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ÖZET
Günümüzde doğal gaz, içme suyu iletim ve dağıtım hatlarında kullanılan boruların %90’ı polietilen
(PE) borulardır. Metal boru sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj ve işçiliğin maliyeti yüksek
oluşu, korozyona karşı dayanıklı olmaması, ekstra yatırımlar gerekmesi nedeniyle metalik borular
yerlerini hızlı bir biçimde plastik sistemlere bırakmaktadır.
PE boruların birleştirilmesinde alın kaynağı ve elektrofüzyon kaynağı yöntemleri uygulanmaktadır.
Bununla birlikte kaynakların tahribatsız muayenesi yapılmadan pnömatik teste tabi tutularak olumlu
çıkan testler sonucu devreye alınmaktadır. Gözle muayene ve basınç testi uzun vadeli kullanılan
(dizaynlar 50 yıla göre yapılmaktadır) boru hattı performansı için herhangi bir güvence
vermemektedir. Polietilen kaynakların kontrolü için güvenilir tahribatsız muayene test (NDT)
uygulamalarına ihtiyaç vardır. Doğal gaz boru hatlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) mevzuatı gereği dağıtım şirketi tarafından 6 ayda bir kaçak arama yapılması gerekmektedir.
Yapılan kaçak arama işleminde %80 PE hatta manşon ve semer fitting kaynaklarında kaçak tespit
edilmektedir. Bu da ekonomik olarak kayıp-kaçak gideri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaçaklar
nedeni ile insan güvenliği riske girecek sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir. Su hatlarında periyodik
kayıp kaçak kontrolü yapılmamakta olup bariz kaçak olarak zemin yüzeyine çıkmadıkça kaçak
belirlenememekte ve tamiri yapılmamaktadır.
Çelik boruların kaynaklı birleştirmelerinde radyografik ve ultrasonik muayene yöntemleri
kullanılarak kontrolleri en ideal şekilde yapılabilmektedir fakat polietilen borular bu konuda gözardı
edilmektedir. Plastik malzemelerin düşük ses hızına sahip olması ve akustik özelliklerinde yüksek
zayıflama sebebi ile incelenebilirliği zor olan malzemelerdir. Son yıllarda, phased array ultrasonik
teknolojisi (PAUT), elektrofüzyon (EF) ve alın kaynağı (BF) kaynak bütünlüğünü değerlendirmek için
uygulanan NDT yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
TS EN 14728 “Imperfections in thermoplastic welds – Classification” standardında PE kaynak
hataları tanımlanmış, BS EN 16296 standardı termoplastiklerin kaynaklı birleştirmelerinde
süreksizliklerin kalite seviyelerini belirlemiş, ASME BPVC.V-2015 de yüksek yoğunluklu polietilen
kaynakların ultrasonik muayenesi tanımlanmıştır. Muayene ve kabul standartları oluşmuş fakat
uluslararasında da çok etkin kullanıma geçilmemiş olan PE hatlarda kaynak kontrolü zorunlu hale
gelmeli, müşteri talebi sağlanmalı ve bu konuda sektör bilinçlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: HDPE Kaynağı, Tahribatsız Muayene, Phased Array Ultrasonik Muayene
(PAUT), Kayıp-Kaçak
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1. POLİETİLEN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAĞI
Plastik malzemeler metallerle ve seramiklerle rekabet edebilen önemli mühendislik
malzemeleridir. Plastik karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da
inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü
gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi
ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Sağlamlık, hafiflik, kolay şekillendirilebilme ve
ucuzluk özelliklerine sahip olan plastikler tekstil, gıda ve ambalaj, kimya, elektrik, enerji
sektörü, ulaşım, kablo, şişe, boru vd sanayilerinde kullanılmaktadır. Günümüzde büyük oranda
petrol endüstrisine dayalı olan plastik sektöründe hızlı bir gelişme yaşanmakta ve yeni yeni
plastik türleri kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca; grafit, cam ve karbon elyafları ile karıştırılması
neticesi elde edilen yeni ürünler, plastiklerin gelişiminde önemli bir aşama olmuştur. Bu tür
malzemelerin mekanik özellikleri metallerinkine yaklaşmıştır. Özellikleri geliştirilen plastik
malzeme çeşitleri taşıdıkları avantajlar neticesi diğer mühendislik malzemelerine tercih
edilerek gelecekte de insan yaşamına önemli katkılarda bulunacaktır. (1)
Plastik tür malzeme olan polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça
