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STANDART T‹P ÖN ‹ZOLASYONLU BORU

TAfiIYICI BORULAR

Çelik

St 37, St 35.8 I, Bak›r

Paslanmaz Çelik

AISI 316L, AISI 304L

Plastik

PEX, HDPE, PPR-C

Standart tip ön izolasyonlu borular üç temel malzemeden oluflur. ‹çteki servis borusu tafl›nacak olan
ak›flkan›n özelliklerine göre çelik, paslanmaz çelik, çelik çekme, bak›r veya plastikten imal edilir. D›fltaki
k›l›f boru yüksek yo¤unluklu polietilenden imal edilen UV rezistansl›, izolasyon malzemesini d›fl etkenler-
den koruyan %100 su geçirmez plastik borudur. ‹ki boru aras›na enjekte edilen poliüretan köpük ile de
ak›flkan›n ›s› kayb›n› minimize edecek yal›t›m sa¤lan›r.

KILIF BORULAR

Polietilen

HDPE Siyah ve Beyaz

‹ZOLASYON T‹PLER‹

Düflük S›cakl›k

-200˚C  +120˚C aras›

Yüksek S›cakl›k

+140˚C  +315˚C aras› 

Normal S›cakl›k

-60˚C  +140˚C aras›

Kalay Kapl› Bak›r Tel
(‹zleme Teli)

Bak›r Tel
(Sinyal Teli)
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Yüksek s›cakl›k ön izolasyonlu borular +140˚C’den +315˚C’ye kadar yer alt› ve yer üstü uygulamalar için
özel olarak imal edilmektedir.

ENDÜSTR‹YEL T‹P TAfi YÜNÜ TAKV‹YEL‹ 
ÖN ‹ZOLASYONLU BORU

TAfiIYICI BORULAR

Çelik

St 35.8 I Dikiflsiz boru

KILIF BORUSU

Polietilen

HDPE Siyah > 944 Kg/m3

UV Rezistansl›

TAfi YÜNÜ

Yo¤unluk 110-140 Kg/m3

POL‹ÜRETAN

Bütünsel Yo¤unluk > 80 Kg/m3
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Ön-izolasyonlu Borular
Teknik Tanımlama

ÇEL‹K BORULAR

Ön-izolasyonlu borular›n üretiminde kullan›lan bütün çelik borular TS EN 253 standartlar›n›n gerektirdi¤i
normlara uygun üretim yapan, ilgili kalite belgelerine sahip fabrikalardan temin edilir. Fabrikalardan
bütün borular için kalite sertifikalar› talep edilir ve borular fabrikaya ulaflt›¤›nda s›k› kontrollerden geçir-
ilir.

Standart üretimde, afla¤›daki norm ve standartlara uygun üretilen çelik borular kullan›l›r:

Özel projeler için (yüksek s›cakl›k ve buhar hatlar›), afla¤›daki standartlara uygun üretilen çelik çekme
(dikiflsiz) borular kullan›l›r:

Ön-izolasyonlu borular›n üretiminde tafl›y›c› boru olarak di¤er borular›n kullan›m› da mümkündür:

Galvanizli çelik borular
Paslanmaz çelik borular
Bak›r borular
Plastik borular, PEX, PPR-C, HDPE, PVC gibi.
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Ön-izolasyonlu Borular
Teknik Tanımlama

‹ZOLASYON KÖPÜ⁄Ü PUR (POL‹ÜRETAN)

Poliüretan köpük iki bileflenin belli oranlarda kar›flt›r›lmas›ndan oluflan, ›s›l iletim katsay›s› son derece
düflük olan bir izolasyon malzemesidir. Tafl›y›c› boru ile muhafaza borusu (HDPE) aras›na enjekte edilen
PUR ›s› yal›t›m›n›n yan›nda, iki boruyu birbirine ba¤layarak tek bir boru gibi çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r. 
Ön-izolasyonlu borular›n üretiminde TS EN 253 standartlar›na uygun, uniform bir hücre yap›s›na sahip
PUR kullan›lmal› ve afla¤›daki asgari flartlar› sa¤lamal›d›r:
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Ön-izolasyonlu Borular
Teknik Tanımlama

