olacak, ancak kritik sayı aşılınca 

kârlı olunacaktır. 

 

Parça sayısı az ise imalat el ile yapılır ama ucuz malzeme kullanılır, o zaman da 

toplam maliyet ucuza getirilir. 

 

 Elde edilebilirlik  

 
Bu kriter, şu soruların karşılığı olarak önemlidir: Bu malzeme kolay mı, yoksa zor mu 

bulunur? Sadece tek bir yöntemle mi imalatı söz konusudur? Fiyatı ulaşılamayacak kadar 

yüksek midir?  

Malzemenin nitelikleri göz önüne alınmadan, eğer malzeme kolay elde edilebilir 

değilse bir tasarım yapmak mantıksızlıktır. 

 

Burada sözü edilen “elde edilebilirlik” teriminden, malzemenin fiyatı ve istenilen şekli 

alabilmesi anlaşılmalıdır. Örneğin sadece dökümle üretilebilen bir malzeme; haddeleme, tel 

çekme, extrüzyonla yapılamıyorsa işimiz zor demektir. 

 

 Korozyon direnci  
 

Bir malzeme, arzu edilen çalışma koşullarına bağlı olarak korozyona dirençli veya 

dirençsiz olabilir. Korozyon direnci için kriter üç derecede ele alınabilir: 

 

 Kirlenmeden sakınma 

 Kapalı kaplarda ve kanallarda çatlakları engellemek 

 Korozif saldırı sırasında mukavemetin ve diğer özelliklerin etkilenmesi 

 

 

Bazı durumlarda periyodik değiştirmeler gerektiren daha kötü bir malzeme kullanmak 

daha elverişli olabilir çünkü bu durum pahalı bir malzeme kullanılmasından daha 

ekonomiktir. Bununla birlikte başka durumlarda bu yaklaşım hayati tehlike ihtimali veya 

başka sebeplerle kabul edilir olmayabilir. Korozif ortamla ilgiliyken gözden kaçırılmaması 

gereken faktörler vardır; çünkü bunların ihmali, korozyon testlerinin hatalı yorumlanmasına 

sebebiyet verir. 

 

Her tasarımda korozyon ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Özel bir takım şartlar 

altındaki korozif saldırıya karşı kabul edilebilir direncin bu şartlardaki birkaç değişikle yeni 

bir problem veya aynı problemin biraz değişikliğe uğramış bir hâline dönüştüğünü görürüz. 
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 Isı transfer özelliği  

 

Çok sık karşılaşılan bir işlem, katı bir malzeme içinden geçen sıcak bir akışkan 

yoluyla, daha soğuk bir akışkana ısı transferidir. Transfer edilen ısı, yoğunlaşma veya 

buharlaşma gibi faz değişikliklerinden gelen iç ısı olabileceği gibi, bir akışkanın sıcaklığının 

artmasından veya azalmasından gelen ısı da olabilir. 

Soğuk bir akışkanın sıcaklığının, daha sıcak olandan bir miktar ısı transfer edildiğinde 

artması; buharın soğutma suyu ile yoğunlaşması; bir çözeltideki suyun yüksek basınçlı buhar 

ile buhar hâlinde uzaklaştırılması tipik örneklerdir. Bunların hepsinde ısı, kondüksiyon ve 

konveksiyonla transfer edilir. 

 

 Maliyet  

 
Bu kriter şu sorunun karşılığı olarak önemlidir: Seçilecek bu malzemenin fiyatı nedir?  

Malzeme seçiminde bu kriter, son karar olarak ödün vermeyi gerektirebilir. Bu 

malzemeden vazgeçilebilir mi? 

 

 Değer biçme testi 

 

 Bu malzeme olmadan yapabilir miyiz? 

 İstenilenden daha fazla özelliği var mı? 

 Değerinden daha pahalı mı? 

 İşi yapmak için daha iyi olasılık var mı? 

 Daha ucuz bir yöntemle yapılır mı? 

 Standart bir malzeme mi? 

 Miktarı da düşünürsek daha ucuza işlenerek kullanılır mı? 

 Bir başkası aynı malzemeyi daha ucuza temin edebilir mi? 

 Paranız olsaydı çok pahalı olan bu malzemeyi almayı reddeder miydiniz? 

 

Büyük tasarruflar, genellikle imalat prosedüründen veya malzemenin kullanıldığı 

şekilde değişiklikler yapılarak gerçekleştirilir. Örneğin bazı özel kompleks şekiller, doğrudan 

pahalı işlemlerle elde edilebilecekken; levha, plaka, döküm veya dövme yöntemlerinden 

biriyle hazır imal edilmiş basit parçaların birleştirilmesinden de yapılabilirler. Diğer taraftan 

birleştirme masrafı döküm veya ekstrüzyon yöntemleri kullanılarak minimize edilebilir.  

 

1.3. Borulama Malzemesi Seçimindeki Faktörler 
 

Malzemenin teknik özelliklerini; mekanik, fiziksel ve teknolojik olmak üzere üç ana 

gruba ayırmak mümkündür. Bu özellikleri belirten faktörler aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo1.1: Malzemenin teknik özelliği 

 

1.3.1. Basınç 

 
Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. 

Katı, sıvı ve gazlar; ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular. Kuvvetin 

kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç (P), bütün yüzeye 

dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti (F) denir. 

 

1.3.2. Korozyon 

 
Metallerin korozyona uğrama hızı büyük ölçüde bulunduğu ortamla alakalıdır. 

Ortamdaki nem miktarı; asitlik baziklik durumu; havanın, oksijenin veya suyun ortam 

tarafından geçirilebilme yeteneği; kaçak akımlar ve çeşitli bakteriler, korozyonu başlatıcı ve 

hızlandırıcı etken olarak karşımıza çıkar. 

 
Resim1.2: Korozyona uğramış tesisat 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kat%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
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Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal 

reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmesi olayıdır. Metallerin büyük bir kısmı su 

ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp normal koşullar altında bile korozyona uğrayabilir. 

Endüstrinin temel yapı malzemesi olan demir ve çelik, sulu ortamlarda ve atmosferde 

korozyona dayanıksız bir metaldir. 

 

Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Açık atmosferde bulunan 

tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, taşıt araçları, yer altı boru hatları, betonarme 

demirleri, iskele ayakları, gemiler, fabrikalarda kimyasal madde doldurulan kaplar, borular, 

depolar ve birçok makine parçası korozyon olayı ile karşı karşıyadır. 

 

 Korozif etki metalin tipine ve ortama bağlı olarak şu şekillerde görülebilir:  

 

 Homojen korozyon  

 Galvanik korozyon  

 Aralık korozyon  

 Taneler arası korozyon  

 Gerilmeli korozyon  

 Erozyon korozyon  

 Seçici korozyon  

 
Bu kriter, şu sorunun karşılığı olarak önemlidir: Bu seçilecek malzeme çalışma 

koşullarında korozyona karşı dirençli mi, yoksa dirençsiz midir?  

Her tasarımda korozyon ihtimali mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

1.3.3. Sıcaklık 

 
Dın 17175 yüksek sıcaklık kullanımları için çelik boruların özellikleri aşağıdaki 

tabloda açıklanmıştır. 

 

Borular; 600
 0
C'den düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında kazanlarda, fırınlarda, hatlarda ve 

tanklarda kullanılmak üzere üretilmişlerdir. 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Çelik 
Kalitesi 

Kimyasal Kompozisyon ( % olarak ) 

C Si Mn P (en çok) Cr Mo V 

St 35.8 maks. 0,17 0,10 - 0,35 0,40 - 0,80 0,04 - - - 

St 45.8 maks. 0,21 0,10 - 0,35 0,40 - 1,20 0,04 - - - 

15 Mo 3 0,12 - 0,20 0,10 - 0,35 0,40 - 0,80 0,035 - 
0,25 - 
0,35 

- 

13 CrMo44 0,10 - 0,18 0,10 - 0,35 0,40 - 0,70 0,035 
0,70 - 
0,10 

0,45 - 
0,65 

- 

14 MoV63 0,10 - 0,18 0,10 - 0,35 0,40 - 0,70 0,035 
0,30 - 
0,60 

0,50 - 
0,60 

0,22 - 
0,32 
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MEKANİK ÖZELLİKLER 

Çelik  
Kalitesi 

Çekme  
Dayanımı  

[Mpa] 

Akma  
Dayanımı  
[Mpa] (en 

az) 

Uzama  
[%] (en 

az) 

Darbe 
Enerjisi  

[J] (en az) 
   

St 35.8 360 - 480 235 25 34 
   

St 45.8 410 - 530 255 21 27 
   

15 Mo 3 450 - 600 270 22 34 
   

13 CrMo44 440 - 590 290 22 34 
   

14 MoV63 460 - 610 320 20 41 
   

Çelik 
Kalitesi 

Farklı Sıcaklıklardaki (C) Minimum Akma Dayanımı [Mpa] 

2000 C 2500 C 3000 C 3500 C 
4500 

C 
5000 

C  

St 35.8 185 165 140 120 105 - 
 

St 45.8 205 185 160 140 125 - 
 

15 Mo 3 225 205 180 170 155 150 
 

13 CrMo44 240 230 215 200 180 175 
 

14 MoV63 270 255 230 215 185 170 
 

Tablo1.3: Yüksek sıcaklık kullanımları için çelik boruların özellikleri 

 

1.3.4. Yalıtım 

 
Isı yalıtımı, genel olarak enerji kazanımı amacıyla sıcaklık farkından dolayı 

oluşabilecek ısı kayıp ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir. Isı 

yalıtımı yapılarda, tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda yapılmaktadır. 

