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Borusan do¤al gaz
borular›yla

güven içindesiniz.
Teslim Aflamas›ndaki Fark›:

Do¤al gaz borunuz yolculukta güvende mi?
Do¤al gaz borular› üretiminden evlerimizde kullan›m›na kadar korozyondan
korunmal›d›r. Bu sebeple do¤al gaz borular›nda mutlaka korozyona karfl› önlem
al›nm›fl olmal›d›r. Borusan do¤al gaz borular› astar boya ile korunmaktad›r, arzu
edildi¤i takdirde 3 kat kaplamal› olarak ve son kat› 2 mm’lik polietilen olmak
üzere de üretilebilmektedir. Ayr›ca Borusan do¤al gaz borular›n›n 2 ucu plastik
tapa ile kapat›lm›flt›r. Böylece borular›n içine toz ya da pislik girmesi ihtimaline ve
iç yüzeydeki korozyon sorununa karfl› önlem al›nm›fl›r.

Son olarak, Borusan do¤al gaz borular›n›n rahatça ay›rt edilebilmesi için do¤al gaz
üretim standard› TS EN 10208-2 standard›na uygun oldu¤u ve sadece Borusan’da
bulunan HN (normalize edilmifl) özelli¤ine sahip oldu¤u, stensil ile boru üzerine
yaz›lm›flt›r.

Polietilen kapl› do¤al gaz borular›900 C˚’de normalize edilmifl Borusan
do¤al gaz borusu

Borusan Do¤al Gaz Borusu Üretimi

Özel vernik ile kaplanan ve standart tesisat borular›ndan
farkl› olarak özel hammadde kullan›lan Borusan do¤al gaz
borular›, API 5L (Amerikan Petrol Enstitüsü) ve TS EN 10208-2
standartlar›na uygun olarak üretilmektedir.
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D›fl Çap Et Kal›nl›¤›
mm

• Her türlü ebatta üretilebilen polietilen kapl› borular, stoklar›m›zda mevcuttur.
• 4’’ - 12’’ aras› Gr - A ve 1/2’’ - 3’’ aras› Gr - B siparifl üzerine yap›lmaktad›r.

1/2 21.3 2.80

3/4 26.7 2.90

1 33.4 3.40

1 1/4 42.2 3.60

1 1/2 48.3 3.70

2 60.3 3.90

2 1/2 73.0 5.20

3 88.9 5.50

4 114.3 6.00

5 141.0 6.60

6 168.3 7.10

8 219.1 8.18

10 273.0 9.27

12 323.9 9.50
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Neden en güvenlisi
Borusan do¤al gaz borusu?

Her gün evlerimizde, mutfaklar›m›zda,
banyolar›m›zda basit bir dü¤meye
basarak kulland›¤›m›z do¤al gaz›n,
bil inçsiz kullan›m veya kalitesiz
malzemeyle ne kadar büyük bir
tehlikeye dönüflece¤ini hiç akl›n›za
getirmifl miydiniz?

Do¤al gaz borusu, içinden geçirdi¤i yan›c› ak›flkan nedeni ile can
güvenli¤i aç›s›ndan çok dikkat edilmesi gereken bir malzemedir.
Çünkü do¤al gaz insan hayat›n›n her noktas›nda, mutfa¤›m›zda,
›s›nmam›zda özellikle son 50 y›lda çok kullan›lmaktad›r. Bu kullan›m
esnas›nda dünyada çeflitli nedenlerle (deprem gibi) ortaya ç›kan
do¤al gaz kaçaklar›n›n büyük facialara yol açt›¤› bilinmektedir.

Yurdumuzda do¤al gaz kullan›m› çok yenidir. Dünyada ise do¤al
gaz borular›n›n gerek imalat›, gerek üretim malzemeleri ve gerekse
kontrol yöntemleri yüksek standartlara ba¤lanm›flt›r. Böylece
can ve mal güvenli¤ini emniyete alan kurallar belirlenmifltir.

Bir borunun do¤al gaz kullan›m›na uygunlu¤u ancak uzmanl›k
gerektiren bir dizi testten geçirilmesiyle tespit edilebilmektedir. Bu
testler güvenli¤inizi garantiye alan önemli referanslard›r. Bu yüzden
do¤al gaz borunuzun bu referanslara sahip olup olmad›¤›n› mutlaka
tesisatç›n›za sorarak, sat›n ald›¤›n›z tesisat›n güvenli¤inizi garanti
etti¤inden emin olunuz!

Tüm bu testlerden baflar›yla geçen Borusan do¤al gaz borusuyla
yaln›zca bir do¤al gaz borusu de¤il ayn› zamanda güven sat›n
alm›fl olacaks›n›z!