MUHAFAZA BORUSU, HDPE 
(YÜKSEK YO⁄UNLUKLU POL‹ET‹LEN)

En d›flta izolasyon malzemesini d›fl etmenlerden ve kimyasallardan koruyan ekstrude  polietilen k›l›f boru
kullan›l›r. Polietilen içerisinde anti oksidanlar, UV stabilizörleri ve karbon siyah› muhteva etmeli ve
yo¤unlu¤u 944 kg/m3 den az olmamal›d›r. Yalç›n Boru Ön-izolasyonlu borular›n üretimde kulland›¤›
HDPE’leri TS 418-2 standartlar›na uygun üretim yapan ve ilgili kalite belgelerine sahip üretici hatt›nda 
on-line corona ifllemi yapan firmalardan tedarik etmektedir.
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı 

Burada bölgesel ›s›tma sistemi için yayg›n olarak kullan›lan formül ve kuralara yer verilmektedir. Bununla birlikte
daha büyük sistemlerin tasar›m› için daha karmafl›k hesaplamalar›n gerekece¤i unutulmamal›d›r. 

Tasar›m süreci afla¤›daki dört bölüme ayr›lm›flt›r:

* Boru çap›n›n seçimi * Is› kayb› hesab›

* Bas›nç düflümü hesab›      * Is›l genleflme hesab›

BORU ÇAPI SEÇ‹M‹

DEB‹ ‹HT‹YACI

E¤er  suyun debisi biliniyorsa boru çaplar› hesap edilebilir. Su debisini hesaplamak için hat sonundaki 
kullan›m miktar›n› ve dolaflt›¤› hatt› bilmek gereklidir.

Is›tmadaki enerji ihtiyac› hesapland›ktan sonra, gidifl ve dönüfl borusu aras›ndaki ›s› de¤ifliminin direncinden
su debisi bulunabilir.

Su debisinin formülü flu flekilde yaz›labilir:

G = Su debisi  (l/s)
Q = Is› iletimi  (W)
P = Suyun yo¤unlu¤u 70 °C de = 978 kg/m3, 80 °C de = 972 kg/m3

c = Suyun özgül  ›s›s› 70 °C de = 4190 J/kg, 80 °C de = 4196 J/Kg
t = Gidifl dönüfl borular› aras› s›cakl›k fark›

ÖRNEK : Is›t›lmas›  gereken bir evin ›s› ihtiyac› : 14 kW dir. Gidifl Dönüfl ›s›tma borular› aras› t : 40 °C’dir.
Gereken suyun debisi nedir?
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı 

BASINÇ DÜfiÜMÜ HESABI

Gerekli su debisi bilindi¤i zaman bunu tafl›mak için kullanaca¤›m›z do¤ru boru çap›n›, bas›nç düflümü ilkesine
göre bulmam›z mümkündür. Karar verilirken ilk yat›r›m maliyeti ve iflletme maliyetleri de göz önüne al›nmal›d›r.

Bas›nç düflümü afla¤›daki formulle hesaplanabilir:

I =  Bas›nç düflümü (Pa/m)
G =  Su debisi (m3/s)
g =  Yer çekimi ivmesi (9,82 m/sn2)
di =  Boru iç çap› (m)
k =  Boru iç yüzey pürüzlülü¤ü katsay›s›
v =  Kinematik viskozite  (m2/s)

Bu formül Colebrooks  & White formülü olarak bilinir.

ISI KAYBI

Ön izolasyonlu paket borularda ›s› kayb›; suyun s›cakl›¤›, havan›n s›cakl›¤›, borular›n döflendi¤i yer (yer alt›, yer
üstü), izolasyonun kal›nl›¤› ve e¤er yer alt› kullan›l›yorsa toprak kal›nl›¤›na göre hesaplan›r.