dayanıklı bir polimerdir. Polietilenler (PE) termoplastik ailesinin en eski polimerlerinden biri
olup önceleri sadece alçak yoğunluklu üretilirken gelişim göstermiş ve yüksek yoğunluklu,
lineer, orta yoğunluklu olmak üzere üç yeni polietilen türü aileye eklenmiştir.
Yoğunluklarına göre polietilenler; alçak yoğunluklu polietilen, lineer alçak yoğunluklu
polietilen, orta yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeler
mevcuttur. Her dört polietilen türünde de monomer etilen olup, polimer molekülünün değişik
yapıları ortaya çıkmaktadır. Polimer molekülünü meydana getiren zincir seklindeki makro
moleküllerin değişik dallanma durumları polietilenin çeşitliliğini sağlar.
Polietilen (PE) malzemeler
 Polietilen malzemelerin taşıma kolaylığı ve döşeme esnasındaki hareket kabiliyeti,
alternatif malzemelere göre oldukça önemli bir avantaj sağlar.
 Yer hareketlerine dayanım, özellikle deprem kuşağındaki alt yapı çalışmalarında
dikkate alınması gereken en önemli husustur.
 Özellikle elektrofüzyon veya alın kaynağı ile birleştirilmiş PE boru hatlarında
kaynak noktaları son derecece sağlam olup, yapılan testler kaynak noktalarının eksiz
boru bölgelerinden daha sağlam bir yapıda olduğunu göstermektedir. Ek yerlerinden
çıkma/kopma veya sızıntı olmasını engellemektedir
 Dayanıklılık
 Sağlamlık
 Çatlamaya karşı direnç
 Sıfır korozyon
 Kimyasal etkilere karşı direnç
 Düşük sürtünme
özelliklerine sahiptir. HDPE malzemeler ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, boru (sert boru,
deterjan ve kozmetik şişesi (şeffaf olmayan), su, gaz bidonu, levha, kâğıt, kumaş ve metal
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kaplamada rotasyonel kalıplama maddeleri, atlet tipi poşet, plastik poşetler, file çuval,
basınçlı su, gaz, kanalizasyon, sulama dağıtım şebeke boruları alanlarında kullanılır. (2)
Polietilen piyasada en çok kullanılan termoplastiklerden birisidir. Alçak yoğunluklu ve
yüksek yoğunluklu cinsleri vardır. Bu malzeme kimyasallara dirençli, aşınmalara dirençli,
elektrik özelliği, darbe çentik mukavemeti yüksek, nem emme özelliği hemen hemen sıfır
olan bir malzemedir. (3)
Plastiklerden yalnızca termoplastikler kaynak edilirler. Ancak tüm termoplastikler kaynağa
uygun değildir. Termosetlerin kaynak yapılabilirliği bulunmayıp, kaynak yerine “yapıştırma”
veya “birbirine geçme” teknikleri ile birleştirme yapılır. Çünkü termosetler daha önceden
şekillenirken bir defa kimyasal reaksiyona girerek sertleştiğinden ikinci kez kaynak için
ısıtıldıklarında yumuşamazlar, ancak yanar veya kömürleşebilirler. (4)
Alın birleştirme yapılırken kötü işçilikten kaynaklanan hata oluşması riski, diğer yoğun
kullanılan elektrofüzyon kaynak yönteminde olduğundan daha yüksektir. Kötü işçilik
olasılığı, boruların uzun dönem performansında büyük sorunlar yaratabilir. Tranşe içinde iyi
bir alın kaynak yapmak çok zordur. Normal ve kötü hava koşullarındaki alın kaynak kalitesi
arasında büyük bir fark vardır. Kirli ve yıpranmış borular üzerinde iyi bir alın kaynağı
yapmak çok zordur. Ayrıca, çalışanlar iyi eğitilmiş olmalıdır. Yağmurlu havalar tehlikelidir,
küçük hatalar kullanım sırasında büyük etkiler yaratabilir. Ayrıca, işçilik ve malzeme, alın
kaynak yapılmış boruların basınca dayanıklılığı üzerinde büyük etki yaratabilir. HDPE
boruların döşenmesinde sıcak eleman kaynağı ve elektrofüzyon (elektro erime) kaynağı
kullanılmaktadır.(6) Elektrofüzyon (Elektro Eritme) kaynağı, bir polietilen fitting içerisine
yerleştirilen ve direnç oluşturulması istenen metal sargılara (rezistans) elektrik akımı
verilmesi ile sağlanan enerjinin malzemeye verdiği ısı ile erimesiyle gerçekleştirilen kaynak
işlemidir. Fittinglerin içerisine yerleştirilen metal direnç tellerine elektrik enerji yüklenmesi
sonucu ortaya çıkan ısı geniş bir alana yayılarak malzemenin erimesini sağlar. Direnç tellerin
sarım sayıları ve direnç değerleri malzemelerin erimesi için gerekli enerji miktarına göre
belirlenir. Erime için gereken enerji ise tellere uygulanacak gerilim ve bu gerilimin
uygulandığı sürenin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar.

