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Basınçlı kaplarda ÄD-Merk. göre nösaade edilen saçlar

ve sınırları

Malzemelerden istenen sertifikalar, DIN 5QQ49.

Basınçlı kaplarda ve kazanlarda kullanılan borular

Değişik kurallar göre bulunan cidar kalınlığı

Basınçlı kaplar in, hesaplarında kullanılan ana boyut

denklemleri

Kazanların, hesaplarınca kullanılan ana boyut

denklemleri

örnek 1 LPG tankı hesap yolu

ß katsayısı veren eğriler

ASME Sec, VIII, Div, I
1
 e göre basınçlı kapta hesaplannssı

ve dikkate alınması gereken kısımlar

TRD, ye göre kazanlarda hesaplanması gereken kısımlar

TahBİbafcsız deneyler CET)

Isıl İşlemi

Klas sertifikası için kazanlar ve basınçlı kapların

iş akış şemasi

Hidrolik basınç deneyleri (Hidrostatik der.eyler)

Kazanlar ve Basınçlı kapların güvenlik ve emniyet

sistemleri

Kaynaklar
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BASINÇLI KAPLAR ve KAZANLAR

SERİŞ:

Çeşitli Endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış,

sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilce kullanılmaktadır. Bu

kullanılan gazların taşınması ve depolanması için basınçlı kaplar kullanılmak-

tadır.

Endüstri tesislerinin ihtiyacı olan buharı karşılamak üzerede kazanlar

kullanılmaktadır, Bu Kazan ve Basınçlı kapların istenilen emniyet ve görevi

yerine getirmesini, bir taraftan imalatçı müessese, diğer taraftan kullanıcı

istemektedir. Aradaki bu koordinasyonun temin edilmesi gerekir. Bu amaçla,

her ülke, kendi bünyesinde kontrol müesseseleri oluşturmuştur. Bizde olanlar

Türk Loydu ve T.S.E kurumlarıdır.

î̂ fenleketimizde yapılan kara tesislerinde gerekli kontroller; sez konusu tesisi

oluşturan üniteleri yapan veya montajı üstlenmiş olan şirketlere bırakılmakta

mal sahibinin kontrolü ise gözlemcilikten i ler i gitmemektedir. 3u durum

gemilerde danada önem kazanır.

Sözü geçen üsteki kuruluşlar, Prcje safhasından, inşa ve üretirin sonuna kadar

kontrollerini yaparlar. Ve sonunda Gemiyi klaslarlar.

Bu kuruluşlar zaman içinde kendi kurallarında noksan görülen standart ve

kuralları diğer kuruluşlardan alarak uygulamaya koymaktadır.

Basınçlı kapların üretim ve teslim alma sırasında tüm kontrollerin yapılmış

olmasına rağnen çalışma sırasında arıza ve hasar -labilmekte, Tehlike

doğabilmektedir. İşletme sırasında arıza ve hasara neden olabilecek unsurlar;

malzemelerin korozyonu, erozyon, kavitasyon gibi etkilere maruz kalmaları,

yüksek basınç, sıcaklık, titreşim, yorulma gibi etkiler nedeniyle îmıkavemet

değerinin azalması, güvenlik kontrol ve kumanda sisxemlerinin Tutukluluk

nedeniyle görevlerini yapamamalarıdır.

Bu nedenlerden dolayı belirl i zamanlarda kontrollara devam edilmesi, yani peryodü

incelemelere gidilmesi zorunludur.

îşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü basınçlı kapların kontrol ve periyodik

inceleme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Aşınmış olduğu görülseyip zamanında

yenisi i le değiştirilmemiş bir conta veya civata gibi basit bir parça bazen

büyük hasara sebep olmaktadır.
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Basınçlı kaplarda peryodik kontroller mutlaka yapılmalıdır, örnek olarak

bir kalorifer kazanındaki borular yazın havalar soğumadan test basıncında

mutlaka tes edilmelidir, Kaçıran borular değiştirilmelidir. Basınçlı kaplardaki

kullanıra hatalarından doğan arıza ve hasarlar ise doğrudan doğruya teknik

personelin bilgi düzeyi ile ilgilidir. Bilgili bir personel yetiştirmek için

bu kişilerin bakım, tutum, servis, tamir ve benzeri konularda tam olarak

yetiştirilmiş olmaları ile sağlanabilir. Tamamen otomatik olan bir-işletmede

bile belli bir durumda bir düğmeye basması gereken bir teknik eleman bulunur.

Bu ele.iHnın parmağını düğmeye doğru veya yanlış zamanda basması bu işletmenin

kurtulması veya tahrip olnHSina neden olabilir. Gelişen imalat sanayimizin

dışa açılmasında önemli yeri olduğuna inandığımız standartlaşma ve kurallara

uygun basınçlı kap ve kazan imal etmenin kaçınılmaz olduğunda bir gerçektir.

Dünyadaki belli başlı basınçlı kap kuralları ana başlıkları ile aşağıdadır.

TSE, Türk Standartları Enstitüsü

Kazanlar ve Basınçlı kap kuralları

TL, Türk Loydu

Kazanlar ve Basınçlı Kap Kurelları

ALMANYA, AD-Merkblaett, Anleitung für Druckbehaelter

Basınçlı kaplar için kurallar

ALMANYA, TRG, Technische Regeln Druckgase

r„: Basınçlı Gaz kapları için teknik kurallar

ALMANYA, TRD, Technical Regelung für Dampfkessel,

Buhar kazanları için teknik kurallar

ABD, . ASME, American Soceity Mechanical Engineers,

Kazanlar ve Basınçlı kaplar kuralları

NORVEÇ, DnV, Det Norske Veritas .

Kazanlar v« Basınçlı kaplar kuralları

İTALYA, RİNA, Regıstro Italıano Navale,

Kazanlar ve Basınçlı kaplar kuralları

İNGİLTERE, BS, 5500 British Standards Institution

İngiliz Standartlar Enstitüsü
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İNGİLTERE

İSVEÇ,

JAPONYA,

JAPONYA,

JAPONYA,

ALMANYA

FİNLANDİYA,

SSCB,

KANADA,

FRANSA,

HOLLANDA,

BELÇİKA,

BSS, British Standard Specification

İngiliz Standartlar Enstitüsü

Swedish Pressure Vessel Codes

İsveç Basınçlı Kap kuralları

Japanese Pressure Vessel Codes ^

Japon Basınçlı kap kuralları

Japanese Std. PV Construction

Japon "Basınçlı Kapların Konstrüksiyonu" Standardı

Japanese High Pressure Gas Control Law

Japon Yüksek basınçlı Saz Kontrol Yasası

Werkstoff-Und Bauvorschriften für Anlagen der Dampf-und

Drucktecnik

Buhar ve Basınç Tekniği Tesisleri için Malzeme ve Yapım

Kuralları

SFSr- Standards

Regeln für Entwurf und Betriebssicherheit Von Druckbehaettern,

Basınçlı Kapların Projelendirilmesi ve İşletme emniyeti için

kurallar

CSA Standard B 51-1972

Bauschriften für Druckbehaelter des Syndicat National de la

Chaudronnerie,

Industrielle (SNCT)

SNCT'nin Basınçlı Kaplar için Yapım Kuralları

Regels Voor toestellen önder druk

Basınçlı Kaplar için Kurallar

Reglement General pour la Protection du Travail (RGPT)
e.