 

1.3.4.1. Yalıtım Malzemelerinde Aranması Gereken Temel Özellikler 

 
Yalıtım malzemelerinin seçiminde göz önüne alınması gereken başlıca özellikler 

şunlardır: 

 Isı iletim kat sayısı (W/mK) 

 Yoğunluk (kg/m
3
) 

 Yangın sınıfı (DIN 4102, BS476) 

 Sıcaklık dayanımı (ºC) 

 Mekanik dayanım (kPa) 

 Buhar difüzyon direnci 

 Su emme 

 Boyutsal kararlılık 100 

 Yandığı zaman çıkardığı duman ve gaz 
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 Çevre dostu olması 

 Hijyenik olması, bakteri oluşumuna izin vermemesi  

 Ekonomik olması 

 

 Isı iletim kat sayısı 

 
Şekil 1.1: Isı iletimi  

 

Isı iletim kat sayısı; bir malzemenin birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları 

arasındaki fark 1 ºC olduğunda, yüzeyin birim alanından (1 m2) ve bu alana dik yöndeki 

birim kalınlıktan (1 m) ve 1 saatte geçen ısı miktarıdır. Malzemenin yalıtım kabiliyetini 

ortaya koyan bir değerdir. Bunun olabildiğince sıfıra yakın olması arzu edilir. t=40 oC için 

=0,065 W/mK değerin altında ısı iletkenlik kat sayısına sahip malzemeler yalıtım 

malzemesi olarak sınırlandırılmaktadır. Bu özellik, malzemenin ısı yalıtım özelliğini belirler. 

Isı iletim kat sayısı yükseldikçe malzemenin ısı yalıtım özelliği azalır (Kötüleşir.). 

 
 

 Yoğunluk 

 

Malzemenin birim hacminin (1 m
3
) kütlesine yoğunluk adı verilir. Isı yalıtım 

malzemelerinde yoğunluk, ısı iletim kat sayısını pek etkilememekle birlikte malzemenin 

stabilizesi ve mekanik dayanımı yoğunlukla direkt ilgilidir. İdeal olan, boyutsal kararlılık ve 

mekanik dayanım açısından en uygun yoğunlukların kullanılmasıdır. Dolayısıyla malzeme 

seçimi yapılırken konuda uzman kişilere danışılmalıdır. 
 

 
Resim1.3: Yalıtım malzemelerinin yoğunluğu   

Cam yünü 
Polietilen Kauçuk köpüğü 
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 Yangın sınıfı 

 
Resim1.4: Yangın izolasyon testi 

 

Yapı ve yalıtım malzemelerinin yangın sırasındaki davranışlarını ölçmek için çeşitli 

deney metotları geliştirilmiştir. Bu deneylere tabi tutulan malzemenin davranışı ölçülür ve 

sınıflandırılır. Bu deneylerin ve sınıflandırmaların tarif edildiği standartlar bulunmaktadır. 

 

 Sıcaklık dayanımı 

 

 
Resim1.5: Sıcaklık dayanımı  

 

Her ısı yalıtım malzemesinin ısıya maruz kaldığında özelliklerini kaybetmeye başlayıp 

deforme olmaya başladığı bir sıcaklık noktası bulunur. Bu nedenle malzemenin uygulandığı 

yerde maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve bu sıcaklığa uygun malzeme 

seçilmelidir. 

 
 Mekanik dayanım 

 

 
Resim1.6: Buhar difüzyon yoğunluğu 



 

 16 

Ürün, gerek uygulama sırasında gerekse uygulama sonrasında belirli bir esnekliğe ve 

aynı zamanda mekanik dirence sahip olmalı, kırılmamalı, yırtılmamalı ve noktasal 

darbelerde kolay hasar görmemelidir.  
 

 Buhar difüzyon direnci 

 

Bir malzemenin bünyesinden buhar geçişine gösterdiği direnç, o malzemenin buhar 

difüzyon direncidir. Buhar difüzyon direnci yükseldikçe malzemenin içinden geçebilecek 

buhar miktarı azalır. Isı yalıtım malzemelerinde buhar difüzyon direncinin yüksek olması 

istenir. 
 

 Su emme oranı 

 
Resim1.7: Su emme 

 

Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği, ısı iletim kat sayılarının düşük olmasıdır. 

Bu özellik malzemelerin bünyesinde bulunan durgun hava veya gaz içeren kılcal aralıklar 

veya gözeneklerdir. Isı yalıtım malzemeleri su ile temas ettiklerinde bünyelerine bir miktar 

su emebilir. Bunun sonucunda malzemelerin ısı iletim kat sayıları düşer; yani ısı yalıtım 

özellikleri bozulur. Su emme miktarları çeşitli testler uygulanarak belirlenir. Isı yalıtım 

malzemelerinde su emme oranlarının sıfır veya sıfıra yakın olması istenir. 
 

 Boyutsal kararlılık 

 

Isı yalıtım malzemelerinin boyutsal kararlılıkları olmalıdır. Yani malzeme, 

uygulandığı andaki boyutlarını zaman içerisinde veya termal ve mekanik etkilerle 

kaybetmemelidir. Başka bir ifadeyle malzemelerin sıcaklık veya basınçla şekil değiştirmeleri 

çok az olmalıdır. 
 

 Yandığı zaman çıkardığı duman ve gaz 

 
Resim1.8: Yanma sonucu açığa çıkan gazlar 
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Yalıtım malzemelerinin yangın sırasında yaydığı duman ve gaz miktarı da çok 

önemlidir. Yapılan araştırmalarda yangın sırasındaki ölümlerin büyük bir bölümü, çıkan 

yoğun ve koyu duman nedeniyle çıkışların bulunamaması veya zehirli gazlardan 

zehirlenilmesi gibi etkenlerle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla yalıtım malzemesinin en az 

alev taşımama özelliği kadar, zehirli gaz yaymaması ve koyu duman çıkarmaması da önem 

arz etmektedir. 

 

 Çevre dostu olması 

 

Atık gazların atmosferimizi kirlettiği ve küresel ısınmanın ciddi tehdit oluşturmaya 

başladığı günümüzde hepimiz, çevreye karşı daha duyarlı olmak zorundayız. Yalıtım 

malzemesinin gerek üretiminde çevre dostu bir teknoloji kullanılması, gerekse üretimden 

sonra çevre kirliliği yaratmayacak geri dönüşümü mümkün bir ham madde kullanılarak 

üretilmesi de önemli bir tercih nedenidir.  

 

 Hijyenik olması, bakteri oluşumuna izin vermemesi 

 

 
Resim1.9: Bakteriler 

Yalıtım malzemesinin hijyenik olması ve bakteri (küf, mantar vs.) oluşumuna izin 

vermemesi, hava kalitesi ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konu ile ilgili 

olarak farklı kullanım amacına sahip çeşitli bina örnekleri üzerinde yapılan araştırmalarda, 

bu binaların %40’ında uygun olmayan yalıtım malzemelerinde meydana gelen küf ve 

mantarların iç hava kalitesini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 

 

 Ekonomik olması  

 
Yalıtım malzemesinin ömrü, en az uygulamanın yapılacağı kanal sisteminin ömrü 

kadar olmalıdır. Bakım gerektirmemeli, ilk yatırım maliyeti düşük, enerji tasarrufuna katkısı 

yüksek olmalıdır. 

 

Malzemelerin özellikleri, yalıtım uygulaması yapılacak olan yapı veya tesisat tipine 

göre dikkatlice değerlendirilmelidir.  

 

Tesisat; içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre soğuk, ılık ve sıcak hatlar olmak 

üzere 3’e ayrılmaktadır. 



 

 18 

Soğuk hatlar: Akışkan sıcaklığı + 10 °C’den düşük hatlar 

Ilık hatlar: Akışkan sıcaklığı +10 °C ile + 100 °C arasındaki hatlar 

Sıcak hatlar: Akışkan sıcaklığı +100 °C’den daha yüksek hatlar 

 

Tesisat tipine göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ise şunlardır: 

 

Soğutma ve fan-coil hatlarında buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç nedeniyle 

elastomerik kauçuk köpüğü; 

 

Ilık hatlarda ise tüm yalıtım malzemeleri kullanılabilecek olmasına karşın genellikle 

polietilen, cam yünü ve kauçuk köpüğü kullanılmaktadır. 

 

Sıcak hatlarda, yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle 200 °C’ye kadar cam yünü, 700 

°C’ye kadar taş yünü ve daha yüksek sıcaklıklarda seramik yünü seçime bağlı olmaksızın 

kullanılmak zorundadır.  

 

1.3.4.2. Yalıtım Malzemeleri 

 
Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yalıtım malzemeleri birbirlerinden 

çok farklı özellik göstermektedir. Tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı 

yalıtım malzemelerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür:  

 

Yumuşak köpükler (esnek malzemeler) (elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen köpük) 

Mineral lifli malzemeler (cam yünü, taş yünü) 

Sert plastik köpükler {genleştirilmiş (expanded )polistiren (EPS), çekilmiş (extruded)  

Polistiren (XPS)} 
 

 Cam yünü 

  
Silis kumunun yüksek sıcaklıklarda ergitilerek elyaf hâline getirilmesi ile elde edilen 

bir ısı yalıtım malzemesidir. Şilte ve levha halinde kullanılabilir. 