Şekil 1. Elektrofüzyon Kaynağı
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2. POLİETİLEN KAYNAKLARIN TAHRİBATSIZ KONTROLÜ
Polietilen kaynakların tahribatsız muayenesine ait standartlar;
 CEN
 CEN/TC249/WG16 (Welding of thermoplastics)
 TS EN 13100-3 (Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics
semi-finished products – Part 3: Ultrasonic testing)


AFCEN
 French Association for the rules governing the design, construction and
operating supervision of the equipment items for electro nuclear boilers
 On Working Group to develop RCCM-001 Code Case: HDPE Piping Systems
Design and Construction Rules
 Responsible for preparing section on NDE of PE pipe joints



ISO
 ISO/TC138/SC5/WG17 (General properties of pipes, fittings and valves of
plastic materials and their accessories – Alternative test methods)
 ISO/DTR 16943 (Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Onsite inspection of PE electrofusion joints using non destructive testing)



ASTM
 Member of ASTM Committee E07 (Non destructive testing)
 Will propose two new Work Items
 Phased array inspection of electrofusion joints in PE pipes
 Phased array inspection of butt fusion joints in PE pipes



ASME
 American Society of Mechanical Engineers
 Code Case N-755 (Use of polyethylene Class 3 plastic pipe)
 Member of the following Task Groups
 TG HDPE Examination and Testing
 TG Flaw Evaluation of HDPE Pipe (5)