TARİFLER (Basınçlı Kaplar)

a) Atmosfer basıncı üzerinde bir basınç veya vakum bulunan; buhar gaz ve

sıvı ihtiva eden kazanlar, pişirme kapları, toplayıcı veya diğer kaplara

basınçlı kaplar denir.
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b) Genel olarak, içten veya dıştan basınca maruz kapalı kaplara basınçlı

kap adı verilir.

Basınçlı kaplardaki bu basınç; bir dış kaynaktan veya direkt ve indirekt

yoldan ısı uygulamakla veyahut her ikisinin kombinazasyonu ile temin edilmiş

olabilir.

Ancak, buradaki basınçlı kap tariflerine Nükleer reaktörler, döner veya

pistonlu makina silindirleri ve parçaları, pompalar, kompröscrler, türbinler,

hidrolik ve pünematik s i linder 1er vs. basınçlı kaplar'a girmezler. Dolayısıyle

basınçlı kaplar dizayn kuralları bunlara uygulanmazlar. Bunlar için özel

dizayn kuralları uygulanır.

BASINÇLI KAPLARIN SINIFLANDIRILMASI :

Kazanlar ve Basınçlı Kapların dizaynlarının uygulamasında, sınıflandır lira-

lar inin önemi büyüktür. 3u önem, tahribatsiz deneyler (Röntgen vs, deneyler),

ısıl işlem, malzeme seçimi vs, hususlardan doğmaktadır.

TSE Basınçlı Kaplar

Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), Kazan ve Basınçlı Kaplarla ilgili

esasları birkaç standartta toplanmıştır. Genel olarak bunlar;

TS 3362 Basınçlı kaplar hesap kuralları

KONU;

Bu standart, basınçlı kapların hesaplanması kurallarına dairdir. Buradaki

kurallar AD-Merkblaetter'den alınarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Basınçlı Kap,

Basınçlı Kap, 0,4-90 x 1Q Pa (0,5 atü) ve daha yüksek üst basınçlı sıvı ve

gazların üretiminde, taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan küre,

silindir biçimli veya küre, silindir yada koni biçimli hacimlerin birleşti-

rilmesinden oluşan atmosfere kapalı kaplardır.

TS 1203 Basınçlı Hava Depoları (Kaynak Sillndirik Gövdeli)

KONU : Bu standart, çelik levhalardan kaynaklı silindir gövdeli basınçlı

hava depolarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve

deneylerine, piyasaya arz şekli ile denetleme esaslarına dairdir.
i

KAPSAM: Bu standart, çelik saçlardan kaynaklı olarak yapılan, hacmi en fazla

3 2
6 m ve anma basıncı 30 kg/cm olan s i l indi r gövdeli basınçlı hava
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depolarını kapsar.

TS 1519 Tüpler Basınçlı Gazlar için,Çelik

Konu: Bu Standard, Basınçlı gaz]a.r için, çelikten yapılan tüplerin tarifine,

sınıflandırılma ve özelliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz

şekli ile denetleme esaslarına dairdir.

Kapsam : Bu standart çeşitli gazların basınçlı durunda konulmasına yarayan

dikişli veya dikişsiz olarak çelik malzemeden yapılan tüpleri ve asetilen

tüplerinin gövdelerini kapsar. Çelik veya başka çeşit malzemeden değişik

biçimlerde ve ayrı maksatlar için yapılan tüpler ile TS 55'in kapsadığı

LPG tüplerinin ve poroz maddesiyle aseton doldurulmuş asetilen toplerini

kapsamaz.

TS 736 sıcak su, kaynaa? su veya buharla çalışan sıcak su hazırlayıcıları

Kapsam : Sıcak su-Kaynar su veya buharla çalışanlar* sıcak su hazırlayıcılarının

tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneylerine ve piyasaya

arz şekli ile denetleme esasalarına dairdir.

AJ-MEEKBLAETTER, BASINÇLI KAP KURALLARI

AD-Merkblaetter, basınçlı kaplar için, dizaynını, imalat ve test edilmesini,

metal ve metal olmıyan malzeme özelliklerini, yardımcı donanımlardan

istenilenleri ve özel durumları kapsar. Burada basınçlı kaplar, maksimum

işletme basıncı, buhar hacmi ve buhar hacmi ile maksimum işletme basıncının

çarpımına göre çeşitli grublara ayrılmıştır.

TRG-BASINÇLI GAZLAR İÇİN TEKNİK KURALLAR

TRG, Basınçlı gaz kapları için, emniyet tekniği kurallarını, dizaynını,

malzeme özelliklerini, yardımcı ekipmanlarını, işletmesini, diğer basınçlı

kaplar için özel kuralları, doldurma tesislerini, test edilmesini ve çeşitli

standartları kapsar. Burada basınçlı gazlar için* gazlar, gaz karışımları

sıvı düşük soğuklukta basınçlı gazlar ve basınçlı gazların tercihen

kullanımı üzerine teknik kurallar verilmiştir.

Basınçlı Gaz: Basınçlı gazlar, kritik sıcaklığı 50 °Ç nin altında olan veya

5Q Ç 'deki buharlaşma basıncı 3 bar'dan fazla tutan ve gaz şeklinde bulunduğu

taktirde 15 °G'deki buharlaşma basıncı 1 bar'dan daha yüksek bir üst

basınçta kalan maddelerdir.

Gazlar : Sadece bir molekül türünden oluşan ve basınçlı gaz kabında teknik

olarak saf bulunan basınçlı gazlardır. Bu gazlar, t kritik sıcaklık oLmak

üzere,
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olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

Gaz Karış unları:. Birkaç molekül türünden (bileşenden) meydana gelen basınçlı

gazlardır. Gaz karışımının bileşenlerinde, gazlar yanında sıvılar da söz

konusudur.

Düşük Soğuklukta Basınçlı Gazlar t Sıvı durumda bulunan basınçlı gazlardır.

Burada referans sıcaklığı olarak yapay şekilde düşük tutulan sıcaklık esas

alınır.

AgftE, BASINÇLI KAP KURALEARI

AŞME Bölüm VIII, Kısım 1 ve Kısım 2 olarak ikiye ayrılmıştır. Kısım 2, kapların

projelendirilimesi, iırali ve kontrolü hakkında alternatif ve daha sıkı

kuralları içerir. Bazı yüksek basınçlı kaplar ise, Kısım 2 şartnamelerine

göre dizayn ve" imal'.olunurlar. Genel olarak ifade edilmek gerekirsev ekonomik

nedenlerle Kısım 2'ran uygulanması sadece kalın cidarlı kaplarda tercih

Bölüm VIII, Kısun 1 ve Kısım 2'nin her ikisinde, imalatta kullanılabilecek

malzemeleri, mukavemet hesabıyla ilgili formülleri, yapım kuralları ve

bitmiş kabın denenmesiyle ilgili kurallar verilmiştir. Kabın gerek yapımı ve

gerekse denenmesi sırasında bir yetkili tarafından kontrolü gerekir.