Bu bölümde sadece gömülü borular için ›s› kayb› hesab›na yer verilecektir, formüller afla¤›daki flekildedir.
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı
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GENLEfiME

Servis borusunun içerisinden geçen ak›flkan›n ›s›s›n›n etkisiyle servis borusu uzamaya çal›fl›r. Yalç›n Boru
taraf›ndan ilgili standartlar›n istedi¤i flartlar›n üzerindeki kalitede üretilen ön izolasyonlu paket borular-
da 
PUR yo¤unlu¤u (bütünsel yo¤unluk) minimum 80 kg/m3 ’dür. Servis borusu ile muhafaza borusu aras›na
enjekte edilen PUR, servis borusundaki genleflme kuvvetini muhafaza borusuna aktararak (bonded system)
izolasyonlu boruyu oluflturan üç malzemenin birlikte uzay›p k›salmas›n› sa¤lamaktad›r.

Afla¤›da servis borusu çelik olan ön izolasyonlu paket borulardaki genleflme kuvvetinden do¤an uzaman›n
(serbest genleflme) hesaplanma yöntemi verilmifltir:

Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı

Do¤rudan topra¤a gömülü ön izolasyonlu paket boru sistemlerinde, borunun etraf›n› saran topra¤›n
oluflturdu¤u sürtünme kuvveti borunun genleflme kuvvetini yenmeye çal›fl›r, flayet topra¤›n uygulam›fl oldu¤u
sürtünme kuvveti genleflmenin oluflturdu¤u kuvvetten büyük ise, genleflmenin absorbe edilmesi için
kullan›lacak olan herhangi bir genleflme eleman›na gerek kalmayacakt›r. Ancak burada St 37 kalitesinde çelik
için müsade edilebir çekme gerilmesinin  150 N/mm2 geçmemesi gerekti¤i unutulmamal›d›r. (St 37-2 için 183

N/mm2, St 52 için 277 N/mm2)

Genleflme kuvveti flu flekilde hesaplanabilir.

Sabit boru parças›ndaki kompansatör kullanmadan termal gerilmeye maruz kalan emniyetli boru uzulu¤unu
L max olarak adland›r›rsak,

Sürtünme kuvveti* flu flekilde hesaplanabilir.

* Yer üstü uygulamalar›nda sadece serbest genleflme hesaplanmal›d›r.



17

fleklinde hesaplayabiliriz. Burada Lmax de¤eri kompansator veya genleflmeyi absorbe edici herhangi bir
sistem uygulamadan, düz bir flekilde döflenebilecek maksimum hat uzunlu¤unu verecektir. Formüllerden
de görüldü¤ü üzere do¤rudan topra¤a gömülü sistemlerdeki genleflme eleman› (kompansator, di¤er) ihtiyac›
yer üstü sistemlerine göre daha az veya s›f›rd›r.

Sonuçta do¤rudan topra¤a gömülü ön izolasyonlu boru sistemleri için genleflme hesab› afla¤›daki flekilde
yap›labilir.

Hattaki genleflmeyi almak için kompansatör d›fl›nda, Z, L veya U uygulamas›da yap›labilir.

UYARI :
Borulardaki genleflme elemanlar›n›n, oluflacak gerilmeleri önleyebilmesi için yeterli büyüklüklere ve boflluklara sahip olmas›
gerekir. E¤er yeterli büyükler ve boflluklar olmazsa borular düflünüldü¤ü gibi genleflemez ve çelik borulardaki gerilmeden dolay› bek-
lenmeyen sorunlar ortaya ç›kabilir.

Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı

Örnek:
L1 = 24 mm

L2 = 62 mm

L = 86 mm

a   = 3,3 m
b = 1,65 m



19

Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı

Örnek:
L1 = 24 mm

L2 = 62 mm

L = 86 mm

a   = 4,8 m
b = 2,4 m
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Ön izolasyonlu borular
Bölgesel ısıtma boru hatlarının tasarımı

Örnek:

L1+L2 = 21 m, L1 = 24 mm

L3 = 3,4 m

L3+L4 = 56 m, L2 = 62 mm

L2 = 6,9 m
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AMAÇ: Ön izolasyonlu boru kullanan flebekelerde gerek d›fl etmenler veya gerekse boru
birlefltirme kaynaklar›ndaki hatalardan dolay› sisteme su s›zmas› sebebiyle meydana gelebilecek ›s›
kay›plar›n›, korozyonu ve sistemin devre d›fl› kalma ihtimalini ortadan kald›rmaya yönelik olan bir
sistemdir. Bir gözetleme  sisteminde hata, hata bulmada hangi sistemin kullan›ld›¤›na
bak›lmaks›z›n tellerin uzunlu¤una ba¤l›d›r. 