Çelik boruların kaynaklı birleştirmelerinde radyografik ve Ultrasonik muayene yöntemleri
kullanılarak testleri en ideal şekilde yapılabilmektedir. Plastik malzemelerin düşük ses hızına
sahip olması ve akustik özelliklerinde yüksek zayıflama sebebi ile incelenebilirliği zor olan
malzemelerdir. PE boru malzemelerde güvenilir NDT yöntemlerinin geliştirilmesi için
elektrofüzyon ve alın kaynağı birleştirmelerinde pek çok çalışmalar yapılmıştır.
TS EN 13100-3 termoplastiklerde yaygın olarak kullanılan kaynakların kontrol standardıdır.
Spesifik gereklilikler, ekipmanın hazırlanması, incelemenin yapılması ve raporlanması,
kullanılabilecek ultrasonik yöntemler tanımlanmış olup bulunan süreksizliklerin
değerlendirilmesi EN 16296 Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels
kabul kriterlerine göre yapılabilmektedir. Son yıllarda, phased array ultrasonik teknolojisi
(PAUT), elektrofüzyon ve alınkaynağı kaynak bütünlüğünü değerlendirmek için uygulanan
NDT yöntemi olarak kabul görmüştür. PA ultrasonik problar optimal frekansta olmalıdır.100
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mm ile 800 mm aralığndaki çaplardaki boruların kontrolü gerçekleştirilebilir. Cidar kalınlığı
minimum 10 mm maksimum 60 mm olmalıdır. (7)
ASME V Article 4 “Mandatory Appendix X Ultrasonic Examination Of Hıgh Density
Polyethylene” yüksek yoğunluklu polietilen kaynaklarında puls yankı, phased array ve
TOFD teknikleri açıklanmıştır. (8)
PE, düşük hız ve yüksek zayıflama nedeniyle incelemek için karmaşık bir malzemedir,
Malzeme özellikleri nedeni ile HDPE malzemeler içinde enine dalga yayınımını
desteklememektedir. Boyuna dalga hızı PE derecesine ve hata farklı parti malzeme üretimine
göre de değişim göstermektedir. PE kristal yapısı sayesinde hızın boru cidarı kalınlığı ve
tarama açısı değiştikçe değiştiği gözlemlenmiştir. Bu da doğru kontrol yapılabilmesi için her
kalınlık aralığı, parti imalatı ve PE derecesine göre akustik özelliklerin belirlenmesi ve
kalibrasyon yapılmasını gerektirmektedir. PE malzemelerin özelliklerinden dolayı yüksek
frekansa bağlı zayıflamanı fazla olduğu görüldüğünden optimal frekansla çalışma gerekliliği
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada PE80 ve PE100 malzemeler
kullanılmıştır. Phased array cihazında ses hızı kalibrasyonu uygulaması ile PE len borunun
değişik bölgelerinde kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmiş olup PE80 malzemeli borularda
ortalama hız 2349 m/s, PE100 borularda 2385 m/s olarak belirlenmiştir. PE malzemede
zayıflama çok fazla olup 2 MHz de 0,7 dB/mm lik zayıflama bulunmaktadır. (9)
Phased array ultrasonik testin ayırma özelliği bir çok elementli prop içinde her bir elementin
bilgisayar kontrollü tahriklidir (genlik ve zaman olarak).Yazılım yoluyla, çoklu
piezokompozit elementlerin tahriki açı, odak mesafesi ve odak nokta boyutu gibi demet
parametrelerinin dinamik olarak düzenlenmesini sağlayabilen odaklanmış ultrasonik demeti
oluşturur. Phased array (PA) elementlerin ateşleme zamanlarının ayarlanabildiği bir kristal
mozayiği olup; demet ekseninin açılımını veya demetin odaklanması gibi bir takım istenen
etkilerin üretilmesi amacıyla her bir ışının ayrı ayrı kontrol edilmesidir. Bir phased array
(PA) probu ayrı pek çok piezoelektrik kristal elementlerden oluşur (Şekil 2). Kontrol
bölgesinde yapıcı bir girişim sağlayacak şekilde her element sırayla bir dizi ateşlemeye tabi
tutulur. Bu şekilde tek bir phased array prob etkili ışın açıları geniş bir yelpazede üretilir.
Phased array (PA) prob ile seçilen bölgeye sesi odaklayabilirsiniz.

Şekil 2. PA Prob-Kristaller
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Phased array da üç boyutlu görüntü sistemi bulunmaktadır. A-tarama konvansiyonel genlikzaman ekosu olarak görüntü verir. B-tarama ve D tarama iki yönlü kesit görünüşleri
alınmaktadır. C-tarama muayene alanının üstten görüntüsünü sunmaktadır. (Şekil 3)

Şekil 3. Phased Array Görüntü Sistemi

Sektörel taramada tek bir prob ile ard arda ateşleyerek etkin ışın açıları geniş bir yelpaze
arzlığında süpürür (Şekil 4). Sektörel tarama vasıtası ile kaynak ekseninden bir alın
kaynağının tüm hacmi taranabilir.

Şekil 4. PA Prob Element Ateşlemesi ve Elektronik Tarama

Hareket sadece bir zaman çoklayıcı tarafından gerçekleştirilir aktif eleman ışın hareket prob
geometrisine bağlıdır ve herhangi bir mekanik hareketi olmaksızın, bir dizinin bir eksen
boyunca ışın hareket yeteneği olabilir (Şekil 5).
• Lineer tarama
• Sektörel tarama
• Lineer ve sektörel tarama kombinasyonu
6
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Şekil 5. PA sektörel ve lineer tarama örneklemesi

Genlikte bir renk paleti uygulanmıştır. Genlik seviyesi bir rengi ve görüntüyü çizerek kontrol
bölgesini bize yansıtmaktadır. Aşağıdaki şekilde bir dizi ateşleme ile süpürme işlemi
gerçekleştirmektedir (Şekil 6). Maksimum genlik 600 de dönüyor ise, bu genliğe karşılık
gelen renk ekranda bize süreksizlik hakkında veri iletecektir. Bir süreksizlikten 600 nin her iki
tarafındaki açılarda genlik düşüş gösterir. Bir sektörel taramadaki her bir açı genliği ekranda
görüntü – belirti oluşturur.