ASME Kuralı bu kişinin sahip olması gereken nitelikleri de tanımlar,

BS 55QQ, BASINÇLI KAP KURALLARI

BS 5500, karbon, ferririk alaşım, austenitik çelik ve alüminyumdan imal edilen

basınçlı kapları içerir. Bu standard aşağıdaki standardlarla yer değiştirmiş'-

tir : "

- BS 15QQ, Genel Amaçlar İçin Basınçlı Kaplar :

Kısım 1. Karbon ve Düşük Alaşımlı Çelikler

Kısım 3. Aliminyum

BS 1515, Kimya, Petrol ve İlgili Endüstrilerde Kullanılan Basınçlı Kaplar :

Kısım 1. Karbon ve Ferritik Alaşımlı Çelikler

Kısım 2. Austenitik Paslanmaz Çelikler

-* 8 -



Kapsam : BS 550Q ingiliz Standardı, basınçlı kapların dizaynı, imalatı,

kontrolü, test edilmesi ve sertifîkalanmasına dairdir, Bölüm 2'de

konstrüksiyon malzemeleri belirtilmştir, Bu standardta kullanılan "basınçlı

kap" tanımı, basınçlı kabın kendisini ve nozulların .(branşmanlarm) bağlantı

borusuna civatalı, dişli veya kaynaklı olarak bağlandığı kısımlarını

basınca zorlanan gövdeye doğrudan kaynaklanan taşıyıcı, destek veya diğer

ilgili parçalarını içerir. * •*

3u standard, sadece yetkili bin mühendislik kontrol otoritesi veya

kuruluşunun gözetimi altında imal edilen basınçlı kaplara uygulanabilir.

Kemen hemen atmosferik basinçxa sıvı depolanması için dizayn edilen depolama

kapları, çok yüksek basınçlar için uygulanabilen çok katlı veya diğer özel

dizayn gerektiren basınçlı kaplar,. bu standardın üçüncü bölümünde verilen

bağıntılara göre hesaplanan gerilmelerin, bu bölümünde izin verilen dizayn

gerilme değerinin % lO'nundan daha az olan kaplar, bu standardın kapsamına

girmez.

TSE KAZANLAR

TSE 377 Kaynaklı Silindirik Buhar Kazanları

Konu : Kaynaklı silindirik buhar kazanlarının tamamına, sınıflandırma ve

ezelliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz şekli ile denetleme

esaslarına dairdir.

Tanımı Kaynaklı silindirik buhar kazanı; ocağında katı, sıvı veya gaz yakıt

yakmak suretiyle içindeki suyu basınçlı su buharı haline getiren bir buhar

üreticisidir.

Kapsam:. Karaca kullanılan ve direkt ateşlenerek çalışan kaynaklı silindirik

buhar kazanlarını kapsar.

Sınıflandırma (TS 377 ye göre)

SınıfJC, Basınç ve çapları sınırlanmayan ve gövde et kalınlıkları en az 6mm

olanlar, S ^ 6mm

2
Sınıf II. Tasarım basıncı en çok P^ 8 Kgf/cm ;

Basınç (kgf/cm ) x iç çap Di (cm) 4=. 940 mm ve

Di <z 900 mm için et kalınlığı S ̂  8 ıran
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Sınıf III, Tasarım basıncı P^ 4 kg/cm
2

basınç, P kgf/cm x iç çap Di (cm)^ 5 00 ve

Di y- 9QQmm için et kal, S ̂  10 mm olmak üzere 3 sınıf'a ayrılır.

TS 497 Kazanlar - Çelikten (Kaynaklı)

Konu :Çelikten kaynaklı olarak yapılmış kazarJLarın tamamına, sınıflandırma

ve özelliklerine, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Tanım : Çelikten kaynaklı kazan

Çelikten kaynaklı kazan, yakıt enerjisinden yararlanarak içindeki

suyu ısıtan veya buharlaştıran bir ısı üretecidir.

Kapsam : a) Tasarım basıncı 5 kg/cm (4,9bar) ve anma ısı gücü ı+
 x
 IQ

1
^

 :

4 x 10 kcal/h'e (46 -T- 4550 kW) kadar olan buhar kazanları ile kaynar su

kazanların, (t =. 130 °C), ve 4 x 10
6
 kcal/h (4650 kW)

b) 4 x 10
6
 kcal/h (4650 kW) kadar olan sıcak su kazanların (t = 100 °C)

kapsar. Demir döküm dilimli kazanları kapsarraz.

Tipleri :

ÇİZELGE - 1 Kazanların Bazı özellikleri

Kazan Tipleri

Buhar Kazanları

Kaynarsu Kazanları

Sıcaksu Kazanları

Anma Isı Gücü
kcal/h (kW)

400004-4000000
(46f4650)

40000^4000000
(46f4650)

4000000'a kadar-
(4650'a kadar)

En Yüksek Tasarım
Basıncı
kgf/cm^

(bar)

5
(4,9)

5
(4,9)

5
(4,9)

En Yüksek
Isıtıcı
Akışkan
Sıcaklığı

-

130

100

TS 3101 Sabit Kazanları Yapım Kuralları
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SABİT KAZANLARIN YAPIM KURALLARI

Giriş:

3u Standard, sabit buhar kazanlarının yapımında uygulanır. Yakıtların

(katı, sıvı, gaz veya artık sıvı) yanması sonucu elde edilen ısının uygulanması

ile, dışarıda kullanılmak üzere, içinde buhar üretilen bir basınç kabı,

buhar kazanı olarak sınıflandırılır. Kapasitesi"25 litreden az veya dizayn

sayaç basıncı Ikgf/cm den az olan kazanlara* uygulanmaz.

TL, Cilt B Kısım 4 - Makina Kuralları 1992 Bölüm 8 - Basınçlı kaplar

- Kaplar ve Cihazlar, çalışıra şartlarına uygun olarak, tablo 8,1'e

göre sınıflandırılır.

- Kısmen sıvı ve kısmende hava ve gazla dolu veya hava veya gaz ile

içi boşaltılan basınçlı kaplar, örneğin içme suyu veya sıhhi

tesisat basınçlı kapları veya depoları gibi, hava ve gaz içeren

basınçlı kaplar olarak sınıflandırılırlar.