Malzeme Fark›:

Do¤al gaz borunuzun döküm metodunu
mutlaka sorunuz!
Borusan do¤al gaz borular›, en yüksek kalitede
malzemeyle üretilmifltir. Özellikle sürekli döküm
metodu ile dökülmüfl malzeme kullan›lmaktad›r.

Sürekli döküm metoduyla üretilmeyen do¤al gaz borular›n›n tafl›d›¤›
riskler nelerdir?
Di¤er döküm metodlar›nda malzemede çift katl›l›k (laminasyon) ve homojen
olmama durumu (inklüzyon) daha fazla görülmektedir. ‹nklüzyon, malzemelerin
kaynak sa¤laml›¤›na tesir etmektedir, laminasyon ise malzemedeki katl›l›k olup
do¤rudan boru et kal›nl›¤›n›n incelmesi demektir. Ayr›ca malzemedeki kirlilik
yani fosfor ve kükürt oran› düflük olmal›d›r. Çünkü do¤al gazda bulunan kimyasallar
boru yüzeyindeki korozyonu h›zland›rmaktad›r.

‹ç Çapak Fark›:

Do¤al gaz borunuz korozyona dayan›kl› m›?
Do¤al gaz borusunun içindeki kaynak ç›k›nt›s›n›n (çapa¤›n) al›nmas› gerekir.
Çünkü bu ç›k›nt› boru içindeki ak›fl› etkiler ve korozyonu h›zland›r›r. Ayr›ca boru
içindeki h›zl› gaz ak›fl› s›ras›nda bu ç›k›nt›lardan parçac›klar koparak hatta bulunan
ventil, regülatör gibi ekipmanlar›n t›kanmas›na ve ar›za yapmas›na neden olur.

Sadece Borusan do¤al gaz borular›n›n tamam›nda iç çapak al›nm›flt›r.

‹ç çapak ölçüleri
‹ç çapak yüksekli¤i

Borusan
do¤al gaz borusu 0 mm

‹ç çapaks›z
normalize olmufl boru

‹ç çapakl›
normalize olmam›fl boru

Normalizasyon Fark›:

Do¤al gaz borunuz gerçekten normalize mi?
Do¤al gaz borular› mutlaka normalizasyon ifllemine tabi tutulmal›d›r. Boru imal
edilirken imalat yöntemi gere¤i çeflitli gerilmelere maruz kal›r ve bu gerilmeler boru
bünyesinde kal›r. Normalizasyon ile bu gerilmeler ortadan kald›r›l›r. Gerilmelerin
ortadan kald›r›lmas› ile boru daha esnek bir yap›ya kavuflarak daha sonra çeflitli
nedenlerle ortaya ç›kan kuvvetlere karfl› (deprem gibi) dayan›kl›l›¤› artar.
Normalizasyon ifllemi 900 C°’de yap›lmaktad›r. Normalizasyon ifllemi ile dikiflli
borunun dikifl bölgesindeki (HAZ) sertlik ve tane yap›s› farkl›l›klar› da ortadan
kald›r›l›r. Böylece hem korozyona karfl› dayan›kl›l›k art›r›l›r hem de borunun mekanik
özellikleri iyilefltirilir.

Borusan do¤al gaz borular›n›n tamam›, uzun y›llard›r sadece Borusan’da olan
SRM (s›cak çekme) teknolojisiyle normalizasyon iflleminden geçirilmektedir.

Sertlik taramas› (yaklafl›k de¤erlerdir)

Borusan
do¤al gaz borusu 125 Hv

Haz bölgesi

130 Hv

Ana metal

‹ç çapakl›
normalize olmam›fl boru

‹ç çapaks›z
normalize olmufl boru

SRM teknolojisi ile üretilen boru

Test Farklar›:

Do¤al gaz borunuz testlerde baflar›l› m›?
Do¤al gaz borular› ile ilgili standartlar, do¤al gaz borusunun
insan güvenli¤ini birinci derecede ilgilendirmesi
nedeniyle çok s›k› kontrol edilmesi flart›n› getirmifltir.

Borusan’da, proses hatalar›n›n ayr›lmas›n› sa¤lamak
için yap›lan mekanik testler çok s›kt›r ve kontrol kabul
kriterleri çok yüksektir. Ayr›ca do¤al gaz borusundan %100 (her boru tek tek
kontrol edilerek) emin olabilmek için tahribats›z testten geçirilmesi istenmektedir.

Borusan do¤al gaz borular›nda, kalitenin süreklili¤ini sa¤lamak için hem ultrasonik
hem de girdapl› ak›m yöntemi ile her boru 2 kere testten geçirilmektedir.

Ultrasonik test

Manyetik test

Alg›lay›c› bobin
Bobin

Boru

Hata