Şekil 6. PA genlik seviyesine göre görüntü oluşumu

Özel bir yazılım ile ışınların izledikleri yolu ve kaynak hacminin kontrolü önceden
belirleyebiliyoruz. Kullandığımız prob, wedge (takoz), malzeme, kaynak geometrisi
parametreleri belirlenerek yazılımda yapılandırılıyor (Şekil 7).

Şekil 7. PA muayene parametrelerinin belirlenmesi

7

X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
BİLDİRİLER KİTABI

PA probu ultrasonik sinyal üretir ve yansıyan sinyalleri algılar. Optimal frekans seçilmesi
gerekmekte olup düşük kalınlıkta yüksek frekans, kalın malzemelerde düşük frekans tercih
edilmelidir. 2-7 MHz aralığındaki frekansa sahip problar kullanılabilir. Wedge üretilen
ultrasonik ses dalgalarını doğru açıda ve minimum enerji kaybıyla PE içine iletir. Wedge PE
ile iyi akustik özellik göstermeli, düşük zayıflama sağlamalı, açılı ses dalgalarını
yönlendirebilmelidir. PE malzemenin ses hızı düşük olduğundan daha düşük ses hızına sahip
wedge kullanılmalıdır. Dizayn edilen membran yüzeyli su takozları (water wedge) PE
kontrolü için ideal wedge lerdir. Alın kaynaklarında ultrasonik ses dalgasını kaynağa
yönlendirmek için açılı water wedge kullanılırken zayıflamada düşük olmaktadır.
Elektrofüzyon kaynaklarında 0o açılı water wedge kullanılır (Şekil 8).

Şekil 8. Water wedge

Şekil 9. Referans blok ve ekran görüntüsü

Hassasiyet ve kazanç seviyesi ayarı için PE 100 malzemeden üretilmiş kalibrasyon blokları
kullanılmıştır. PE kalibrasyon bloğunda dikey açılmış 3 mm’lik çentik, 5 mm aralıkla
açılmış 2 mm çaplı yatay delikler ve 25 mm çaplı disk bulunmaktadır (Şekil 9)
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Tablo 1. Optimize Edilmiş Prob Parametreleri
Alın Kaynaklı Küçük Çaplı Boru

Alın Kaynaklı Büyük Çaplı Boru

64

64

Frekans

4 MHz

2 MHz

Adım

0,5 mm

1 mm

Alın Kaynaklı Küçük Çaplı Boru

Elektrofüzyon Kaynaklı
Büyük Çaplı Boru

128

128

Frekans

5 MHz

3,5 MHz

Adım

0,9 mm

1,2 mm

Element Sayısı

Element Sayısı

Elektrofüzyon kaynak kontrolünde, 0° lineer tarama işlemi boru boyunca sabit pozisyonda
ve füzyon bölgesi üzerinde elektronik tarama ile ses dalgaları yönlendirilir (Şekil 10). Temel
zorluk füzyon bölgesi rezistans tellerin altında olmasıdır. Teller ve arka duvar tespit etmek
yeteneği değerlendirilir. PA yöntemi ile tarama sonucunda iyi çözünürlük sonucu rezistans
teller tespit edilir. Tellerin arasındaki boşluklar görülür ve füzyon bölgesinde olası
süreksizlikler tespit edilir (Şekil 11). Boru çapı arttığı zaman tel çapı, teller arası mesafe ve
fittingsin kalınlığı artar. PE içinde ses dalgalarının zayıflaması artan frekans ile artar.
Malzeme kalınlığı arttıkça, daha uzun yayılım mesafesi ses dalgalarını daha fazla zayıflatır.
Düşük frekans ile ses dalgasının zayıflaması azalırken çözünürlüğü de düşecektir. Tellerin
belirlenebileceği çözünürlük yeterli olacağından buna uygun optimal frekans belirlenmesi
gerekmektedir.

Şekil 10. PA ile elektrofüzyon kaynak muayenesi
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Şekil 11. PA yöntemi ile EF kaynak taraması ve PA ekran görüntüsü

Alın kaynağı birleşiminde puls-eko (darbe-yankı), sürünme, tandem ve TOFD teknikleri
kullanılır. Puls-eko da kısa yayılım mesafesi ve güçlü yansımalar mevcuttur. Düşük açıdan
yüksek açıya süpürme işlemi elementleri bir dizi ateşleme ile gerçekleştirilir. Tandemde
lineer tarama ile tek probla alıcı ve verici özelliği taşır. Sürünme dalgaları PE içinde yüksek
zayıflama gösterir. TOFD da alıcı ve verici iki prob kullanılmakta olup PA in odaklama ve
yönlendirme özelliklerine sahiptir (Şekil 12).