Tablo 8,1 BASINÇLI KAPLARA AÎT SINIFLAR

İçerdiği madde

Sıvılaştırılmış gaziar (propan, bütan v.o.), kargo olarak
taşman zehirli gazlar, soğutucu maddeler

Buhar, basınçlı hava, gazlar, ısı iletici sıvılar

Sıvı yakıtlar

Su ve yağlar

Basınçlı kap sınıfı

Dizayn basınca-Pc [bar]
Dizayn sıcaklığı t [*C]

Hepsi

Pc > 1 6

veya
t > 300

P c > 16
veya

t > 150

Pc > 40
veya

t > 300

1

-

Pc< 16

t<300

Pc< 16

t < 150

P c <40

t«300

II

•

P c * *

t < 170

Pc*-7

t < 5 0

P c< 16

t < 2 0 0

III
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RİNA: Reaistro italiano Navale've göre kazanlar ve basınçlı kazanlann sınıflandırılması

•

Sınıf 1

Sınıf II

Sınıf III

Kazanlar ve yüksek
sıcaklıktaki gazlarla

çalışan diğer
basınçlı kaplar

p > 3.5

p < 3.5

Buharda ısıtılan
buhar üreticileri

p > 11.5
j3«D > 1470

Sınıf l'e girmeyen
diğer kaplar

Ateşli ve yük. sıcak
gazlarla temas etmeyen

basınçlı kaplar

s > 38 mm
p > 40 kg/cm

t > 350°C

16 < A < 38 mm
17.5 < p < 40 kg/cm2

150 < t < 3 5 0 ° C
p*s > 160

Sınıf 1 ve Sınıf ll'ye girmeyen basınçlı kaplar.

p : tasarım basıncı [kg/cm ]

D : gövde iç çapı [cm]

s : gövde et kalınlığı [mm]

t : tasarım sıcaklığı [°C]

GL: Germanischer Lloyd, Basınçlı kaplar sınıflandırılması

Table 8.1 Pressure vessel classes

Operating medium

Liquefied gases (propane,
butane etc.), toxic gas cargo

Steam,
Compressed air,
Gases,
Thermal oil

Liquid fuels

Water and oils

Vessel class

Design pressure pc [bar]
Design temperature [°C]

all

p c > 16
or

t > 300

Pc> 1 6
or

t > 150

p c > 40
or

t > 300

I

Pc^ 1 6

t<300

Pc^ 1 6

t< 150

pc<40

t<300

II

Pc^ 7

t< 170

Pc* 7

t<60

Pc*16

t<200

III
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Kazanlar : Technical Rules for Steam Boilers ~>

(Steam Boiler Regulations)

1- TRD Technical Rules for Steam boilers

(Technical Regelung für dampfkessel)

Grup I j Su hacmi 10 litreyi geçmeyen buhar kazanları,

Grup ili Su hacmi 10 litreden büyük buhar kazanı,

1) Tasarım basıncı p^.1 bar cianlar

2) Akışkan sıcaklığı t./ 120 ~~C olan sıcak su kazanları

Grup III ; Su hacmi 10 litreden büyük 50 litreden küçük buhar kazanları

1) Tasarım basıncı p >1 bar ve su hacmi (İt) x tasarım basınç p (bar^lOOÛ

olan buhar kazanları

2) Akışkan sıcaklığı t y 120°C ve su hacim (İt) x kazan sıcaklığına uyanj

basıncı p(bar)4.1000 olan sıcak su kazanları,

Grup IV; Grup I, II ve III "İn dışında kalan buhar kazanları

Basınçlı kapların, yapmanda genellikle şu hususların göz önünde

bulundurulması gerekmektedir :

A- Müşteri tarafından verilecekler :

1- Taşınacak akışkanın veya akışkanların tipi, sıcaklığı, kullanma ortamı,

2- Alt ve Ü S T kritik sınır değerleri

3- özel istekleri

B- Proje bakısından :

imalat herhangi bir klas müessesenin gözetişinde yapılacağı zaman, hem

imalatların yapılması hemde klaslanabilmesi için aşağıdaki bilgilerinde

bildirilmesi gerekmektedir,

a) Kazanlar ve diğer buhar üreticileri içint

1- Kaynakçıların deneyleri ve kaynak yöntem deneyleri

2- Kullanılan malzemeler

3- Kesit resimleri, (TSE resin çizim kuralları)

4- Buharlaştırıcı kısımları,
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5- Kızdırıcı, sıcaklık düşürücü

6- Ekonoîiayzer,

7- Hava ısıtıcı,

8- Nozul ve diğer bağlantılar,

9- Emniyet Val fieri ve teçhizatı

10- Alt ve üst kritik sınır değerleri

11- Tasarım basınç ve sıcaklıkları

12- Kapasitesi

13- Kızdırıcı, ekonomizcr ve hava ısıtıcı sıcaklıkları

14- Buharlaştirıcıların yan duvar, arka duvar v.s

Ekonomizör, kızdırıcı, hava ısıtıcı ısıtma yüzeyleri,

15- 'Yarına odası hacmi

16- ©esleme suyu sıcaklık ve basınçları,

17- Yakıt cinsi, yakıcıların tipi ve kapasitesi,

18- Emniyet valf 1er inin tipi ve buhar boşaltma kapasitesi

19- Basınçlı kısımların kalınlık mukavemet hesapları,

20- Isıl işlemi gerekliliği,

b)-J3iğer Basınçlı kaplar için :

1- Projelendirme kodu

2- Kullanılan malzeme

3- Nozul ve diğer birleştirmeler dahil basınçlı kabın kesit ve detay

resimleri

4-- Bütün basınçlı kısımların, gövdeler, bombeler, boru aynaları, borular v,s

konstrüksiyon detayları,

5- Takviye çubukları, bayraklar, takviye saçları, ırontaj için kullanılan

ayaklar ve taşıyıcı bağlantılar vs. kısımların detay resimleri

6- Projelendirme basıncı

7- Taşınacak akışkan veya akışkanların tipi en yüksek ve en düşük işletme

sıcaklıkları,

8- Kaynak detayları ve kullanılacak kaynak: dolgu malzemeleri
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Tarifler :

Tasarım (Dizayn) basıncı :

İçerisindeki akışkan dikkate alındığı zaman :

Müsaade edilen en yüksek çalışma basıncıdır.

Bu basınç kabın en üst noktasındaki basınçtır,

Hiçbir zaman herhangi bir emniyet valfının ayarladığı nominal basınçtan

az olamaz.

Mümkün olan hallerde akışkanın statik basıncı tasarım basıncına ilave

edilerek, tasarım basıncı olarak elde edilen değer kullanılır.

Emniyet valfının, gereksiz yere açmasını önlemek için ayarı, çalışma

basıncına göre uygun bir fazlalıkla yapılır. (5 : 10) % gibi

örnek : Müsaade edilen basınç 2, bar tasarım basıncı 2 (2 x 0,1)
 =
 2,2 bar

içerisindeki akışkan dikkate alındığı zaman : tasarını basıncı tesbit

edilirken müsaade edilen basınca statik ba sıncın cidar gerilmelerine 5 % yi

geçmemek üzere etkili olacağı düşürülerek arttırılabilen.
 ;

Örneğin : Müsaade edilen basınç 2 bar

Tankın yüksekliği 5 m

Tankta su bulunuyor

Tasarun basıncı : 2 t yö- 2,5 bar

2 (2,5 - 1,05 x 2) z 2,4 bar alınır.