Sistem bileflenleri :

1. Poliüretan tabaka içine gömülmüfl bir çift bak›r iletkenli
ön izolasyonlu paket boru (teller 9-3, 10-14, veya 11-13 pozisy-
onunda ve çelik borudan olan mesafesi min. 15 mm max. 20
mm olmal›d›r).

2. Dedektör veya hata alg›lay›c› elektronik cihazlar (Kaçak
gözetleme sistemi (monitoring system) kullan›l›rsa hata yeri
belli bir tolerans ile belirlenir, ama sadece dedektör tercih
edilirse hata sadece var ya da yok fleklinde kontak bilgisi olarak
verilir).

3. Güç kaynaklar›
4. Montaj malzemeleri

BORU ‹ÇER‹S‹NDEK‹ B‹LEfiENLER

1. Çelik Boru
2. Poliüretan tabaka
3. HDPE d›fl k›l›f
4. 1.5 mm2 izolasyonsuz bak›r iletken (kalay kapl›) (çelik

boru – tel mesafesi : 15 ila 20 mm olmal›d›r).
5. 1.5 mm2 izolasyonsuz bak›r iletken (çelik boru – tel

mesafesi: 15 ila 20 mm olmal›d›r).
6. Firma ve boru bilgilerini belirten etiket

S‹STEM TEKN‹K VER‹LER‹

Sistemin ön flart› boru ve branflman hatt› projelerinin daha sonra de¤iflmemek üzere belli
olmas› ve sistem optimizasyonu için projenin YALÇIN BORU’ya sunulmas›d›r.

• Kaçak sinyalizasyon sistemi sadece kaynak yerlerindeki s›z›nt›lar› de¤il ayn› zamanda boru
flebekesinin tamam›nda ikaz ve tespit yapabilmektedir. Telde kopma olmad›¤› sürece ayn› izleme
teli ile hattaki birden fazla kaçak noktas› görülebilir.

• Kullan›lan iletkenler 1.5 mm2 kesitte (0.01079 mm2/m ve 1.39 mm) yal›t›ms›zd›r. Kullan›lan
tellerden biri gözle tespit kolayl›¤› aç›s›ndan kalay kapl› olacakt›r. Teller ›s›nmaya ve afl›nmaya
dayan›kl›d›r.

• ‹letkenlerin sahadaki montaj iflleminde, iletkenler uygun çapta yüksükten geçirilmeli ve özel
bir pens ile s›k›lmal›, ayr›ca yüksük boyunca yumuflak lehimle kaplama yap›lmal›d›r.

KAÇAK ALGILAMA S‹STEM‹
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• Çelik boru ile iletkenler aras›ndaki mesafe 15 ila 20 mm hat boyunca korunmaktad›r.
(Kompansatör ve valf geçiflleri hariç)

• Hata yeri en az ± 1,5-2 m hassasiyet ile belirlenebilir.
• Sistemin montaj› sistemi üreten firma veya onaylad›¤› e¤itimli teknik elemanlarca projesine

uygun yap›lmal›d›r. 

‹ki temel kaçak alg›lama sistemi vard›r. Bunlar:

A- Dedektör sistem
B- Kaçak gözetleme sistemi

A- Dedektör Sistem

Gömülü teller ortaya ç›kan hatalar› gösteren bir dedektöre ba¤lan›r ve ölçülmesi gereken fley
tafl›nablir bir ölçme aletiyle manuel olarak ölçülür. 

Dedektör Sistemi -1 Dedektör Sistemi -2

Kaçak Gözetleme Sistemi (monitoring system)

•  Maksimum 4 x 1000 mt’ye kadar ön
izolasyonlu paket boruyu kontrol edebilir.

• Maksimum 8 x 7000 mt’ye kadar ön
izolasyonlu paket boruyu kontrol edebilir.