  
 

Resim 1.10: Cam yünü 
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 Isı iletkenlik hesap değeri=0,04 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: Maksimum 250 °C 

 Yoğunluk: 14-100 kg/m
3
 arası yoğunluklarda üretilir. 

 Yanma sınıfı: DIN 4102'ye göre A sınıfı yanmaz. 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı =1 

 Su emme: hacimce % 3-10 

 Mekanik dayanım: 1,5-6,5 ton/m
2
 basma dayanımı 

 

 Taş yünü 

 

    
Resim1.11: Taş yünü 

 

Bazalt veya diabez taşının yüksek sıcaklıklarda ergitilerek elyaf hâline getirilmesi ile 

elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. 

 

 Isı iletkenlik hesap değeri 0,04 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı:  Maksimum750 °C 

 Yoğunluk: 30 - 200 kg/m
3
 arasında üretilir. 

 Yanma Sınıfı: DIN4102 'e göre A sınıfı yanmaz. 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı =1 

 Su emme: Hacimce % 2,5-10 

 Mekanik dayanım: 1,5-6,5 ton/m
2
 basma dayanımı 

 
 Çekilmiş (Ekstruder) polistren köpük (XPS) 

 

  
Resim 1.12: Ekstrude polistren köpük (XPS) 
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Çekilmiş (ekstrude) polistren köpük (XPS) levha, polistren ham maddesinin 

ekstrüzyonla levha hâlinde çekilmesiyle üretilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Üretim tekniği 

dolayısıyla kapalı gözenekli ve bünyesine su almayan bir ısı yalıtım malzemesidir. 

 Isı iletkenlik hesap değeri: Yüzeyi pürüzsüz iken 0,028 yüzeyi pürüzlü 

iken 0,031 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: -50 ila +75/+80 °C 

 Yanma sınıfı: B1 sınıfı zor alev alan 

 Yoğunluk: ~ 25 - 45 kg/m
3
 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 80 - 250 

 Su emme: Hacimce %0 – 0,5 maksimum 

 Mekanik dayanım: 100 - 500 kPa (10 - 50 ton/m
2
) maksimum basma 

dayanımı 

 

 Genleştirilmiş (Ekspande) polistren köpük (EPS) 

 

  
Resim 1.13: Ekspande polistren köpük (EPS) 

 

Genleştirilmiş (ekspande) polistren köpük (EPS), polistren ham maddesinin 

genleştirilerek blok hâlinde ve kesilme suretiyle levha hâline getirilen bir ısı yalıtım 

malzemesidir. Ayrıca levha şeklinde kalıp içinde genleştirilerek de üretilebilir. 

 

 Isı iletkenlik hesap değeri: Ortalama 0,04 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: -180 / +75'tir. 

 Yanma sınıfı: DIN 4102'e göre B1 sınıfı zor alev alan, B2 sınıfı normal 

alev alan bir ısı yalıtım malzemesidir. 

 Yoğunluk: 15 - 30 kg/m
3
 olmalıdır. 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 20 - 80 

 Su emme: Hacimce %0-5 arası 

 Mekanik dayanım: 50 - 150 kPa (5-15 ton/m
2
) maksimum basma 

dayanımı 
 

 Poliüretan 
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Resim 1.14: Poliüretan 

 
Poliüretan, iki ayrı kimyasal malzemenin bir araya getirilmesi ile üretilir. Levha, 

sandviç panel şeklinde ve püskürtme yöntemiyle izolasyonda kullanılan bir ısı yalıtım 

malzemesidir. 

 Isı iletkenlik hesap değeri 0,035 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: -200 / +110 °C 

 Yanma sınıfı: B1 - B2 - B3 sınıfı zor, normal ve kolay alev alan 

 Yoğunluk: 30 - 40 kg/m
3
 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 30-100 

 Su emme: Hacimce %3-5 arası 

 Mekanik dayanım: 100 - 400 kPa (10 - 40 ton/m
2
) 

 

 Elastomerik kauçuk  

 

 
Resim 1.15: Elastomerik kauçuk 

 

Alman teknolojisi ile özellikle iklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde 

kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre 

yapısına sahip boru ve levha şeklinde yalıtım malzemesidir.  

 

 Isı iletkenlik hesap değeri: 0,036 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: Maksimum -60/85 °C 

 Yanma sınıfı: BS476 standardına göre Class0 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 7000 

 Su emme: ~ %0,9 
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 Cam köpüğü 

 
Resim 1.16: Cam köpüğü 

 

Cam köpüğü, borlu silis camından üretilir. Cam pulverize edilir ve toz hâline getirilir. 

Karbonla karıştırıldıktan sonra kalıplarda 1000 °C kadar ısıtılır. Karbon, oksijen ile 

birleştirilir ve gaz kabarcıkları oluşur. Cam eriyiği böylece orijinal hacminin 20 misline 

kadar büyütülerek köpük hâline dönüştürülmüş olur ve katı hâlde daha sıkı bir yapı elde 

etmek için soğutulabilir. Soğutma işleminden sonra bloklar, tabakalar ve levhalar hâlinde 

kesilir. Cam köpüğü ezilmeye karşı dayanıklı olan güçlü bir malzemedir. Su sızıntılarına ve 

korozif etkilere karşı da dirençlidir. Bilhassa soğutucu imalatı sektöründe, boru hatlarının 

örtülmesinde ve soğuk tankların yalıtımı için uygun bir malzemedir. 

 

 Isı iletkenlik hesap değeri: 0,052 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı: -260 / +430 °C 

 Yoğunluk: 100-200 kg/m
3
 

 Yanma sınıfı: BS476 standardına göre Class0 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 10000 

 Su emme: Su emmez. 

 Mekanik dayanım: 430 - 8800 kPa (48 - 880 ton/m
2
) basma dayanımı 

 

 Fenolik köpük 

 
Resim 1.17: Fenolik köpük 

 

Fenolik köpükler oldukça sert, basınç kalıplama termoset ürünlerdir. Sıcaklık 

dayanıklılığı, elektriksel yalıtma, boyut kararlılığı en belirgin özellikleridir. Sızdırmaz tip, 

çok parlak, döner kalıplama veya basınç kalıplama süreçlerine uygun bir malzemedir. Hassas 

yerlerde kullanılır. Basınca dayanımı az olmasına rağmen yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. 
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 Isı iletkenlik hesap değeri: 0.04 W/mK 

 Kullanım sıcaklığı : -180 / +120 °C arasındadır. 

 Yoğunluk: 30-35 kg/m
3
 

 Yanma sınıfı: BS476 / Class1 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 10 - 50 

 Su emme: N/A 

 Mekanik dayanım: 100-150 kPa basma dayanımı 

 

 Polietilen köpük 

 

 
Resim 1.18: Polietilen köpük 

 
Polietilen esaslı malzemeler etilen ve propilenden hazırlanan polimerilerden imal 

edilen esnek ve yarı esnek, gözenekli, plastik esaslı malzemelerdir. Polietilen köpükten 

mamul, kalıptan ekstruzyon yöntemiyle çekilerek boru ve levha hâlinde üretilmektedir. 

 

 Isı iletkenlik hesap değerleri: 0,04 W/mK 

 Kullanım sıcaklıkları: -50 / +105 °C 

 Yoğunluk: 30 kg/m
3
 

 Buhar difüzyon direnç kat sayısı: 0,5 

 Yanma sınıfı: Yanabilir. 

 Su emme: N/A 

 Mekanik dayanım: 91 ile 168 kN/m² 

 
 Cam yünü prefabrik boru 

 
Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta cam yününden imal 

edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi 

tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca 

basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır. 
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 Kullanım alanları 

 
Uygulama yapılacak hattın çapına uygun cam yünü prefabrik boru seçilir. Kesim 

yerinden açılarak yerleştirilir. Ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde uygulama 

tamamlanmalıdır. Kaplamasız borular bitüm emülsiyon veya bitümlü örtüler, galvaniz veya 

alüminyum ceket giydirme sureti ile kaplanır. Kaplamaların ek yerleri yapıştırma, kenetleme, 

perçinleme veya vidalama sureti ile tespit edilir. Soğuk hatların yalıtımında kullanılan 

alüminyum folyo kaplı borularda ise bindirme payı üstündeki yapışkan bant ve buhar kesici 

folyo kaplama, montajı çok kolaylaştırır. Bu uygulamada iki borunun ek yerleri mutlaka 7,5 

cm eninde kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bantlar ile kapatılarak buhar geçişine 

tamamen mani olunmalıdır. Boruların montajında iki kat uygulama yapılıyorsa, ek yerlerinin 

şaşırtılmasına dikkat edilmeli, son kat ek yerinin borunun alt kısmına gelmesine özen 

gösterilmelidir. 

 
Resim 1.19: Cam yünü prefabrik boru 

 

 İzocamflex boru 

 
İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen elastomerik 

kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım 

malzemesidir. 

 

 Kullanım alanları 

 
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde boru hatlarının dış 

yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla uygulanır. Yalıtım yapılacak boru ile 

kauçuk iç yüzeyi tam oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır. Ek yerleri sızdırmazlığı 

sağlayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Uygulama delinmeye ve yırtılmaya karşı korunmalıdır. 

Güneş ışığına maruz uygulamalarda, UV etkisine karşı mutlaka koruyucu ceket veya 

koruyucu boya kullanılmalıdır. Açık hava uygulamalarının 5 gün içerisinde kaplanması 

gerekmektedir. 
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Resim 1.20: İzocamflex boru 

 

 İzocamflex S 

 
Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, 

kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım malzemesidir. 