Tank vakum ile çalışırken :

Tank Vakum ile çalıştığı takdirde, • -

Tasarım basıncı, aynı zamanda hem vakum hemde basınç söz konusu ise iki

basıncın farkına eşittir. Şayet, cidarın bir tarafındaki vakum'un değişme "

değeri belli değil ise o takdirde hakiki basınç 1 bar arttırılır.

örnek : Tank cidarına dıştan müsaade edilen basınç 2 bar

Tank içerisinde vakum 375 mmHg veya 50 % vakum

375 —
Tasarım basıncı 2 + 2,5 bar

750 "

tankın cidarına dıştan müsaade edilen basınç 2 bar

Tankın içerisinde vakum, değişken

Tasarun basıncı : 2 -f* 1
 = 3
 bar alınır.

Bunlardan başka :

Resimde ilave statik; yükler verilmiş ve bu yüklerde cidar gerilmelerini

5 % den fazla artırıyor ise (Rüzgar yükü, kar yükü, zelezele yükü, ve üretim
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yükü vs. gibi)o takdirde bunlarında hesaplairası gerekir.

Tasarım sicaklxgi :

Malzemelerin issarım sıcaklığı, malzeme kalınlığının ortasındaki sıcaklık

olarak tarif edilir. Genel olarak servis arasında basınçlı kabın içindeki

akışkanın edilen sıcaklığıdır.

Ateşe maruz olmıyan yüzeylerde tasarım sıcaklığı akışkanın en yüksek

sıcaklığı olarak alınır.

1- Kazanlardan başka basınçlı kaplarda :

Taşarım sıcaklığı, içinde akışkanın en yüksek sıcaklık değeri alınır.

2- Kazanlar için : Aşağıdaki tabloda verilenler gözönünde bulur.durularak

tasarım sıcaklığı bulunur.
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T.L Çelik Gemileri KLaslara Kuralları Cilt 3 Kısım 4- Kakir.ä Kuralları

Bölüm 7

Buhar Kazanları ye Isı İletin Tesisleri
1.3 Dizayn sıcaklığı, t

1. Buhar Kazanları
Mukavemet hesaplan, göz önüne alınan elemanın et
kalınlığının ortasındaki sıcaklığa göre yapılmalıdır. Dizayn
sıcaklığı, referans sıcaklığı ve buna Tablo 7.3'de görüldüğü.
gibi eklenen değerlerden cfuşur. Bu sıcaklık, 250*Cdan
daha az olamaz.

Tablo 7.3 Dizayn sıcaklıktan

Referans sıcaklığı

Müsaade ecüen
maksimum çalışma
başmandaki
doymuş buhar
sıcaklığı

Kızgın buhar
sıcaklığı

Eklenecek sjcakhk miktan

Isml-
mamtş
kısımlar

Q«C

15-C{1)

Isıtılmış kısımlar
Isıtma şekli

Temasla

25*C

35*C

Radyasyonla

50-C

50-C

(1) Dizayn sıcaklığının aşılmaması, özel önlemler
alınmak suretiyle sağlanabiliyorsa, eklenecek sıcaklık
dereceleri 7'C kadar azaltılabilir.

TRD 300- 1975 Baskısı

Table 4: Reference temperatures and temperature ailowances

State of
aggregation

Water, or
water/steam
mixture

Superheated
steam

Reference
temperature

Saturation temperature
at allowable
pressure p i , or at
allowable total pressure
P2, respectively

Superheated steam

Non-heated
components

0°C

15 °C
See also
para 3.5.

Temperature ailowances

Heated components

Heating predominantly through

Radiation*) Convection

50 °C

50 °C

(15+2s,)°C,
but S7

50 °C max.

35 °C

Screened
against :
flue oases :

20°C

20'C '
I
1

*) Pisten typ« supernamerj to b« treated lik« convection typ« «ip«rH«at«ra.
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Bazı standartlar, tabloda kabul edilen değerlerin dışına çıkabilmektedir.

Ancak, bu değerler çok farklılık göztermezler. îfelzemelelerin müsaade edilen

tasarım geriliminin seçimi, bu sıcaklıklar dikkate alınarak yapılır ve

değeri de, bu sıcaklığa uyarı akma gerilimi değeri kullanılır.

TL'ye göre müsaade edilebilen gerilmeler
 ( c i l t A

 _
 K ı s ı m 2 y a l z e ı r B

 Kuralları 199:

Yapısal elemanların boyutlandırıimasında teâel unsur, müsaade edilen

• gerilme (J*.. [N/mm Jdir. boruma göre, aşağıdaki bağıntılardan elde edilen

minimum değerlerden biri alınır.

Haddelenmiş ve dövme çelikler

350 C'a kadar olan dizayr. sıcaklıklarında,

m.20/2.7 3urada R
m - 2 C ~ ? o d a s l j C a k i ı g ı r . d a garant i edi len en düşük çeîcre

.Tîukavemeti [ 'J/mm J

R
 H
.t/1.6 Burada R „ _.dizayn sıcaklığında garanti edilen akma sınırı veya

Sri Gri e
R
 H

Sri
Gri • e «

dizayn sıcaklığında garanti edilen en düşük %0._ uzana sınırı

350 C i n üstündeki dizayr. sıcaklıklarında.

R
m

 1 0 0 0 0 0
-

t

1.5»

3urada R ,
n
^

n n n
 +, dizayn sıcaklığında 100000 saatlik sürürir.e

mukavemetinir. ortalama değeri.

Nodüler dökme

demir

R
 o n

o

4.8

R

eH.t

3.0

Kır dökme

demir

Rm.20°

11
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Dökme Çelik

R
m.20°

3.2

R
eH.t

2.0

R
m.100000.t
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Yüksek sünekliğe sahip ösxenitik çelikler için, özel istekler üzerinde

anlaşma sağlanabilir.

Su ile temaslı ve üzerinde delik açılmış silindirik cidarlarda, koruyucu

manyetit tabakası göz önünde tutularak 170 N/mm lik bin anma gerilmesinin

üzerine çıkılmanalıdır.

Mukavemet karakteristikleri "Malzeme kuralları veya burada verilen

standartlardan alınmalıdır.

TL '.e., göre. NcraLnal.;. Tasarım Gerilimi ,~ ,
 T
,
7
 n—ı- ov i D T V T Nö

 (Fasıl IV - Bolum 3 Kazanlar, Basınçlı Kaplar)
Ferrit ik veya Marten.... sit ik, çeliklerde nominal tasarım gerilimi , aşağıda 1984)

bulunan değerlerin en küçüğü olarak alınır.

Çalışma; sıcaklığı 50 °C ye kadarjolan basınçlı kaplarda:

İ
1.8 ve 2.7

Çalışma sıcaklığı 50 °Ç nin üzerindeki basınçlı kaplarda :

T75~ ~T7T

Paslanmaz östenitik çeliklerde (Stainless) çalışma sıcaklığı 50 C ye

kadar olursa :

ve
. 1.5 2.7

daha yüksek sıcaklıklar için her olay ayrıca değerlendirilecektir.