Gömülü teller bir boru hatt›nda nerede kaçak
bulundu¤unu tam olarak gösteren kaçak yeri bulucuya
ba¤lan›r. Sistemdeki hatalar ± 1,5 - 2 metre hassasiyetle
bulunabilir.

Afla¤›da kaçak gözetleme sisteminin ekran›ndan görüntüler verilmifltir.
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P1 : referans noktas›n›n dedektör taraf›nda ise -, di¤er tarafda ise + sonuç verir
: Ölçme bölümünün sonundan itibaren olan hatay›,

St : Dedektörden itibaren olan hatay› göstermektedir.

Resimlerden de görüldü¤ü gibi “Channel 1” ve “Channel 3”de her hangi bir kaçak yoktur.
“Channel 2”de P1 referans noktas›ndan 150 m geride “Channel 4”de ise St referans noktas›ndan
200 m ileride kaçak bulunmufltur.

Yanda örnek bir kaçak alg›lama sistemi projesi görünmektedir.
Sistemin ön flart› boru ve branflman hatt› projelerinin daha sonra
de¤iflmemek üzere belli olmas› ve sistem optimizasyonu için
projenin YALÇIN BORU’ya sunulmas›d›r.
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Standart Tip Ön ‹zoleli Boru, St-37
Ø 15 - Ø 1200 

Tafl Yünü Takviyeli Ön ‹zoleli Boru, St-35.8 I
Ø 15 - Ø 800 

Paslanmaz Çelik Ön ‹zoleli Boru, AISI 316 L
Ø 15 - Ø 200

Ön ‹zoleli Bak›r Boru
Ø 15 - Ø 80

Ön ‹zoleli HDPE Boru
Ø 50 - Ø 315

Ön ‹zoleli PPR-C Boru
Ø 15 - Ø 315
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ÖN ‹ZOLASYONLU KOMPANSATÖR

Bütün kompansatörler d›fltan bas›nçl› ve kaynak boyunlu,müflterinin iste¤ine bas›nç s›n›f›nda ondülasyon
malzemesi  AISI 316 L paslanmaz çelik ve genleflme miktar›na göre 30-60-90-120 mm ve 180 mm (double) olarak
imal edilmektedir.
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B‹RLEfiT‹RME SET‹

EK YER‹ ‹ZOLASYONU

* Her çapa göre haz›rlanm›fl birlefltirme
seti malzeme al›n›r.(BunlarYALÇIN
BORU taraf›ndan gönderilmektedir.)

* Manflonlama ifllemi için gerekli
teçhizat temin edilir.(-Pürmüz, Tel f›rça,
Eldiven, Kalem...vb)

* ‹ki ön izolasyonlu boru aras›ndaki
mesafeler standarda göre haz›rlan›r.

1.  HDPE Kayar Manflon  
2. Is› büzüflmeli bant
3. Kapak bant›
4. Izosiyanat
5.  Poliol
6. Tapa

Boru ve fittingslerin kayna¤›n›n
yap›lmas›ndan sonra oluflacak olan
izolasyonsuz k›sm›n sahada izole
edilmesi için birlefltirme setine ihtiyaç
duyulacakt›r. Birlefltirme seti afla¤›daki
malzemelerden oluflur.

1

6

4 5
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3

A-Pürmüz da¤›n›k ve sar› alevli iken kul-
lan›lmal›
B-Pürmüz toplu ve mavi alevli iken kul-
lan›lmaz.

* ‹ki adet ön izolasyonlu boru a¤›z a¤za
kaynat›lmadan önce her boru üzerinde
bir adet manflon haz›r bulundurularak
kaynak yap›l›r.

* HDPE 100 boru d›fl yüzeyi bez yard›m›
ile silinip pürmüzle ›s›t›l›r.

*  Is›tma iflleminden önce varolan ve
›s›tma iflleminden sonra oluflan pislik ve
saçaklar temizlenir.  

* Boru üzerinde haz›r bulunan manflon
HDPE 100 boru üzerine 15cm binecek
flekilde yerlefltirilerek kalemle iflaretlenir.

* 15 cm HDPE 100 boru üzerine
binecek flekilde yerlefltirilen manflonda-
ki delik üste gelecek flekilde sabitlenir.