 

 Kullanım alanları 

 
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde boru hatlarının dış 

yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla uygulanır. Yalıtım yapılacak boru ile 

kauçuk iç yüzeyi tam oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır. Ek yerleri sızdırmazlığı 

sağlayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Uygulama delinmeye ve yırtılmaya karşı korunmalıdır. 

Güneş ışığına maruz uygulamalarda, UV etkisine karşı mutlaka koruyucu ceket veya 

koruyucu boya kullanılmalıdır. Açık hava uygulamalarının 5 gün içerisinde kaplanması 

gerekmektedir. 

 
Resim 1.21: İzocamflex S 

 

 İzocamflex split 

 
Soğutma ve split sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen elastomerik kauçuk esaslı, 

kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım malzemesidir. 

 

 Kullanım alanları 

Soğutma ve split sistemlerinde boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve 

yoğuşma kontrolü amacıyla uygulanır. Yalıtım yapılacak boru ile kauçuk iç yüzeyi tam 

oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır. Ek yerleri sızdırmazlığı sağlayacak şekilde 

yapıştırılmalıdır. Uygulama delinmeye ve yırtılmaya karşı korunmalıdır.  
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İzocam Armaflex-Split kutu içerisine kesilmeden tek parça hâlinde yerleştirilmektedir. 

Kutu üzerinde bulunan açıklıktan malzeme çekilerek istenilen uzunlukta kesilebilir. Böylece 

kutu içinde kalan malzeme aynı şekilde hiçbir hasar görmeden bir sonraki kullanıma kadar 

muhafaza edilir. Güneş ışığına maruz uygulamalarda, UV etkisine karşı mutlaka koruyucu 

ceket veya koruyucu boya kullanılmalıdır. Açık hava uygulamalarının 5 gün içerisinde 

kaplanması gerekmektedir. 

 
 Sanayi levhası 

 
Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı yalıtımı 

ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taş yünü levhalardır. 

 

 Kullanım alanları 

Taş yünü sanayi levhalarının yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklıkların ısı, ses ve 

yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar. Levhalar, uygulanacak olan düzgün 

yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile örtülebileceği gibi yüzey 

üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir. Ayrıca 

levhalar, hazır panel uygulamalarında da kullanılabilir. SL 1 ve SL 2 olmak üzere iki ayrı 

özellikte üretilmektedir. 

 
Resim 1.22: Sanayi levhası 

 

 Galvanizli çelik borular 

Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar, gaz) olarak 

kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış boru çeşididir. Çelik borular hafif, orta ağır, ağır ve 

kaliteli boru olmak üzere dört çeşit imal edilir.  

 

50 kg/cm² basınç denemesine tabi tutularak üretilen çelik borular kaplama ve dikiş 

durumuna göre çeşitlendirilir. Buna göre dikişli siyah çelik (demir), dikişsiz siyah çelik 

(çekme çelik, patent), galvanizli çelik ve gaz borusu olarak isimler alır. Dikişli siyah çelik 

borular, soğuk olarak üretilmiş borulardır. Dikişli olup kalın etlidir. Birleştirilmeleri vidalı, 

kaynaklı ve flanşlı yapılır. Üzerinde her türlü eğme, bükme ve sıcak işlem yapılabilir. Bu 

borular sıva veya toprak altına döşenmez. Bu durumlarda kanal içinde ve gerekli yalıtım 

yapılarak döşenmelidir. Bu borular piyasada 6 m boyunda ve uçları dişsiz olarak bulunur. 

 

Dikişsiz siyah çelik borular, sıcak olarak üretilmiş borulardır. Çekme çelik veya patent 

borular da denir. İnce etli yapıldıkları için diş açmaya uygun değildir.  
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Birleştirilmeleri kaynaklı ve kaynaklı flanşlı bağlantı yapılır. Piyasada 6 metre 

boyunda ve uçları dişsiz olarak bulunur. Galvanizli çelik borular, dikişli siyah çelik borunun 

galvaniz banyosundan geçirilerek kaplanmış hâlidir. Temiz su tesisatlarında kullanılır. Bu 

borular temper dökümden yapılmış ek parçalarıyla dişli, vidalı flanşlarla bağlantı yapılır. 

Galvanizli çelik borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve sıcak işlem yapılmaz. Böyle bir 

işlemde borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvanizli çelik borular 6-6,5 m boyunda, 

iki ucu dişli üretilir. Dişlerin zedelenmemesi için bir ucuna manşon, diğer ucuna plastik 

muhafaza takılarak piyasaya verilir. Gaz boruları kalın etli sıcak çekme borulardır. Dikişsiz 

yapılır. 6 m boyunda üretilir ve üzeri verniklenerek basınç ve manyetik testten geçirilir. İki 

ucu dişsiz olup kaynak ağızlıdır. Her türlü birleştirmeye uygundur. Boru boyunca aralıklı 

olarak doğal gaz logosu yazılır. Üzeri polietilen kaplı olarak da piyasada bulunur. 

Çelik borular çeşitli çaplarda ve standart ölçülerde üretilir. Aynı anma çaplarıyla 

adlandırılır. Dış çapları aynı olup et kalınlığına göre iç çapları değişir. Aşağıdaki tabloda 

boru çapları metrik ve inç ölçü sistemine göre verilmiştir. 

 

 Siyah borular  

 
Tesisatçıların en çok kullandığı malzemelerden biridir. Bu boruların karbonlu 

çeliklerden yapılanlarına demir borular denir. Yüzeylerine herhangi bir kaplama yapılmamış 

olan demir borulara “Siyah Çelik Boru” denir. Tipik bir siyah çelik boru bileşiminde %0.15 

karbon, %0.44 manganez, %0.013 fosfor ve %0.030 kükürt bulunur. 

Bu borular 2 şekilde üretilirler. 

 

 
Resim 1.23: Siyah çelik boruların depolanması 
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 Dikişsiz boru 

 

Çelik malzemeden, kaynak edilmeden sıcak haddeleme, sıcak presleme (ekstrüzyon 

dâhil) sonra da sıcak veya soğuk çekme yoluyla ebatlandırılan borudur. Bu boruya patent 

çekme borular da denmektedir. 

1300 Co a C’ye kadar ısıtılan çelik blok içinden bir delik zımbası geçirilir, yüzeyi 

düzeltilir ve belli boyda kesilir. Dikişsiz olması nedeniyle yüksek sıcaklık ve basınçlarda 

kullanılabilir. 

 

 Dikişli boru 

 

Çelik saçları veya bantları makaralar vasıtası ile silindir biçimde kıvırıp kaynak dikişi 

ile birleştirmek ve sonra, soğuk veya sıcak çekmek suretiyle yapılan borulardır. Dikişli siyah 

vidalı borular sıcak su, kaynar su, buhar ve gaz hatlarında; orta basınçta ve korozif 

çalışmalarda kullanılabilir. 

 

 Spiral kaynaklı boru: Bir metal levha şeridinden spiral bükme yöntemiyle 

yapılır. Metal levha şeritlerinin üst üste ya da uç uca gelen kenarları otomatik 

toz-altı veya gaz-altı kaynak tezgâhında birleştirilir. 

 

 Elektrik kaynak dikişli boru: Elektrik direnç veya elektrik- indüksiyon kaynağı 

ile dışarıdan herhangi bir metal ilave etmeksizin imal edilen boyuna dikişli 

borulardır.     

Çelik borular hafif, orta ağır, ağır ve kaliteli olmak üzere dört sınıfa ayrılır(TS 

301). Tesisatçı en çok bunlardan hafif ve orta ağırlıkta olanlarını kullanır. Boru 

boyları 6 metre, boruların çapları ise 6–150 mm arasında değişir. Boruların 

adlandırılmasında boru çapları söylenir. 

 

1.3.5. Ürün 

 
Üretimin özelliğine göre kimya, gıda, çimento, petrol ve  plastik sektöründe 

üretimden elde edilen mala, ürün denir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Borulama kontrolü yapınız. 

 Kullanılan araç ve gereçler:  Akış şeması 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şemadaki boruların basınç sınıflandırmasını 

yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Şemadaki boruların malzeme seçimini 

yapınız. 
 Şemaya uygun boru seçimi yapınız. 

 Şemadaki boruların izolasyonunu kontrol 

ediniz. 
 Şemaya uygun izolasyon yapınız. 

 Şemadaki borularda oklama yapınız. 
 Şemaya uygun olarak boruların 

üzerini oklarla işaretleyiniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayarak 

öğretmeninize teslim ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Şemadaki boruların basınç sınıflandırmasını yaptınız mı?   

2. Şemadaki boruların malzeme seçimini yaptınız mı?   

3. Şemadaki boruların izolasyonunu kontrol ettiniz mi?   

4. Şemadaki borularda oklama yaptınız mı?   

5. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1  

 



 

 30 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1- Borulamada yapılacak en önemli hesap akışkanların boru cidarına sürtünme ve/veya 

çarpmalardan ötürü uğradığı ……………. kayıplarıdır. 

 

 

2- Borunun satın alınmasında belirtilecek dış çapları hem ……… hem ……. normunda 

standartlaştırılmış olup belirtilen çapların arası bir boru standart olarak 

üretilmemektedir. 

 

 

3- Tabiatta mevcut olan herhangi bir işleme tabi tutulmamış maddelere ……….. 

…………….. denir. 

 

4- Malzemenin teknik özelliklerini; ……………...., …………………………ve 

…………………… olmak üzere üç ana gruba ayırmak mümkündür. 