Yukardaki maddelerde kullanılan <H: , <f ,41,. değerleri her sınıf hadde
f r£ ' o/TOO.COO

çeliği için ayrı ayrı malzeme bölümünde verilmiş. Başka malzemeler için

nominal gerilimin hesaplanması Loyd tarafından ayrıca dikkate alınır.

Emniyet faktörü (emniyet katsayısı)

Genellikle, S veya E ile gösterilir.

Malzemenin cinsine göre denklemde kullanılacak S. emniyet faktörleri, ÄD-

MerkblStter'e ve TS göre aşağıdaki çözelgelerde verilmiştir.
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7. Safety factor

The safety factors of tastes 2 and 3 aopiy axes« that the other
AO-Merxblätter soactfy other safety factors, For materials not
named in th« AO-Merkoiättsr th« axoert ooinion of tn*-
Inspecting Authority may specify safety factors other than
given in taolea 2 and 3.

Tafel« 2 Safety factors against yi«ld strength, proof stress or
CTModata

Material

I.Hoiledand
forged steel

ICaststee»
3. Cast iron with

spneraidai gragnits-
to OIN 1693

3.1 OGG —70
GQG—60

12 GGG —33
33 GGG—4)
14 GGG—«13

GGG—353
4. Aluminium and its

allqys-malleaol«
matenals

Safety factors
for ths matenai

at design,
tsmoeratura

14
M

1 1
•3 ^
c s?
S Si

5.0 64
4,0 54
34 44

3A 44

14

Safety factor S"
for t&e material at
test tamperatur»

Î.İ
14

24
24
17

14

AD-^rkblätter
f
e göre

3. P«rc«ntag» of t h * p*rmis*ibl« design stre««
level in joints

8.1 The percentag» of th« permissible design stress S«w«i in-
welded joints is given by th« factor v in th« design formuia*.
Th« factor y is th« percarttag« of th« permis***« design stress:
!ev*l according to th« synogtic tafil» of AO-MerMslatt HPO
divided by 100. If not otherwise specified ay agreement
according to No. Î Z of AO-M«rWjla« HP 0 v - 1.0,

L2 For drazsd joints v =• 0.3 may b« aoplied for th« desigrr
provided no lower values Mae« been deemed necessary in- -
context with the procedure qualification.

Tabi« 3- Safety factors against tansil« aaarKjUr

AD-Merk£>lätterfe göre

Material

I. Grey cast iron
to OIN 1691

1.1 non-anrwlftd

1.2' anneci«d or
glassed

2. Cooper and its
alloys indusrv«
of rolled and
cast bronze

2.1 wttftsaomtessand
we*d«d vessais

22wrtftsoid«rad
v«*s«te

Safety factors
forth« material

at design
tomperaturv

94

Tß

34

44

Safety factor S*"
fertig "•• "tariat

attssî
tampt^r»

34

24

U Sort brazed longitudinal joints are not permissible. Lapped
soft brazed circumferential joints between copper parts are-
acceotafii« provided th« tapping is at least 10s^ the .«-all
thickness doe« not iwcoad 3 mm and O, • p S 2500 mm bar»
Here th«factorv is aqual to 03 forth« arcumferantiai joint.

SA For soft brazad joints- between cooper plate* wittr a
continuou» la«3«« having awktth of S 12s. on both sid«s o< th«
joint v is squat to <X3 provided th« wall thicknee^ s, doss net
axcaed &mm and th« permissibl« servie« pressure does not
exceed 2 bar gang«.
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TS'e göre

ÇİZELGE —2 Güvenlik Katsayıları

Malzeme

ve Uygulama

Akma gerilimi veya R*,,2 —
değeri bilinen malzemeler

1 — Hadde ve dövme çelik-
ler

2 — Çelik döküm

3 — Küresel grafiti! dökme
demir (TS 528)

3.1 — DDK — 70 ve DDK —60
3.2 — DDK — 50
34 — DDK — 42 ve DDK— 38
3.4 — DDK — 424

DDK — 384
DDK — 354

4 — Demir olmayan malzeme
ve alaşımları

Akma gerilmesi veya B» „,,
değeri bilinmeyen malzeme-
ler

5 — Dökme demir (TS 552)
5J. — Tavlanmamış
5.2 — Tavlanmış veya emaye

edilmiş

6 — Hadde ve dökme bronzu
da kapsamak üzere, alü-
minyum, bakır ve ala-
şımları

6.1 — Dikişsiz ve kaynaklı
kaplarda

6-2 — Lehimli kaplarda

11 En çok 120°C kadar Çepe
ve fabrika taclta) şarfsBTT
14 alınabilir.

Kabul Deney

Raporla

Fabrika-BdçeU

veya Fabrika
Teslim

Şartnameli

Malzemelerde Güvenlik Katsayısı
S

Uyan Emniyet
Katsayısı S'

Akma gerilmesine veya Ri*,,s değerine ve
Rm/100 000 değerine karşı Güveniik

14

2,0

5,0« 6,0«
4,0» 5,0«
34*44«

3,0* 4,0«

2)

141»

24

—
—
_

—

2)

us

24 .
2J)

14 e

~ 2)

Çekme dayanımına karşı güvenlik

9,0

7,0

—

34

114

8,0

—

4,0
4 4

T 5i(»5ilr|itr|aTI fftn. In>lîarnlar| r^jfV^r1

') Kullanılan m«l»m»i)jn mnfrtinflf "«»ffgfn1^ "yE^I nl««"»l? ;«w»j]n
X — Tavlanmış ir — T*nw|«fjnn«iTni«.

3 4

2 4

le kabul raporu
gunsa 14 yerine

îdidir (Ek 2)

-31-



Ek kifayeti, Ek verimi, kaynak faktörü :

Genellikle, e,v,z harfleri ile gösterilir kaynak dikişlerinin ek

kifayeri silindirik kaplar ile Dram ve silindirik kollektörlerde

aşağıda verilenler gibi alınmaktadır. Hiç bir zaman birden büyük olamaz.

I- Silindirik kaplarda :

a) Sınıf I basınçlı kaplar için 1.00

b) Sınıf II basınçlı kaplar için 0.80

c) Sınıf III basınçlı kaplar için 0.60

alınır.

O Üzerilerine boru deneri bağlanan silindirik dramlar ile silindirik

koilekrcrlerde :

Bunlar üzerinde açılacak, delik çapı, delik hatvesi, boruların yerleştirme

şekillerine göre ilgili kurallarda gösterilen şekilde hesaplanır.

Birimler ve Semboller:

Birimler ve semboller, değişik hesap kurallarında ve bilhassa sembollerde

değişik harflerle ifade edilmektedir. Hangi hesap kuralı kullanılacak ise

bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Birimlerde değişik sistemlere göre alınmaktadır,

1 kgf 9,81 N/mrrT 9,81 MP

1 N/m
2
 1 Pa (Pascal)

1 bar 0,1 MP

i ar 1 kgf/cm" 0,981 bar 98,1 kP

birimlerdeki değişimler faydalı olacağı düşüncesiyle aşağıdaki cetvelde

verilmiştir.
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EkA-1 BİRİM DÖNÜŞÜM. TABLOLARI

Uzunluk

im -

lin. —

lit -

1yd.

