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Esnek bağlantılar çalışma basıncının 3 katı basınca dayanıklı olmalıdır. Esnek boru öncesinde küresel vana 
bulunmalıdır.

Brülör tesisatlarındaki gaz hızı 45 m/s değerini geçmemelidir (akredite kuruluşlardan aksini belirtir bir belge ve-
rilmediği sürece). Yüksek hızlarda çalışmanın sistemde oluşturabileceği gürültü ve aşınma göz ardı edilmemelidir.

Bu nedenle 25 m/s’lik hız limitinin aşılmaması tavsiye edilmektedir.

Boru çapı, boru hattındaki basınç düşümü çalışma üst basıncının %5’inden fazla olmayacak şekilde belirlen-
melidir. Örneğin, 50 mbar üst işletme basıncı olan bir boru hattında izin verilen basınç düşümü 2,5 mbar olabilir.

Basit bir sistem için tavsiye edilen çaplar Tablo-11.8’de verilmiştir. Burada belirtilen boru iç çapları 50 mbar’lık 
bir anma basıncında hesaplanan 2,5 mbar’lık toplam basınç kaybını karşılayacak şekilde verilmiştir.

Boru çapı hesabında gözönüne alınan basınç kayıpları geçiş vanaları, T parçalar ve dirsek kayıplarını da içerir. 
LPG tüpü sadece DIN esaslarına göre bağlantı çapı 8 mm olan bir tek cihazı besliyorsa (örneğin fırın) ve cihaz 
tüpten 2 m’den daha uzak değilse, boru çapı hesabından vazgeçilebilir. Bu durumda boru çapı 8 mm seçilebilir. 
Bütün cihazlar için imalatçı verilerinden bağlantı çaplarını tespit etmek mümkündür. Cihaz bağlantısı ve cihaz 
bağlantı boru hattı çapı en az Tablo-11.9’da verilen norm çap değerlerinde olmalıdır.

Boru Çapı Hesaplanması:

Boru içinde gazın akışı sırasında sürtünmeler sebebiyle ve boru boyunca bağlantı elemanlarında ve armatür-
lerde yerel kayıplar nedeniyle basınç düşümü meydana gelir. Basınç regülatörü ile son kullanım cihazı arasında 
müsaade edilen basınç düşümü meydana gelir. Basınç regülatörü ile son kullanım cihazı arasında müsaade 
edilen basınç düşümü, işletme üst basıncının %5’i kadardır. Buna göre 50 mbar işletme üst basıncında, müsaade 
edilen basınç düşümü 2,5 mbar değerindedir.

Fittings ve armatürlerdeki basınç düşümü, eşdeğer boru uzunluğu olarak göz önüne alınır. Çeşitli tip bağlantı 
elemanı ve armatürler için eşdeğer boru uzunlukları aşağıda verilmiştir.

Kapatma ventili AV = 2,0 m
Dirsek W = 0,5 m
T parçası T = 0,5 m
İzolasyon parçası İ = 2,0 m
Daralmasız küresel vana K = 0,0 m
Manyetik ventil M = 2,5 m

Boru çapı hesabı bunun için ölçülen boru uzunluğu ile değil, ölçülen uzunluğa yerel kayıplara karşı gelen 
eşdeğer boru uzunluklarının ilavesiyle bulunan toplam boru hesap uzunluğu ile yapılır.

Tesisat
uzunluğu

m

LPG debisi, kg/h (baglantı değeri)
0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

Boru çapı, mm
1 5 5 6 6 7 8 9 10 12
2 5 5 6 7 8 9 12 12 15
3 5 6 7 8 9 10 12 15 15
4 5 6 7 8 9 10 12 15 15
5 5 6 8 8 10 12 15 15 18
6 6 7 8 9 10 12 15 15 18
8 6 7 8 9 12 12 15 18 18
10 6 7 9 10 12 12 15 18 18
12 6 8 9 10 12 15 15 18 20
14 6 8 9 10 12 15 18 18 20
16 7 8 10 10 12 15 18 18 20
18 7 8 10 12 15 15 18 18 20
20 7 8 10 12 15 15 18 20 20
25 7 9 10 12 15 15 18 20 25