 

 

5- Metallerin ……………... uğrama hızı büyük ölçüde bulunduğu ortamla alakalıdır. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6- Aşağıdaki özelliklerden hangisini malzeme bilimi incelemez? 

A) Mekanik B) Fiziksel  C) Kimyasal  D)Borulama 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi yalıtım malzemesi değildir? 

A) Taş yünü B)Polistren  C) Fenolik köpük  D) Polietilen köpük 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak proses akış şemasındaki enstrüman 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Proses enstrümantal kontrolünün amacı nedir? 

 Proses enstrümantal kontrolünde kullanılan malzemelerin özelliklerini 

açıklayınız. 

 

2. ENSTRÜMAN KONTROLÜ  

 
2.1. Proses Enstrümanı Kontrolü 

Ürün kalitesini düzeltmeyi, hızlı değişimleri kontrol altında tutabilmeyi, üretim 

maliyetini düşürmeyi, üretim tesisinin çevre ile uyumlu çalışmasını sağlamayı amaçlamaktır. 

 

 
Şema 2.1: Geri beslemeli proses kontrol 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şema 2.2: Geri bildirmelide dijital kontrol çevrimi 

 

2.1.1. Tank 

 
Rafineri, işletme içerisindeki ünitelerden yağlı suyun yağ-su-çamur ayrışımının 

yapılması ve atık su arıtma ünitesindeki akışın dengelenmesi amacıyla yüzer tavan, serpantin 

ve skimmer bulunan tanklar kullanılmalıdır. 

 
Resim 2.1: Değişik tank 

 

2.1.2. Vana 
İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu 

akışkanların geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü 

engellemek, akış yönünü değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak 

gibi amaçlara ulaşmak için kullandığı mekanik cihazlara vana denir. 

 

Diğer bir tanımlama ile vana; akışkanlara yol veren, onları durduran, karıştıran veya 

akışkanın yönünü ve/veya miktarını, basınç veya sıcaklığını değiştirebilen bir cihazdır.  

 

Vanalar, borulama armatürleri içinde ağırlıklı bir yer tutar. Günümüzde geniş bir 

yelpazede basit açma-kapama musluklarından, aşırı karmaşık servo sistemlere uzanan ve 

akışkanların kontrolü için çok fazla sayıda vana çeşidi kullanılmaktadır. Bunlar; uzay 

uygulamalarında kullanılan çok küçük ölçme vanalarından, çapı metrelerle, ağırlığı tonlarla 

ifade edilen boru hattı vanalarına kadar değişiklik gösterebilmektedir. Değişik amaçlı 

kullanımlarda kontrol edilen akışkan; bilinen sıvılar, gazlar, buharlar, radyoaktif malzeme 

olabileceği gibi katı partiküller içeren sıvılar ve gazlar da olabilir. Hatta çimento, un gibi katı 

tozlar da akışkan olarak dikkate alınabilir.  Vanalar; vakum bölgesinden,  7000 bar ve 

üzerindeki basınçlara, -200 
o
C soğuktan, ergimiş metal sıcaklıklarına kadar 

kullanılabilmektedir. Ömürlerine gelince; sadece bir kere açma veya kapama yapabilecek 

vanalar olduğu gibi, bakım ve onarım gerektirmeden binlerce kere açıp kapanması beklenen 

vanalar da vardır. 
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 Vanaların ana parçaları 

 Gövde: Kapatmanın gerçekleştiği akışkan geçiş kesitini ve fonksiyonel 

elemanları bünyesinde bulundurur, akışkanı çevreler ve yönlendirir, boru 

ile birleşmeyi sağlar, basınca mukavemet gösterir, çevreyi zehirli ve 

yanıcı akışkanlardan korur. 

 Kapak: Gövdeye kapaklık, açma kapama miline yataklık yapar, 

aktüatörü taşır, fonksiyonel parçaların montaj ve demontajını 

kolaylaştırır. 

 Açma-kapama mili: Vanaya dışarıdan uygulanan açma kapama kuvveti 

ve hareketini  kapama organına iletir, kapama organına kayıtlama yapar. 

 Açma-kapama mili salmastrası: Hareketsiz ve hareketli parçalar 

arasında sızdırmaz bağlantı sağlar. 

 Kapama organı: Aldığı göreve göre akışı etkiler. 

 Aktüatör: Kapama organına hareket ileterek otomatik açma-kapama 

veya ayar yapar. 

 

 Vanaların sınıflandırılması 

 

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak 

aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar: 
 

 Akış kontrol şekline göre;  

 

 Kapama vanaları: Akışkanın istenilen yerde olup olmamasını kontrol 

eder, akışkanların karışmasına izin verir veya engeller, acil durumlarda 

akışı keser. Kapalı konumda belirlenmiş bir sızdırma değerini aşmaması, 

açık konumda da basınç kaybını minimize etmesi beklenir. 

 Kısma ve kontrol vanaları: Debinin zamana bağlı olarak değiştirilmesi 

veya ayarlanması istendiğinde kullanılırlar. Elle (manuel) veya aktüatör 

ile akış debisini, basıncını ve sıcaklığını düzenler. Ayrıca, değişen proses 

şartlarında, etken faktörlerin kontrolü ile bir parametrenin sabit tutulması 

gibi görevleri de olabilir. 

 İstenmeyen işletme şartlarının önlenmesini sağlayan vanalar: 

Bunların içinde en önemlileri; istenmeyen basınç artışlarını önleme ve bir 

hatta akışın geri dönüşünü veya bir hattan diğer hatta akışkanın 

karışmasını önleme görevleridir.  
 

 Bağlantı şekline göre;  

 

 Vidalı (iç vidalı, dış vidalı): Genelde DN 50, vida sızdırmazlığının çok 

önemli görülmediği durumlarda da DN 100 anma ölçüsüne kadar 

kullanılır. Bu bağlantılarda kendi kendine sızdırmazlık sağlayan (TS 61-

210, ISO 7/1) ve sağlamayan (TS 61-200, ISO 228/1) vidalar söz 

konusudur. 
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 Flanşlı: Bu bağlantılar, genelde DN 65 ve yukarı anma ölçülerinde 

kullanılır. Vidalı bağlantıya göre tesisata daha kolay monte edilir. Vana 

veya borunun döndürülmesine gerek yoktur. Vanaların sökülmesi de 

kolay olur. Basınç kademesi, malzeme, kullanım yeri ve işletme sıcaklığı 

gibi parametrelere göre flanş kalınlığı, çapı, bağlantıyı sağlayan saplama 

çapları standartlarda verilmiştir. (TS ISO 7005, TS 5014, TS 6755, ISO 

2084, ISO 2441, ANSI B16.5, API 6A)  

 Kaynak bağlantılı (alın kaynak - buttweld end connection / 

schweissende veya geçme kaynak bağlantılı - socketweld end 

connection / schweissmuffe): Flanşlı bağlantıların sıcaklığa bağlı form 

değişikliğine uğramaya eğilimleri, sıcaklığın ve sıcaklık 

dalgalanmalarının fazla olduğu işletmelerde kaynak bağlantısını gündeme 

getirmiştir. Bu bağlantı; çevre, emniyet, sağlık veya verimlilik sebepleri 

ile bağlantılarda “sıfır kaçak” istendiğinde, PN 160 (ANSI Class 900) 

basınç kademesi ve üstünde kullanılır. Kuvvet santralleri, rafineriler gibi 

işletmelerin hemen hemen bütün su ve buhar hatlarında kaynak bağlantı 

söz konusudur. Yüksek basınç - yüksek sıcaklık uygulamalarında; “alın 

kaynak bağlantı”, DN 65 ve üstü anma ölçülerinde, “geçme kaynak 

bağlantı” ise DN 50 ve altı anma ölçülerinde kullanılır. 

 Sıkıştırmalı (Wafer- Sandviç Tip): Kendisinde herhangi bir bağlantı 

sistemi olmayıp flanşlı armatür ve / veya tesisat flanşları arasında 

sıkıştırılarak monte edilebilen, vana boyut ve ağırlığında ciddi küçülmeler 

sağlayan bir bağlantı şeklidir. Kolay monte edilip sökülebilme avantajı da 

vardır. 

 Rakor bağlantılı: Vidalı bağlantılı vanaların, boruların geri sökülmesi 

gibi sorunlu işlemlere yol açmadan monte edilip sökülmesini sağlayan ara 

bağlantı sistemidir. 

 Kelepçe bağlantılı: Hortumların vanaya bağlantısı için kullanılır. Yüksek 

basınçlar için uygun değildir. 

 Sert lehim bağlantılı: Genelde bakır ve bakır alaşımı malzemeden imal 

edilmiş vanaların, yine aynı malzemelerden borulara bağlantısı için 

kullanılır. Kolay sayılabilecek bir bağlantı şeklidir. Yüksek sıcaklık ve 

yüksek basınç uygulamalarında kullanılmaz. 
 