1 Karam« -

1 Deniz nnü "•

Metre
m

1

2S.4 • 10-*

0.30480

0,91440

1609.344

1853,836

Inch
in.

39.37008

1

12

3S

5,33600 • 10*

7,29856 • 10«

Foot
ft

3,28084

1/12

1

3

5280

6082,14

Yard
yd.

1,09361

1/36

1/3

1

1760

2027,37

Kara miff

6,21371 • 10-*

1,57828-10-*

1,89394-10"*

5,68182 • 10-*

1

1,15192

Deniz mili

5J9422-10-"

1,37013-10-«

1,64416-10-*

4,93248 • 10-«

0,86312

1

Alan.

i m *

T sq. in. —

Iaq.lt -

tsq-yd. -

m*

1

6,45160-10-*

9,29030:-HT2

0,83613

Square inch
sq. in.

1550,003

1

144

129S-

Square foot
sq.ft.

10,76391

1/14*

9-

Square yard
sq.yd.

1,19599

V129Sİ

1/9

1

-

. . .

Kadrn

Im» -

İCU.İO. —

tcu.lt -

t OL yd. —

1U.a saltan -

IBritGaflon -

m1

1.

1,63371-10-*

2,83168-lu"3

0,764555

3,78534-IQ"3

4,54596 -lO"3

Cubic inch
cu.in.

6,10237 • 10*

1

1728

4.6656 • 10«

230,995

277,412

Cubic foot
CU-ft

35,31467

1/1728

1

27

0,133678

0.160539

Cubic yard
cu-yd.

1.30795

24 4335-10-«

1/27

1

4,95103-1Q-3

554589-10-a

U.S. gaUon
U.S. gaL

264,177

4,32909 -10-3

7,48067

201.978

. 1

1,20094

Brit gallon
Imp. gal.

219^73.

3,60475 - lO."3

6^2901

168,183

033263

1

Yogurtfufc

ikpsVm« -

kg/m* •

1"

9,80665

kp sVm*-

0,10197

I

- Özgül
Ağırlık

Ikp/m» -

Ib. lorca/İt3 -

kp/tn3

1

16,01847

Ib. totca/ft*

62,4279S- 10r3

1
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A-1 BİRİM DÖNÜŞÜM TABLOLAHL (Devam)

Kütle

1kg

1 kp sJ/m -

l o e

1 ib -

1 short ton (USA)

1 long ton (GS)

kg

I

9.80665

2,33495 - iO"'

C '-53592

007.18487

;016.Q471

kp sVm

0.101972

1

2.89085 • ID"3

4,62536-10-'

92.50711

103,60797

Ounce
mass az

35.27396

345.919

1

16

32000

35340

Pound
massib

2.20462

21,61996

1/16

1

2000

2240

Short ton
mass-sir trr

1.10231 10"3

10.80998-10 -

1/32000

1/2000

1

1.12

Long ton
massig trr

9,84206 • 10-*

9.65177-10-3

2.79018-10-«

4,46429 • 10

0,89286

1

Basınç
Sar

0* N/
( - 10s Pa)

kp/cm1 — at Torr
ıran Hg

latm
- 760 Ibrr Ib/sq ft Ib/sq in

(p. 3. i.)

1 bar

1 kp/cm-*

1 Torr

1 atm

I Ib/sq ft" "

1 Ib/sq- irr

1

0,980665

1.33322-10-3

' 1,01325

4.78802 • I0-1

6,89474

1,01972

1

1,35951 • 10.-3

1,03323

4,38242 • 10-"

7,03068 • 10-2

750,062

735,55956

1

760

0.359131

51,71488

0,986924

0,967842

1,31579-10-3

1

4,72541 10-*

6,30459-10-2

208S.55

2048,1 T

ZJBASO.

2Î16L22

r
14*.

14,5038

14,22337

1,93363 • 10 -J

1/144.

1

Kuw«t Newton
N

Oyne
dyn

Kilopond
kp

Pound fores
Ib f

IN

1-dyrr

t k p

Mb I

t

10-*-

9.80665

4-,44822

10»

i ••

9,80665 • 10*

4,44822 • 10*

0.101972

0,10197"

1

' 0.45359-

0-^2481

0,22481 •

2^0462

1

Desimai katlar ve askatlar

deca

lecîa

kilo

mega

giga

t era

da

tt

k

M

G

T

10

10*

10»

Iff»

10»

10'*

dea

ccnti

miia

micrc

nano

OICO

d

c

m

H
n

10"'

10-2

10-3

10-*

10 •»

10-"

Desimai yüzdeler

1 0 - 2 - 1 * .

10*« — p.p.m. (parts per million)
10-» - p.p.b. (parts per USA billion)

Mutfak sıcaklık

K (Kelvin) - 273,16-f-rc

°R (Rankine) — 459,69 +"!>

Sıcaklık dönüşümü

Centigrade: Te

Fahrenheit: Tp.

Te - Ift- - |-Tc+32

- 3 4 -



Ek A-1 BİRİM DÖNÜŞÜM TABLOLARI (Devam)

Özgül ısı

1 J/m3C -

1 kWh/n3C -

1 kcal/m3 C -

1 BTU/in3 F -

1 BTU/ft3 F -

Isı akısı

1 W/m* -

1 kcal/m* h -

1 BTU/ïn * sec-

1 STU/tt2sec-

t STU/ttarır —

tsı iletim
katsayısı

1 W/isC

t kcal/h m C —

IBTUin/ffhr F

t BTU/tt hf f-

1 BTU/in hr F-

Klnematik
viskozite

Dinamik
viskozite

1 N s/m2 -

1 kg/hm —

1 kp s/m' —

1 lt> mass/tt. sec

lib force sec /ft

. 1

3,5 • 10«

4186.3

1,1539-10«

6.70661 • 10*

W/m*

1

1.163

1,63534-10*

1,13565 • 10«

3.15459

W/xC

1

1.163

0.144228

1,73073

20.76382

N s/m* -
Pa • s - lû P

1

2.77778 • 10-«

9,80665

1,48816

47,38027

kKh/n-C

2.77778 • 10 7

• 1

1,163-10"3

32,19173

1,86295 -10-*

kcal/m*h

0,859845

1

1.40614 • 10*

9754.86

2,71246

kcal/h m C

0.859845

1

0,124014

1,4881 S

17.85797

Boyut:

kg/h m

3600

1

3,53039 • 10«

5357,39

1.72369 • 10*

kcal/m^ C

2,38846 • 10-«

859.845

1

2,76799 • 10«

16.01847

BTU/in * sec

6,11494 -10" 7

7,11167-10-'

1

1/144

1,92901-10-»

BTUİn/ftJhr F

6.93347

8,05363

»

12

144

BTU/in 3 F

8,62885 • 10-»

3,10639-10-*

3,61273 -IQ"5

1

1/1728

BTU/ft * sec

8,80551 -10-*

1,02408 • 10-«

144

1

1/3600

BTU/ft hr F

0.577789

0,67)969

V12

1

12

1 mVs -10« Slokes - 10* cSt

kps/m*

0.101972

233255 • 10"5

1

0,151751

4.88243

Ib rnass/ft sec

0,67197

1,86558- 10"*

658976

1

32,17405

BTU/ft 3 F

1.49107-10-* '

53,67838

6,2428 • 10-*

1728

1

BTU/ft * hr

0,316998

0,368669

5,184 10»

3600

1

BTU/in hr F

4.81491 • İÜ"*

5,59974 - 10-*

1/144

1/12

1

ib force sec /f t :

2J08854 • 10-*

5.SO!5I -10-*

0,204816

3.1081 • tO"*

1
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BunlariTi TSE ye TL, kurallarında kabul edilmiş bir kısma semboller

aşağıda verilmiştir.