35

*  HDPE 100 boru  pürmüzle ›s›t›larak
bantla maya haz›r hale getirilir.
(max 650C) Fazla ›s›t›l›rsa özelli¤ini yitirir.

*  Bantlar, yar›s› manflon di¤er yar›s›
HDPE 100 boru üzerine gelecek
flekilde sabitlenir . Birlefltirme yerleri
yap›flt›rma bant› ile tutturulur.

* Alevli pürmüz ile ›s› büzüflme bant›
›s›t›larak manflon ve HDPE 100 boru-
nun birleflimi yap›l›r.

* Bu ifllem ›s› büzüflme bant›, manflon
ve HDPE 100 boru üzerine yap›fl›p üni-
form bir hal alana kadar devam eder.

*  Kaynama iflleminden sonra  so¤umas›
beklenir. (ort. 5 dk.)! Bu ifllem borunun
her iki taraf›na da uygulan›r.

* Kaynama iflleminin sa¤l›kl› olup
olmad›¤› kontrol edilir.

*Bütün ifllemler bittikten sonra manflon
boyutlar›na göre verilen gramajlarda
(Gramajlar afla¤›daki tabloda verilmifltir.)
hamaddeler, (POL ve ISO.) bir tas içine
koyulur, iyice kar›fltr›larak  manflon
deli¤inden boflalt›l›r, havas› ç›kana
kadar beklenir ve tapa çak›l›r.

* VEYA! Hammaddeler toplu flekilde
de¤il de her manflonlu birlefltirme için
gramajlar›na göre iki ayr› bidona
"POL‹OL ve ISOCYONATE " fleklinde
haz›rlanarak taraf›m›zdan gönderilebilir. 

* POL‹OL ve ISOCYONATE birbirine
kar›flt›r›ld›ktan sonra çalkalanmal›
(çalkalama ve dökme ifllemi Max.15 sn
olmal›d›r, aksi taktirde köpük oluflmaya
bafllar) ve kayar manflon üzerindeki
delikten dökülmelidir. Köpük oluflmaya
bafllad›ktan sonra delik tapayla kapat›l›r.

* HDPE 100 ve Manflon üst üste
bindirildikten sonra ›s› büzüflme  bantlar›
boruyu bir tur dolan›p 10 cm üstünü
örtecek flekilde  haz›rlan›r.

* VEYA! Her boru çap› için farkl› uzun-
luklarda kesilerek  YALÇIN BORU
taraf›ndan birlefltirme seti ile birlikte
gönderilir.

* Birleflim yüzeylerine sar›lacak bantlar
haz›r hale getirilir. 
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Kimyasal, kuru yük, bitüm, LNG, LPG, NH3, ham pet-
rol tafl›yan gemiler için Yalç›n Boru ön izolasyonlu
borular› seçmenin birçok iyi sebebi vard›r. Yalç›n Bo-
ru olarak S›cak su, Buhar/Kondens, K›zg›n ya¤, Bi-
tüm, Yang›n tesisat›, Tuzlu su, LNG, LPG, HFO, Glycol,
Nitrojen gibi aç›k güverte ve kargo alanlar›nda ki her
tür boru uygulamalar› için ön izolasyonlu borular›
önermekteyiz. Ürünlerimiz % 100 su geçirmez, UV
›fl›nlar›na dayan›kl›, bak›m gerektirmeyen ve gemile-
rin ekonomik ömrü boyunca kullanabilece¤iniz bo-
rulard›r. 

Y.B. gemi uygulamalar›nda ön izolasyonlu boru sis-
temlerinin tasar›m› ve kurulumu için birim  yaklafl›m
gelifltirmifltir. Bu yaklafl›m yeni yap›lacak gemilerin
yan›s›ra gemilerdeki mevcut hatlar›n yenilenmesinde
de uygulanabilir. Ön izolasyonlu borular›n avantajla-
r› güverte üzeri borulama sistemlerinde daha belir-
gindir. Dalgalar›n etkisiyle gelen tuzlu su, fliddetli rüz-
gar- ya¤mur, s›cak, so¤uk ve insan trafi¤i ile karfl›lafl›-
lan durumlardan etkilenmemek için ön izolasyonlu
borulama ideal bir çözümdür. 