Şekil 12. PE alın kaynağı kontrol teknikleri

Boru ucunda 2-4-6 mm çaplı değişik konumlarda açılmış deliklerin PA yöntemi ile
kontrolünde hataların görünümleri aşağıdaki şekilde verilmiştir (Şekil 13).
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Şekil 13. Suni Hataların PA Ekran Görüntüsü

3. HATALARIN KABUL KRİTERLERİ
Polietilen kaynağında, personel kaynaklı, kaynak yüzeyi kirlenmesi ve kalıntılar, kimyasal
olarak yağ ve kir gibi parçacıkların yüzey ile reaksiyona girmesi, iki füzyon çevirimi
sırasındaki aşırı ısıtma veya yetersiz ısınma nedeni ile gerçekleşen hatalar, kaplin
içerisindeki iki borunun ve tellerin yanlış hizalanması genel olarak kaynaklı birleşme
hatalarına neden olur. TS EN 14728 - Imperfections in thermoplastic welds – Classification
standardında hatalar tanımlanmıştır. Termoplastik malzemelerin kaynaklı birleştirilmesinde
olabilecek muhtemel süreksizlikleri belirtmiştir. Sıcak Eleman (Alın) Kaynağı, Sıcak Gaz
Kaynağı, Ekstrüzyon Kaynağı, Elektrofüzyon (Elektro Eritme) Kaynağı için hata tipleri
tanımlanmıştır. Bu hata tipleri PVC-C - PVC-U dahil PVC-NI, PVC-RI, PVC-HI - PP dahil
PP-B, PP-H, PP-R - PE - PVDF - ECTFE - FEP - PFA malzemeler için geçerlidir. (10)
BS EN 16296 Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels - DVS 2202-1
Imperfections in thermoplastic welded joints; features, descriptions, evaluation kaynak kalite
seviyelerini tanımlamıştır. BS EN 16296 standardı termoplastiklerin kaynaklı
birleştirmelerinde süreksizliklerin kalite seviyelerini tanımlamıştır. 2 mm üzerindeki
malzeme kalınlıkları için geçerlidir. Kaynaklı üretimde geniş bir yelpaze sunabilmek için üç
kalite seviyesi tanımlanmıştır. B, C, D kalite seviyeleri olup en sıkı kalite seviyesi B dir.
Sıcak Eleman (Alın) Kaynağı, Sıcak Gaz Kaynağı, Ekstrüzyon Kaynağı, Elektrofüzyon
(Elektro Eritme) Kaynağı için hat kabul kriterleri tanımlanmıştır. (11)
4. BORU HATLARINDA KAYIP KAÇAK
İçme ve kullanma suyunun etkin bir biçimde kullanılması ve sarfiyattan kaçınılması, suyun
temin edildiği tesislerden kullanıcıya ulaştığı noktalara kadar uzanan hat boyunca su kaçak
ve kayıplarının en aza indirilmesine bağlıdır. Ne yazık ki bu oranın kabul edilebilir en üst
değeri %10 iken Türkiye’de su kaçak ve kayıpları oranı %40’larda seyretmektedir. Su
kaybının önlenmesi, kaçakların önüne geçilmesi ile yalnızca değerli doğal kaynaklarımızdan
tasarruf edilmeyecek, aynı zamanda temiz içme ve kullanma suyunun daha fazla kullanıcıya
ulaşması da mümkün olacaktır. eylem planlarına göre “Su kayıp-kaçakları önlenecek,
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mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı
yaygınlaştırılacaktır”. Türkiye çapında su kayıp ve kaçaklarına yönelik önlemleri hayata
geçiren en önemli adım ise geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” olmuştur. “Su Dağıtım ve Kontrol
Sistemleri” projeleri, her geçen gün Türkiye çapında yaygınlaşmaktadır.
Doğal gaz dağıtım sektörü daha disipline olup kalite seviyesi diğer altyapı uygulamalarına
göre daha iyidir. Doğal gaz hatlarında TS EN ISO 13067 standardına göre akredite
kurumlardan sertifikalandırılmış kaynakçılar polietilen kaynak yapabilmektedir. Kanalda
yapılmış kaynağın uygunluğunu kanıtlamak amacıyla mukavemet ve sızdırmazlık testleri