30 7 9 12 12 15 15 18 20 25

Bağlantı Değeri ve Boru Hattı Uzunluğuna Göre Boru Çapları

11.8  GAZ HATLARINDA BORU ÇAPI TAYİNİ

Tablo  11.8
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Tablo  11.9

Cihaz cinsi Bağlantı değeri  kg/h Anma çapı  mm DIN'e göre bağlantı ölçüsü

Gazlı buzdolabı 0,03 6 8/1,5

Gazlı lamba 0,03 6 8/1,5

Gazlı pişirici 0,15 6 8/1,5

Gazlı kuzine 0,30 6 8/1,5

Gazlı fırın 0,70 6 12/1,5

Gazlı soba 0,80 9 15/1,5

Kalorifer kazanı 2,00 12 12/1,5

Depolu su ısıtıcı 1,50 9 15/1,5

Gazlı şofben 2,00 12 15/1,5

Kombi 2,50 12 -

Cihaz Bağlantı Değeri Örnekleri

 Örneğin

Bir dirsek ve bir kapatma ventilinden oluşan 7,5 m’lik bir boru hattında toplam hesap uzunluğu,
L = 7,5 + 0,5 + 2 m = 10 m  olarak bulunur.

Hesap Adımları (Tek Cihaz İçin)

Bir tek tüketim cihazının bağlandığı boru tesisatında boru çapı hesabı aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

 • Kullanım cihazının bağlantı değeri cihaz etiketi yardımı ile tespit edilmelidir. Tablo 11.9’da domestik kullanım 
cihazları için belirlenen bağlantı değerleri verilmiştir.

 • Armatür ilaveleri gözönüne alınarak toplam boru uzunluğu (bağlantı hortumu dahil) belirlenir.

 • Uygun bir değer olan 2,5 mbar'lık toplam basınç kaybı, hesaplama uzunluğuna bölünerek m başına özgül 
basınç kaybı bulunur.

 • Boru iç çapı; cihaz bağlantı değeri ve boru hattındaki m başına özgül basınç kaybı değerleri göz önüne 
alınarak Tablo 11.10’dan okunur. Cihaz bağlantı değeri tabloda bulunmuyorsa, en yakın bir büyük bağlantı 
değeri alınmalıdır. Her m boru hattı uzunluğu başına özgül basınç kaybı değeri mbar cinsinden tablolarda 
bulunmuyorsa, boru iç çapı belirtilen en yakın basınç kaybı değerine göre alınmalıdır. Bunun dışında cihaz 
bağlantı hattı boru çapı, burada daha küçük hesaplansa bile, en azından Tablo 11.9’da DIN bağlantı çapı 
değerlerine sahip olmalıdır.

Hesap Adımları (Birden Çok Cihaz İçin)

Birden fazla tüketim cihazı bağlanmış dallanma olan boru hatlarında boru çapı hesapları, basınç regülatö-
ründen her tüketim cihazına kadar olan basınç düşümünün 2,5 mbar değerinin üzerine çıkmaması esas alınarak 
yapılır. Boru çapı hesabı bu durumda aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

 • Tüketim cihazları bağlantı değerleri cihaz plakası yardımı ile belirlenmelidir. Tablo 11.9’da domestik cihazlar 
için bağlantı değerleri verilmiştir.

 • Bütün tesisat basınç regülatöründen ilk kol ayrımına, buradan diğer kol ayrımına ve en sonunda kullanma 
yerine kadar olmak üzere bölümlere (tesisat bölümlerine) ayrılır. Kısmi hat (tesisat bölümü) uzunlukları 
(bağlantı hortumu dahil) ölçülür.

 • Bağlantı parçaları ve armatürlerin eşdeğer uzunlukları, ölçülen uzunluklara ilave edilerek toplam tesisat 
bölümü hesap uzunluğu bulunur. Ölçüm uzunluğu + Armatür eşdeğer uzunluğu = Hesaplama uzunluğu

  T parçası her seferinde akış yönündeki bir sonraki tesisat bölümüne dahil edilir.