GEM‹ SANAY‹



37

Gemi yap›m endüstrisi için tasar›m›n› yapt›¤›m›z boru sistemleri ile üretim ve teslimat kesin toler-
anslar içinde, genellikle flanfll› ba¤lant›larla h›zl› ve problemsiz bir flekilde gerçeklefltirilmektedir.
Yalç›n Boru teknik sat›fl temsilcilerinin verece¤i hizmetle tasar›m› yap›lan sistem tam zaman›nda ve
bütçesine uygun bir flekilde tamamlanacakt›r. Ürünün afla¤›daki yararlar›ndan dolay›, denizcilikle ilgili
çevrede ön izolasyonlu boru sistemlerini seçmek ideal bir çözümdür:

• % 100 su geçirmezlik
• Düflük enerji kayb›
• Tuz, kimyasal ve UV ›fl›nlar›na dayan›kl› k›l›f boru 

(HDPE)
• Engebeli-Sert imalat, yüksek mekanik mukavemet
• Servis/tafl›y›c› boruyu korozyona karfl› etkili koruma
• -200 den +315 ˚C ye kadar s›cakl›k aral›¤›
• K›l›f boru yüzeyinde boru destek (support) parçalar› 

uygulanabilme özelli¤i

Bu teknik özellikler Yalç›n Boru’nun üretti¤i bütün 
izoleli boru sistemleri için geçerlidir ve sistem 
gemi sahiplerine afla¤›daki faydalar› sunacakt›r:

• Kolay ve çabuk infla
• Optimal iflletme ekonomisi
• Düflük tamir maliyeti
• Yüksek çevre güvenli¤i
• Minumum ar›za süresi
• Uzun servis ömrü

• Türk tersanesinde infla edilen ve ‹talyan 
PETROLMAR SPA GENOVA firmas›na ihraç 
edilen 5400 DWT’luk Bitumen Tankeri’nde 
(asfalt tankeri) firmam›z›n üretti¤i taflyünü 
takviyeli yüksek s›cakl›k (260˚C) borular› 
kullan›lm›flt›r. 

• ‹stanbul Tuzla’daki tersanede yap›lan 7000 
DWT’luk MB 54 Kimyasal Tankeri’nde firmam›z›n
üretti¤i taflyünü takviyeli yüksek s›cakl›k (160˚C)
borular› kullan›lm›flt›r. 
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Bu süreç  içerisinde girifl, proses
ve nihai kalite   kontrolleri stan-
dartlar›n ve müflterilerin özel istek-
le-rine uygun olarak e¤itimli ve
uzman personeller taraf›ndan
yap›l›r.

Tahribatl› ve tahribats›z
muayeneleri yap›lan ürünlere ait
test sonuçlar› düzenlenen bir serti-
fika ile müflterilere ürünlerle birlik-
te ulaflt›r›l›r.

Yalç›n Boru’da kalite anlay›fl›, standartlara uygun ve sertifikalar› düzenlenmifl hammaddelerin
temininden ürünün müflteriye ulafl›m›na kadar uzan›r.

KAL‹TE KONTROL
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YALÇIN BORU

‹zolasyonlu Borular›n Özellikleri:

• ‹zolasyonu ve çelik boruyu korozif ortamlara, neme kimyasallara ve UV ›fl›nlar›na karfl›
koruyan ekstrude HDPE k›l›f boru sayesinde %100 su geçirmez bir sistemdir.

• Standart tip izolasyonlu paket borular TS EN 253 standartlar›na göre, 120˚C sürekli servis
s›cakl›¤›nda 30 y›l, 115˚C sürekli servis s›cakl›¤›nda 50 y›l 115˚C ve alt›nda s›cakl›klar için
50 y›l ve üzeri iflletme ömrüne sahiptir.

• Uygulanan corona ifllemi sayesinde poliüretan k›l›f borudan ayr›lmaz. 

• Uygulanan poliüretan, bu tip borular için özel üretilen TS EN 253 normuna uygun sertifika
sahibi firmalardan al›nmaktad›r. 