 Kapama organının iş hareketine göre;  

 Doğrusal 

 Akış yönüne dik eksende dönerek 
 

 Akış yönüne göre;  

 Düz  

 Köşe 

 Üç yollu 

 Dört yollu 

 Çok yollu 
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 Fonksiyonlarına göre;  

 Kapama 

 Boşaltma  

 Basınç ayar 

 Basınç düşürme 

 Debi ayar 

 Seviye ayar 

 Sıcaklık ayar 

 Karıştırma 
 

 Tahrik şekline göre;  

 El ile (manuel) 

 Aktüatör tahrikli 
 

 Malzemeye göre;  

 Metal (demir ve alaşımları) 

 Metal (demir dışı metaller ve alaşımları) 

 Termoplastik malzeme 

 Elastomer malzeme 
 

 İmalat yöntemine göre;  

 Döküm 

 Dövme 

 Çekme çubuktan 

 Enjeksiyon döküm 
 

 Gövde yapısına göre;  

 Tek parçalı 

 İki parçalı 

 Üç parçalı 

 Çok parçalı 
 

 Salmastra cinsine göre;  

 Elastomer örgü veya paket salmastralı 

 Kendi kendine sızdırmazlık sağlayan O-Ring salmastralı 

 Metal körük salmastralı 

 Membran salmastralı 
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Resim 2.2: Merkezi sistem tesisat devresi           Resim 2.3: Merkezi sistem tesisat devresi vana

        montajı 

 

2.1.3. Pompa 
Pompa; içine çektiği akışkana kinetik ya da potansiyel enerji kazandırmaya yarayan 

aygıttır. Ya da kısaca, sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir aygıttır. Pompalar, sıvıyı 

düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark 

oluşturur. 

Genel olarak 2 grupta toplanır: 

 
 Pozitif yer değiştirmeli (hacimsel): 

 Pistonlu 
o Pistonlular 

o Diyaframlılar 

o Rotatif 

o Tek rotorlu 

o Çok rotorlu 

 

 Rotodinamik pompalar: 

 Santrifüj veya radyal akışlı pompalar: 

o Eksenel akışlı 

o Radyal akışlı 

 

Bunların içinde maliyeti en düşük olan pompa tipi de santrifüj tipidir. 

 

Santrifüj pompa; bir gövde içinde yer alan kanatlı bir pervanede (çark) oluşan bu 

pompalarda sıvı, bir girişten çarkın ortasına iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle 

elde edilir. Santrifüj pompa basit olarak çark, salyangoz, difüzör, salmastra kutusu, mil, 

gövde, emme borusu ve diş klapesinden oluşur. Santrifüj pompalar sürekli debi 

oluşturdukları için iç verimleri yüksektir. Yabancı maddeleri içeren sıvaları basabilir. 

Ağırlığı ve kapladığı yer azdır ve yüksek devirlerde çalıştıkları için direkt motora 

bağlanabilirler. Basınçları ve hidrolik verimi düşüktür. 
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Resim 2.4: Pompa 

2.1.4. Basınçölçer 

 
Basınç ölçümü amacıyla çok çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar; yapıldıkları 

malzeme, boyut, çalışma ilkesi birbirinden çok farklı olabilir. Başlıca farklılık sebepleri 

şunlardır: 

 Ölçülecek basıncın şiddeti 

 Taşınan akışkanın debisi 

 Taşınan akışkanın korrozifliği 

 Akışkan içindeki tanecik miktarı ve boyutu 

 Montaj şartları 

 Maliyet 

 
 U tüplü manometreler 

Basıncın ölçülmesinde ilk çalışma, atmosfer basıncının ölçülmesiyle ilgili olarak 

Toriçelli tarafından yapılmıştır. Şekilde 1 cm çapındaki cam tüpe cıva (Hg) doldurulup kap 

içindeki cıva içine ters çevrilip daldırılırsa cam tüpteki cıvanın bir kısmı kaba dökülür. 

Tüpün üstünde bir boşluk (vakum) oluşur. Bu boşlukta basınç yoktur. O nedenle tüp 

içindeki cıva üzerinde aşağıya doğru bir basınç yoktur. 

 

 Bourdon tüpü 

19. yüzyılda kullanılmaya başlanan Bourdon tüpleri günümüzde de en yaygın 

kullanılan basınçölçer tiplerindendir. Çok düşük ve çok yüksek basınçların ölçülmesinde 

sıklıkla kullanılır. Yaygın kullanılan Bourdon tüpü, C tipi tüplerdendir. Yassı bir tüpün (C) 

harfi şeklinde bükülmesi suretiyle elde edilir. 

 
 Diyaframlı basınçölçerler 

Bu tip basınçölçerlerde esnek eleman olarak diyafram kullanılır. Diyafram çoğunlukla 

iki basınç sistemi arasındaki basınç farkını ölçmekte kullanılır. Basınç farkı ne kadar fazla 

ise esneme miktarı da o kadar fazladır. 

I. ve II. basınç noktalarındaki basınç değeri eşit olduğunda diyafram düzdür. Bu 

durum gösterge ibresi 0 (sıfır) basınç farkını gösterir. I.basınç noktasından etki eden basıncın 

daha yüksek olması durumunda, diyafram sağ tarafa doğru esner.  
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Bu esneme hareketi sırasında, beraberinde itme mili ve ibreyi de hareket ettirir. II. 

basınç noktasındaki basıncın daha yüksek olması durumunda ise diyafram sol tarafa esner. 

Yine beraberinde itme mili ve ibreyi hareket ettirir. 

 

 Körüklü basınç göstergeleri 

Bu cihazda esnek eleman olarak bir körük kullanılır. İki proses basıncı arasındaki veya 

proses basıncı ile atmosfer basıncı arasındaki basınç farkını ölçmek için kullanılır. Çok 

küçük basınç değişimlerine karşı çok hassastır. Dolayısı ile hassas basınç farkı ölçümü 

istenilen yerlerde kullanılabilir. 

 

2.1.5. Sıcaklıkölçer 

 
 Kılcal tüplü termometreler 

 

Bu tip termometrelerde sıcaklık, kılcal boru içindeki cıva sütununun yüksekliği ile 

gösterilir ve ölçülür. Sıcaklık arttıkça moleküller daha hızlı hareket eder. Artan bu 

hareketlilikle beraber genleşir, hacimleri artar. Sıcaklık artışı ile doğru orantılı olarak 

gerçekleşen bu hacim artışı, kılcal tüp içindeki seviyenin de yükselmesine neden olur. 

 

Sıcaklık azaldığında ise cıva içindeki molekül hareketleri azalır, kılcal tüp içindeki 

seviye düşer. Sıvı hâldeki cıva sıkıştırılamayacağından, sıcaklığa bağlı olarak seviye artar 

veya azalır. Kılcal tüp üzerindeki bölüntüler yardımı ile bu seviye değişimi sıcaklıktaki 

değişim olarak okunur. 

 
Şekil 2.1: Kılcal tüplü termometre 

 

Kılcal tüplü termometrelerin bazı dezavantajları vardır: 

 

 Çok büyük sıcaklık değişimlerinin ölçülebilmesi için kılcal tüpün çok 

uzun olması gerekir. 

 Bölüntülerin okunabilmesi ve cıvanın yer değişimini takip edebilmek için 

tüpler camdan yapılmıştır. Uzun tüpler ise dış etkenlerle kolayca 

kırılabilir. 
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  Uzun tüplerde cıvanın içinde hareket edeceği düzgün bir delik elde 

etmek zordur. 

 Eğer delik düzgün değil ise aynı sıcaklık değişiminde cıvanın yer 

değiştirmesi farklı değerde olur. 

 
 Esnek elemanlı termometreler 

Kapalı bir kap içindeki sıvı veya gaz ısıtıldığında, kap içerisindeki basınç artar. 

Sıcaklık, dolaylı olarak termometre içindeki sıvının yaptığı basınç ölçülerek bulunabilir. 

 

Örneğin spiral bourdon tüpü, basınç ölçümlerinde sık kullanılan bir araçtır. Bu araç 

basıncı ölçüp sıcaklığı gösterecek şekilde değiştirilebilir. Böylelikle sıcaklık dolaylı olarak 

ölçülmüş olur. 

 

Bourdon tüpünde, tüp sıvı veya gazla doldurulur. Sıcaklık arttığında moleküller daha 

hızlı hareket eder. Bu hızlanma tüp içerisindeki basıncı artırır. Artan basınç spiral şeklindeki 

bourdon tüpünü düzleştirmeye çalışır. Tüp düzleşmeye başlayınca tüpün ucundaki ibre saat 

yönünde hareket eder.  

 

İşte basınçtan gelen bu hareket, bir kadran üzerinde artan sıcaklık olarak gösterilir. 

Azaldıkça basınç tekrar düşer ve tüp tekrar düzleşir. Esnek elemanlı termometrelerin bazı 

çeşitleri buhar açığa çıkarır. Sıvılar ısıtıldıklarında buharlaşır. Sıcaklık arttıkça açığa çıkan 

buhar miktarı da artar. Artan buhar, spiral tüp içindeki basıncı artırır. Basınçtaki artış, tüpün 

kıvrılmasına veya açılmasına neden olur. 

 

 
Şekil 2.2: Helisel bourdon tüplü sıcaklık ölçerin çalışması 
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 Bimetal (iki metalli) termometreler 

Katılar da, gazlar ve sıvılar gibi sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Sıcaklıkları 

arttığında genleşir, soğuduklarında ise büzülür. Ancak her metalin, aynı sıcaklık değişimi 

karşısındaki genleşme ve büzülme miktarı farklıdır. Bu özellikten yararlanılarak farklı iki 

metalin (A ve B metalleri) bir şerit hâlinde birleştirilmesi ile bimetal termometreler, aynı 

sıcaklık karşısında iki metal farklı genleşeceğinden, şeritte bir kıvrılma meydana gelir. Daha 

fazla genleşmek isteyen metal daha az genleşmek isteyen metal tarafından kıvrılır. 