 • Uzunluklar hesaplandıktan sonra, basınç regülatöründen en uzakta olan tüketim cihazı tespit edilir. Bu en 
uzun hattaki (kritik devre) tesisat bölümleri hesap uzunlukları toplamı kritik devre uzunluğu verecektir.

 • Müsaade edilen 2,5 mbar toplam basınç kaybı, 4. maddede bulunan toplam kritik devre uzunluğuna bölü-
nerek kritik devredeki özgül basınç kaybı bulunur.

 • Kritik bölgedeki özgül basınç düşümü (m başına basınç düşümü) ve her bir tesisat bölümünün uzunluğu 
çarpılarak kritik devredeki tesisat bölümlerinin herbirindeki basınç düşümü hesaplanır.

 • Geri kalan tesisat bölümlerindeki müsaade edilen basınç düşümleri bulunur. Bunun için müsaade edi-
len toplam basınç düşümünden, ortak devredeki basınç düşümü çıkartılır. Örnek çözümde ortak devre-
de 1,3 mbar basınç düşümü varsa, göz önüne alınan tesisat bölümünde geriye kalan basınç düşümü                        
2,5 – 1,3 = 1,2 mbar olacaktır.
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Havalandırma:

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda havalandırma 
kanallarla yapılmalıdır. Mahaller indirekt olarak havalandırılmamalıdır.

Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı) 10 m. ve üzerinde ise ha-
valandırma cebri (mekanik) olarak yapılmalıdır. Havalandırma kanallarında 90°'lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3 m., 
45°(lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5 m. ve ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5 m. alınmalıdır. Üst havalandırma, 
havalandırma bacası ile tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı brülör seviyesine kadar indirilmelidir.

Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya cebri yapılabilir.

Tek başına üst havalandırma cebri olamaz.

Alt havalandırma cebri, üst havalandırma tabii olabilir.

Taze hava veya egzost fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda brülörün de devre dışı 
kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.

Üst ve alt menfezler mümkün olduğu kadar mahalin üst ve alt seviyelerine kısa devre hava akımının engellen-
mesi için birbirlerinden mümkün olduğunca uzak yerleştirilmelidir.

 • Geriye kalan hat için her m başına izin verilen özgül basınç kaybı, mbar cinsinden, Madde 7'de bulunan 
değerin geriye kalan toplam tesisat bölümleri uzunluğuna bölünmesi ile bulunur.

 • Tüketim cihazların bağlantı değerlerinden, her tesisat bölümünden akan gaz debisi kg/h olarak belirlenir.

Boru iç çapı 
mm

LPG debisi (bağlantı değeri) kg/h

0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

5 0,37 1,0 2,7 4,2 9,4

6 0,15 0,42 1,1 1,7 3,8 6,7

7 0,069 0,19 0,49 0,77 1,7 3,1 4,8 6,9

8 0,036 0,1 0,25 0,4 0,9 1,6 2,5 3,6 6,4 10,0

9 0,2 0,055 0,14 0,22 0,5 0,88 1,4 2,0 3,5 5,5 7,9

10 0,012 0,033 0,083 0,13 0,29 0,52 0,82 1,0 2,1 3,3 4,7 8,3

12 0,013 0,033 0,052 0,12 0,21 0,33 0,47 0,83 1,3 1,9 3,3 5,2

15 0,011 0,017 0,038 0,068 0,11 0,15 0,27 0,43 0,61 1,1 1,7

18 0,016 0,028 0,043 0,062 0,11 0,17 0,25 0,44 0,69

20 0,016 0,025 0,036 0,064 0,1 0,14 0,26 0,4

25 0,012 0,021 0,033 0,048 0,085 0,13

32 0,01 0,014 0,025 0,04

LPG Tesisatında Özgül Basınç Kaybı (mbar/m) (Çalışma basıncı 50 mbar)
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Tablo  11.10

Şekil  11.7