• Standart tip ön-izolasyonlu paket boru 120˚C’ye (pik de¤er olarak 140˚C), tafl yünü
takviyeli özel imalat paket borular 315˚C’ye kadar dayan›kl›d›r.

• ‹ç boru olarak çelik, paslanmaz çelik, bak›r, PPRC, PE-X, HDPE kullan›labilir. Talep edilme-
si durumunda boru içi kaplanm›fl olarak (epoksi gibi) üretim yap›labilir. Dikiflli, dikiflsiz çe-
lik kullan›labilir. 

• ‹zolasyon malzemesi olarak kullan›lan rijit PUR köpük çelik borudaki ›s›l genleflme
gerilimlerini karfl›lamak için, toprak-d›fl boru aras› sürtünme kuvvetlerini çelik boruya ile-
tecek özelliklere sahiptir. 

• Ön gerilmeli sistemlerde kullan›labilir, böylece kompansatör ihtiyac› minimize edilir. 

• Her türlü izolasyonlu boru ek parçalar› mevcuttur. 

• Ek yerlerinde kullan›lan kayar k›l›f sistemi sayesinde kesin s›zd›rmaz ek sa¤lanm›flt›r. 

• Çelik boru izolasyon öncesi mekanik temizlenmektedir. Bu nedenle boru üzerinde pas, ya¤
gibi unsurlar bulunmamaktad›r ve boru d›fl taraf›ndan korozyona u¤ramaz. 

• Ön gerilmeli sistemlerde L, Z, U bentler kullan›lmad›¤›ndan, bu parçalar›n döflenmesi için
kanal geniflletmesine gerek kalmam›flt›r. 

• ‹zolasyon malzemesi içine önceden yerlefltirilmifl izleme (gözetleme) telleri ve ba¤lant›l›
cihazlarla çelik boru ve izolasyonun tüm y›l boyunca izlenmesi, herhangi bir noktada s›z›n-
t› yerinin tespiti mümkün hale gelmifltir. 

• Uluslararas› kalite sistemleri sertifikalar›ndan  tasar›m ve üretimi kapsayan ISO 9001:2000
standartlar›na uygun olarak üretim yap›lmaktad›r.

• Uluslararas› sertifikalara sahiptir TS EN 253 ve TS EN 448.
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STOKLAMA VE TAfiIMA YÖNTEMLER‹

• Ön izolasyonlu borular›n stoklanmas› ve tafl›n-
mas›nda en önemli nokta,  d›fl k›l›f olan polietilen
borunun zarar görmesini engellemektir.

• Zemin, kum veya uygun ahflap kalas ile düz ve
esnek yüzey olarak haz›rlanmal›d›r.

fiekil.1: Nakliyeye haz›r stok

fiekil.2: Stoklama düzenleri

fiekil.3: Stoklama düzeni mesafeleri
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STOKLAMA VE TAfiIMA YÖNTEMLER‹

Tafl›nacak olan ön izolasyonlu boru PE muhafaza k›l›f boruya zarar vermeyecek flekilde,  fie-
kil – 4 de görüldü¤ü gibi  en uygun denge noktalar›na gelecek flekilde, boru sapan› ile  yük-
lenip boflalt›lmal›d›r.

fiekil – 4 :  Tafl›ma yöntemi

fiekil – 5 : fiantiye flartlar›nda köpük bileflenlerinin muhafaza koflullar›

Poliüretan izalosyonun hammeddeleri olan Poliol ve ‹zasyonat bileflenlerinin muhafazas› çok
önemlidir. Kapal› ve kuru oda koflullar›nda  ( 15 - 25 ˚C )  muhafaza edilmelidir. 
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Borular kanal içine döflenmeden önce ve sonra 100 mm yüksekli¤inde 0.3 yast›klama 
yap›l›r. Yast›klamadan sonra kaz› s›ras›nda ç›kan ve fazla çak›l içermeyen malzeme toprak dolgusu
olarak kullan›labilir.

Do¤ru yerleflim Yanl›fl

Do¤ru yerleflim Yanl›fl

ÖN ‹ZOLASYONLU PAKET BORULARIN DÖfiENMES‹
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