 

Sıcaklık artmaya devam ederse şerit de kıvrılmaya devam eder. Yani iki metalli bir 

termometre sıcaklığın ölçülmesi ve gösterilmesi için metallerin genleşme farklılıkları 

prensibini esas alır. Sıcaklığı hisseden kısım bir yay veya bobin şeklinde sarılmış iki metalli 

bir şerittir. Bobindeki sıcaklık arttıkça bir metal diğerinden daha fazla genleşir. Eğer bu iki 

metalli şeridin bir ucu kaynakla birleştirilirse bobinin serbest ucu hareket eder. Bu hareket 

bir ibrenin sıcaklık skalası boyunca hareket etmesini sağlar. 

 

 
Şekil 2.3: Bimetal termometre normal oda sıcaklığında (a), sıcaklık uygulandığında (b) 

 

 Elektrikli termometreler 

Bu tip termometreler, sıcaklığın metaller üzerinde meydana getirdiği elektriksel 

özellikleri (gerilim, akım, direnç) değiştirmesi prensibine dayanarak çalışır. Başlıca tipleri 

şunlardır: 

 Termokupul 

 Termopil 

 Portatif pirometre 

 Direnç elemanlı termometre 

 

2.1.6. Seviyeölçer 

 
Seviye ölçümü yapmak, aslında ölçülecek nesnenin miktarını öğrenmektir. Özellikle 

sıvılarda miktar ölçümü, hacim olarak yapılır. Hacim ölçümü ise sıvıların bulunduğu 

kapların fiziksel boyutları ile hesaplanabilmektedir. Taban alanı belli olan bir su kulesinde 

suyun yüksekliğini doğru olarak ölçebilirseniz suyun miktarını bulabilirsiniz. İşte bu 

nedenlerden dolayı seviye ölçümü; sıvı miktarlarının ölçülmesinde, tanecikli katıların 

miktarlarının ölçülmesinde oldukça önemlidir. 

Seviye kontrolü uygulamalarında, birçok eski ve geleneksel metot hâlen kullanılıyor 

olmasına rağmen seviye ölçümüne genel bir bakış açısı oluşturmak ve farklı yöntemler 

olduğunu bilmek de gereklidir. 
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Seviye sensörleri iki ana kategoriye ayrılır: 

 

 Noktasal seviye kontrolünde kullanılan seviye şalterleri 

Seviye şalterleri genellikle temaslı enstrümanlardır ve kabın içerisindeki ürünün belirli 

bir noktadaki varlığının veya yokluğunun belirlenmesi için kullanılır. Nereye monte 

edildiklerine bağlı olarak kabın, tankın, deponun dolu, boş veya aradaki bir seviyede 

olduğunun sinyalini verir. Bu tip seviye şalterlerinin bazıları; ultrasonik şalterler, kuru ve 

katı malzemeler için pedallı seviye şalterleri, kapasitif problar, iletken problar, hem sıvı hem 

katı malzemelerde kullanılan titreşim probları, yatay veya dikey olarak monte edilen tekli 

veya çoklu şamandıralı seviye şalterleridir. 

 

 Sürekli tip seviye sensörleri 

Temaslı veya temassız enstrümanlardır. Temaslı enstrümanların içerisinde, yük 

hücreleri, hidrostatik basınç sensörleri, kapasite probları, rölelerin çekilip bırakılması 

prensibi ile çalışan elektromekanik cihazlar, radar ve manyetostriktif (mıknatıssal büzülme) 

prensibi ile çalışan cihazlar bulunur. Temassız sürekli seviye sensörleri ise ultrasonik, açık 

hava radarları, lazerli veya nükleer seviye sensörlerini içermektedir. 

 

2.1.7. Akışölçer 

 
Sanayinin birçok alanında üretimin gerçekleşmesinde akışkan ölçümünün büyük 

önemi vardır.  

 

Prosesin sağlıklı olması veya karışımın düzenli olması akış kontrolünün sağlıklı 

yapılması ile mümkündür. Akış kontrolünde en çok kullanılan yöntem diferansiyel basınç 

farkı prensibine dayanır.  

 

Diferansiyel basınç farkını oluşturan en önemli ayrıntı da orifis plakasıdır. Orifis, 

orifis plakasının kısaltılmışı olarak kullanılmaktadır. 1/16 ya da ¼ inç kalınlığındadır. Orifis 

merkezde ya da merkezden kaçık delinmektir. En zor koşul orifis plakasının çapının akış 

geçen boru iç çapına oranıdır. Bu beta oranı d/D olarak adlandırılmaktadır. Bu oran çok 

büyük ise basınç kaybı azalacak ve algılanmada zorluk çıkaracaktır. 0,5-0,8 oranı ideal 

olanıdır. 

 

2.1.8. Diğer Enstrümanlar 

 
Hidrolik ve pnömatik kontrol sistemleri çeşitli eleman gruplarının bir araya 

gelmesinden meydana gelir. Bu eleman grupları giriş noktasından iş elemanına kadar uzanan 

bir kontrol hattı oluşturur. Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, elemanın görevini temsil 

eden sembollerle gösterilir. Bunların bir görevi yerine getirecek şekilde birbirine bağlanması 

ile devre şeması elde edilir. 

 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan elemanlar birbirine bağlanarak sistemi 

oluşturdukları için bunların birbirlerine bağlantı noktaları aralarında boru, hortum ve rekor 

vb. ara yardımcı bağlama elemanları kullanılır. 
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 Bu bağlantı çeşitleri sıra ile: 

 Vida bağlantısı (Bağlantı vida ile gerçekleşir.) 

 Boru bağlantısı (Bağlantı boru üzerinden kesici halka ile gerçekleşir.) 

 Flanş bağlantısı (Bağlantı flanş ile gerçekleşir.) 

 Bilezik bağlantısı (Bağlantı bilezik ile gerçekleşir.) 

 Kavrama bağlantısı (Bağlantı simetrik veya asimetrik kavrama ile 

gerçekleşir.) 

 Manşonlu bağlantı (Bağlantı manşon ile gerçekleşir.) 

 Çabuk kavramalarla cihazlar arası bağlantı seri olarak mümkün olduğu 

gibi, 

bağlantının çözülmesi de seri olur. Hızlı bağlantı kavramalarının, mekanik olarak açılabilen 

tek yönlü kapama valfi ile donatılmış olanları da mevcuttur. 

 

2.2. Bağlantı Elemanları Kontrolü 
 

Boru tesis ve montajında kullanılan her türlü bağlantı elemanları mevcuttur. Bağlantı 

elemanları boruları birbirine eklemede kullanılır. Akışın doğrultusunun değiştirilmesi, 

kollara ayrılması veya kolların tek bir akıntı hâlinde birleştirilmesi de yine boru bağlantı 

elemanları sayesinde gerçekleştirilir. Dökülerek, dövülerek, çekilerek veya şekil verilip 

kaynatılarak imal olunabilirler. Flanşlı, dişli ve kaynaklı (soket veya alın kaynaklı) tipleri 

vardır. Çok farklı geometrik şekillerde olur. Örneğin çatal, T, dirsek, istavroz, çap değiştirici 

gibi birçok boru bağlantı elemanı vardır. 

 

2.2.1. Flanş Kontrolü 

 
Flanş bağlantıları, büyük çaplı borular için kullanılır. Flanşın boruya bağlantısı, 

kaynak veya cıvata ile sağlanır. Aşağıdaki şekilde boru ve hortum için bir flanşlı bağlantı 

gösterilmiştir. Hidrolikte bağlantı vidası olarak Whitworth vidası, metrik vida ve NPT vidası 

(konik vida) kullanılır. 

 

 
Şekil 2.4: Flanşlı bağlantı 
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2.2.2. Sızdırmazlık Kontrolü 
 

Bütün sızdırmazlık elemanlarının genel çalışma prensibine göre mutlaka bir miktar ön 

yükleme (sıkma payı) ile montaj yapılmalı ve sızdırmazlık elemanı kanalında uygun 

miktarda boşluk olmalıdır. Basınçlı akışkan, çalışma anında bu boşluğa dolarak sızdırmazlık 

elemanına etkimeli ve sızdırmazlık dudaklarını açarak ya da keçe malzemesini basınç etkisi 

ile şişirerek görev yapmasını sağlamalıdır. 

 

 Nitril (NBR) 

Sızdırmazlık elemanları uygulamalarının büyük kısmı için önerilir ve çok yaygın bir 

kullanıma sahiptir. Nitril (NBR) bir Butadiene – Acrylo Nitrile (ACN) polimerdir. Nitril 

karışımında Acrylo Nitrile (ACN) oranı %30 ile %50 arasında değişir. ACN oranındaki 

değişiklik, kullanılan karışımın mineral yağlar, gres ve yakıtlardaki hacimsel değişimini, gaz 

geçirgenliğini, elastisitesini ve kompresion set (geriye toplama özelliğini) değiştirir. Alifatik 

hidrokarbonlar (örneğin propan, bütan, petrol) mineral yağları, yağlama yağları, Grup H, HL, 

HLP tip yağlar ve gresler, HFA, HFB ve HFC, bitkisel ve hayvansal gres yağları, hafif ısıtma 

ve diesel yakıtında oldukça iyi dayanım özellikleri gösterir. Yakıtlar ve sanayi sıvıları için 

değişik karışımlar yapılmaktadır. Standart Nitril karışımımız 30 °C, +105 °C’ye kadar 

kullanılmak üzere önerilir. Kısa aralıklı çalışmalarda +120 °C’ye kadar kullanılabilir. 