yapılmaktadır. EPDK mevzuatı gereği her 6 ayda bir kaçak arama cihazı ile doğal gaz geçen
tüm hatlarda kaçak arama çalışması yapılmaktadır. Doğalgaz da Tetra HidroTeofen (THT)
kokulandırma maddesi 1000 m3 dogalgaz icin 15 gr katılarak kayıp kaçağın algılanması
sağlanır. Doğal gaz da kayıp kaçak oranı önemsenmeyecek değerdedir. Fakat kaçakların
geneli manşon ve nipel kaynaklarından çıktığı tespit edilmiştir. Kaynakçı hatası, yanlış
montaj, yanlış uygulamalar, hava şartları, uygun olmayan ekipman kullanımı sonucu kaynak
hataları olabilmektedir. Doğal gaz havadan yaklaşık iki kat daha hafiftir. Gaz kaçağı
olduğunda yukarı yükselir. Doğal gaz hatlarındaki kaçaklar uygun yol bularak kanal,
menfez, bodrumlara dolarak birikme ihtimali olmakta ve yanma aralığında uygun ortam
oluşunca (yanıcı ile birleşince) yanma-patlama olayı meydana gelmekte can, mal kaybına
sebebiyet vermektedir.
Su, doğal gaz, petrol ve diğer her türlü akışkan boru hatları ile iletim ve dağıtımı
yapılmaktadır. Polietilen borular bu iletim ve dağıtım hatlarında yüksek oranda
kullanılmaktadır. Alt yapıda kullanılan borular, birleştirme malzemeleri mutlaka üretim
sürecinde akredite 3. Taraf muayene kuruluşu tarafından kontrolü yapılması gerekmektedir.
Alt yapı sürecinde çalıştırılacak personellerin akredite kuruluşlar tarafından sertifikaları
istenilmeli, sertifikasız personel çalıştırılmamalıdır. Alt yapı sistemlerinde imalattan sonra
kaynaklı birleştirmeler kesinlikle uygun tahribatsız muayene yöntemi ile kontrolü
sağlanmalıdır. Polietilen hatlarda doğal gaz dahil hiçbir iletim ve dağıtım sisteminde
kaynakların tahribatsız muayenesi yapılmamaktadır. Kayıp kaçak genelde kaynaklı,
kaynaksız bağlantı noktalarında veya boru hattının deforme olmasından kaynaklı bölgelerde
oluşmaktadır. Boru hatlarının verimli yönetimi için ilk imalat sürecinde kontrol sistemi
sağlam kurulmalı ve kaynaklı bağlantılar mutlaka kontrol edilmelidir. Tahribatsız muayene
ile uygunluk kontrolü gerçekleştirilmelidir. Enerji boru hatları ile taşınmakta olup boru
hatlarındaki her türlü kayıp kaçak ülke ekonominin kayıbı olarak yansımaktadır. Uygun
dizayn tasarımı, malzeme seçimi, imalat yöntemi ve kontrol sistemi ile hedeflenen çalışma
ömründen fazla işletmesi mümkündür.

12

X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
BİLDİRİLER KİTABI

5. SONUÇLAR
Polietilen akışkanların iletim ve dağıtımında tercih edilen ve kullanılan borulardır. Polietilen
boruların kaynatılmasında sıcak eleman (alın) kaynağı, elektrofüzyon (elektro eritme)
kaynağı piyasada en çok tercih edilmektedir. Kaynak sonrası gözle muayene dışında TS EN
13100-3“Termoplastik Yarı Mamullerin Kaynaklı Birleştirmelerinin Tahribatsız Muayenesi”
veya ASME V Article 4 “Mandatory Appendıx X Ultrasonıc Examınatıon Of Hıgh Densıty
Polyethylene” e göre hacimsel yöntem olan ultrasonik muayene yapılabilir. Kaynakların
uygunluk değerlendirmesinde TS EN 14728 - Imperfections in thermoplastic welds –
Classification standardı kullanılabilir. Polietilen kaynak kontrolü standartlaşmış olup
uygulama alanı bulamamıştır. Metalik malzemelerde önem verilen kaynaklı
birleştirmelerdeki kaynak prosedürü, tahribatsız muayene uygulamaları politilen için de
hayata geçmelidir.
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