 

 HNBR 

NBR polymerinin tamamının ya da bir bölümünün çift bağlı Butadien ile hydrojene 

edilmesi ile elde edilen bir elastomer türüdür. Peroksit aracılığıyla vulkanize edilen HNBR 

yüksek ısı ve oksidasyon stabilitesine sahip olur. Standart NBR karışımına nazaran yüksek 

ısı ve yüksek mekanik değerlerine sahip olan HNBR, -30 ile +150 °C arasında kullanılmak 

üzere önerilir. 

 

 Silikon (MVQ) 

Silikon -60 °C ile 200 °C arasında elastikiyetini korur. Dinamik uygulamalarda 

tavsiye edilmez. Ozon, hava ve yağa karşı direnci iyidir. Oksitlenmiş yağlara, bazı hipoit ve 

E.P. tipi yağlara dayanıklılığı azdır. 

 

 Viton (FKM – Flourel) 

Viton veya Flourel ticari isimli bu malzeme -30 °C ile 225 °C arasında her tip gres, 

yağ ve solvente dayanıklıdır. Birçok kimyasala karşı direnci çok iyidir. Düşük gaz 

geçirgenliği istendiğinde ve vakum sistemlerinde çok iyi sonuç verir. 

 

 Neopren (CR) 

-45 °C ile 100 °C arasında kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Aleve 

karşı dirençlidir. Yüksek anilin noktalı mineral yağlarda, silikon yağı, gres ve alkole direnci 

iyidir. Aynı anda yağa ve atmosferik şartlara dayanıklılık istenen yerlerde kullanılır. 
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 Poliüretan (PU) 

-30 °C ile 100 °C arasında kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılığı 

vardır; hava ve ozona dirençlidir. Mineral yağlar, gres ve alifatik hidrokarbonlara direnci 

iyidir. Özellikle yüksek basınç sızdırmazlık elemanı olarak kullanılır. 

 

 Etilen propilen kauçuk (EPDM) 

-40 °C ile 145 °C arasında kullanılabilir. Fosfat, ester akışkanlarına, otomotiv fren 

yağlarına ve buhara karşı direnci çok iyidir. 

 

 Sitren bütadien kauçuk (SBR) 

-50 °C ile 100 °C arasında glikol esaslı fren yağlarına, inorganik asitlere, bazlara ve 

alkole karşı direnci iyidir. 

 

 Tabii kauçuk (NR) 

-60 °C ile 100 °C arasında kullanılır. Yüksek esneklik gerektiren yerlerde tavsiye 

edilir. 

 Polyacetal (POM) 

Hidrolik–pnömatik sistemlerde genel yataklama malzemesidir. 80 °C’ye kadar 

sıcaklıklarda ölçü stabilizasyonu mükemmeldir. Çok düşük su absorbsiyonu önemli 

özelliklerindendir. Sıcaklık aralığı -40 °C ile 140 °C arasındadır. Yataklama elemanlarında 

cam elyaf katkılı POM yüksek kontakt basınç değeri nedeni ile kullanılmaktadır. 

 

2.2.3. Çabuk Bağlantı Elemanı Kontrolü 

 
Boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde bağlantı 

parçaları kullanılır. Bağlantı parçalarına ek parçaları veya fittings de denir. Çelik ve temper 

döküm malzemeden çeşitli biçimlerde yapılır. Boru çapları ile bir anılır. 

Çelik bağlantı parçaları siyah demir boruların ekleme işlemlerinde kullanılır. Siyah 

çelik boruların çeşitli şekillerde preslenerek biçimlendirilmesiyle yapılır. Uçları kaynak 

ağızlı olup; patent fittingsler de denir. Çelik bağlantı parçaları vidasızdır. Eklenmeleri çeşitli 

kaynak yöntemleriyle yapılır. 

Temper döküm bağlantı parçaları ise fabrikalarda döküm eriyiğinin kalıplara 

dökülmesiyle elde edilir. Döküm malzemeler dayanıksız oldukları için birleştirme 

parçalarının ağzına çember şeklinde kordon yapılır. Kordon, ek parçası ağzına dayanım 

kazandırır. Temperleşme işlemine tabi tutularak dayanıklılıkları büyük ölçüde artırılmış olur. 

Muhtelif bağlantı parçaları aşağıda verilmiştir. 

 
 Dirsekler 

Akışkanın yönünü değiştirmek için boru hatları üzerine bağlanan bağlantı 

elemanlarına dirsek denir. Dişli ve kaynaklı olarak imal edilirler. 45-90-180 derece 

dirseklere standart, diğer açılardakilere ise mitre–bent (standart olmayan) dirsek denir. 
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 Redüksiyonlar 

Boru hatları üzerinde çap ölçüsünü küçültmek veya büyütmek için kullanılan bağlantı 

elemanlarıdır. Bu elemanları hatlara bağlayarak basıncı düşürmek veya artırmak amaçlanır. 

Redüksiyonlu bağlantı elemanları tanımlanırken bir ucu çap olarak daha büyük olan uç 

verilir ve bunu daha küçük uçlu olan çap takip eder. 

 

 Rekorlar  

Borularda dallanmalar yapmak için kullanılırlar. T, istavroz, Y, redüksiyonlu T rekor 

gibi çeşitleri vardır. Küçük çaplı boruların sökülebilir dişli elemanları olarak da 

tanımlanabilir. Çoğunlukla tesisat ve basıncın fazla olmadığı yerlerde kullanılır. 

 

 Kepler  

Kolektör ve benzeri yerlerde boru uçlarını kapatmak için kullanılan basınca dayanıklı 

bağlantı elemanlarına denir. Küçük çaplı borularda ise kör flanş kullanılır. Tapalar, erkek 

(dış tarafı dişli) ve dişi (iç tarafı dişli) olmak üzere iki çeşittir. Kör flanş ile borunun son 

kısmı kapatılacağı zaman flanş ve boru yüzeyi arasına bir conta konulur. 

 

 Te (TEE) ve kros (Crosse)  

Yaygın olarak TE diye ifade edilir. Üç yollu bağlantı elemanıdır. Kros ise dört yollu 

bağlantı elemanıdır. Her iki elemanda da dişli ve geçme kaynaklı olarak iki tip mevcuttur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Enstrüman kontrolü yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Akış şeması ekipmanları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Proses akış şeması üzerindeki 

ekipmanları (tank, depo, vana vb.) 

kontrol ediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Bu ekipmanların sahadaki eş 

değerini inceleyiniz. 

 Verilen cetvele göre ekipmanların 

eşleniklerinin özelliklerini 

karşılaştırınız. 

 Şema ile saha uyumunu kontrol 

ediniz. 

 Sahanın şemaya uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Farklılıkları tespit ediniz. 
 Tespitlerinizi kontrol ediniz. 

 Not alınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Proses akış şeması üzerindeki ekipmanları (Tank, depo, vana 

vb.) kontrol ettiniz mi? 
  

3. Bu ekipmanların sahadaki eş değerini incelediniz mi?   

4. Şema ile saha uyumunu kontrol ettiniz mi?   

5. Farklılıkları tespit ettiniz mi?   

6. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1- ......................; içine çektiği akışkana kinetik ya da potansiyel enerji kazandırmaya 

yarayan aygıttır. 

 

 

2- Boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde …………  

…………… kullanılır. 

 

 
3- Borularda dallanmalar yapmak için ……………. kullanılırlar. 

 

4- Flanşın boruya bağlantısı, ……………. veya …………….. ile sağlanır. 

 

5- Akışkanın yönünü değiştirmek için boru hatları üzerine bağlanan bağlantı 

elemanlarına …………. denir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılmaz? 
A)Nitril  B)Viton  C) Cam elyafı  D)Poliüretan 

 

7- Aşağıdaki elemanlardan hangisi bağlantı elemanı değildir? 

A) Dirsek B) Kepler  C) Redüksiyon  D) Termopil 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1- Borunun dayanması gereken basınç değeri arttıkça boru ………………….  içe doğru 

artar. 

 

2- ...................., bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen 

miktarıdır. 

 

3- Genel anlamda, insanların ihtiyacı olan her şeye …………………… denir.  

 

4- Boru hatları üzerinde çap ölçüsünü küçültmek veya büyütmek için kullanılan bağlantı 

elemanlarına ……………… denir. 

 

5- Her metalin, aynı sıcaklık değişimi karşısındaki genleşme ve büzülme miktarı 

farklıdır. Bu özellikten yararlanılarak farklı iki metalin (A ve B metalleri) bir şerit 

hâlinde birleştirilmesi ile ………………………………. üretilmiştir. 

 

6- Çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların geçişini veya durdurulmasını 

sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek, 

akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak için 

kullandığı mekanik cihazlara ………………. denir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi elektrikli termometre değildir? 

A. Civalı termometre 

B. Termokupul 

C. Termopil 

D. Portatif pirometre 
 

8-Aşağıdakilerden hangisi sızdırmazlıkta kullanılan kauçuk türü değildir? 

A. SBR  B) FEF C) NR D) EPDM 

  
 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 KOROZYONA 

2 
MEKANİK, FİZİKSEL VE 

TEKNOLOJİK 

3 TABİİ MADDE 

4 ANSI HEM DIN 

5 BASINÇ 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DİRSEK  

2 KAYNAK, CIVATA  

3 REKORLAR  

4 BAĞLANTI PARÇALARI  

5 POMPA 

6 C 

7 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 ET KALINLIĞI  

2 BASINÇ 

3 MALZEME 

4 REDÜKSİYON  

5 VANA 

6 
BİMETAL 

TERMOMETRELER 

7 A 

8 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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