B 200 Simgeler (TL)
201 Bu bölümde kullanılan simgeler :
p = Tasarım Basıncı, Bar
D = Nominal Cap, mm
T = Tasarım Sıcaklığı °C
c = Korrczyon aşınma payı (Bak. Kısım 4

B 503}
at

 : = Tasarım sıcaklığında metalin nominal
tasarım gerilimi N/mm2

a3 = Oda sıcaklığında belirlenen metalin mi-
nimum kopma gerilimi N/mm2

aT = Oda sıcaklığında metalin minimum üst
akma sının N/mm2

Şayet Geriiim-Uzama eğrisi akma sınırı-
nı acık olarak belli etmiyorsa % 0,2
Proof Stress uygulanır.

a« = Metalin tasarım sıcaklığında minimum
alt akma sınırı N/mnr Şayet Gerilim-
Uzama eğrisi akma sınırını acık olarak
belli etmiyorsa % 0,2 Proof Stress uygu-
lanır.

CB/I:O«<I = Metalin tasarım sıcaklığında 100.000 sa-
atte kopma veren ortalama gerilimi
N/mnr
Bu ortalama gerilim, deneyle bulunan en
küçük gerilimin en fazla % 25 üzerinde
olabilir.

2J. • MÜSAADE EDİLİR GERİLME

2X1 • TANIMLAR ( TS )

Müsaade edilir gerilme (3-, ile gösterilmiştir). Basınçlı
parçaların hesaplanmasındaki formüllerde kullanılan

gerilmelidir.

NOT • Dizayna, müsaade edilir gerilmeyi aşağıda ta-
nımlandığı gibi malzeme özelliklerinden ve
Madde 2.1.2'de verilen değerlerden tayin et-
melidir.

t = Metal sıcaklığı,

Q..,, = İlgili çelik kalitesi için, oda sıcaklığındaki er.
az çekme dayanımı

E.,, = İlgili çelik kalitesi için, oda sıcaklığındaki ez
zz akma dayanımı

c-j = İlgili çelik kalitesi için t sıcaklığında 0,2 ° : ka-
lıcı uzama sınırındaki en az akma noktası gs-
rilimi.

ov = İlgili çelik kalitesi için t sıcaklığında, 100 000
saatlik çalışmadan sonra kopmayı sağlayan
ortalama gerilme veya sonuçların dağılırr.ırcr.
uç genişliği, ortalama değerin % -iz 20'sirJ.
geçerse, t sıcaklığında 100 000 saatlik çalışma-
dan sonra kopmayı sağlayan en az gerilme-
nin 1,25 katı.

ev = İlgli çelik kalitesi için t sıcaklığında, ICO COû
saatlik çalışmadan sonra °-o İlik plastik uzarr.-
meydana getiren ortalama gerilim.

Malzemelerin yukarıda bahsedilen karakterleri, çcUs-

ma koşulları altındaki özelliklerine tekabül eder.

2J..2 - Müsaada edilir gerilme, 57, aşağıdaki dört di-

ğerden en küçük olanıdır :

-38-

génbqXlers gelince-

* = 1.6 fff " W

S' _ g -

fff = 1.6 C t ~ W

230'C'nin altındaki sıcaklıklarda 250'C'deki Cl

 d^-7

kullanılmalıdır.



Malzemeler : Basınçlı kap ve kazanlarda kullanıl an malzemelerin kullanılan

şartlara uyacak ve yerine getirecek özellikte olması gerekir. Ayni zamanda, sıcak

ve soğuk biçiıraendirilmesi, mekanik ve kimyasal özellikleri ile kaynak

kabiliyetini içermektedir. Ayrıca, saçlar, dövmeler, dökümler, borular, civata

ve somunlar, saplamalar, çubuklar vs. gibi ayrı cinslerdeki bu malzemelerin,

istenilen izellikleri ilgili dizayn kura] 1 arında verilmektedir.

ASME: Kazanlar ve basınçlı kaplar code :

Section VIII, Basınçlı kaplar, subsection A

Section I , Kazanlar, malzemeler kısmı

TRD, Buhar Kazanları için teknik kurallar

TRD, 100, 101 saç malzemeler

TRD 102 çekme ve dikişli borular

TRD 103 dökme çelikler

TRD 106 çelik civata ve somunlar

TRD 107 Döküm ve çelik kazan parçaları

TRD 108 Lamel ve Nodular demir dökümler

AD-Merkblätta. Basınçlı kaplar için teknik kurallar

AD-Merk W dan W
n n
 kadar malzemeler

o 10

TS 377, U97 ve 3101, Kazan Yapım Kuralları :

Kazanlar için çelik saç ve levhalar TS 3650 TS 3362 basınçlı kaplar,

ilgili kısımlar.

TL,kuralları

Fasıl II (ve Cilt A Kısma 2) - Bölüm, Çelik ve Döküm

Bununla beraber, kurallardaki farklılıklar, birisi ile diğerinin

çelişkiye düşmeyen yakın değerler vermektedir. Bu husus aşağıda

verdiğimiz malzeme cetvellerinden görülmektedir.
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TS

1212 - Mekanik Özelikler

Saç ve levhaların yapımında kullanılan sade karbon,
lu çeliklerin mekanik özelikleri Çizelge - 3 de, az
alaşımlı çeliklerin ise Çizelge - 4 de verilmiştir.

1.2Jİ.3 . Fiziksel özelikler

Bu standard kapsamındaki çeliklerin, sıcakkğa gore
değişen elastiklik katsayısı değerleri Çizelge - 5 de,
ısı genleşme katsayıian Çizelge - S da, :sı iletken-
likleri Çizelge - 7 de verilmiştir.

ÇİZELGE - 1 Sade Karbonlu Çelik Saç ve Levhaların Kimyasal Bileşimi (Kepçe Analizi)

Çeliklerin
Kısa tşareti

<Tiplerine Göre)

HI
H ü
Hm
HIV

1
Kimyasal Bileşim °'a

Malzeme
Numarası

1.0345
1,0425
1,0435
1,0445

C
mas

0,16
0,20
0,22
0,26

Si
(Max)

0,35
0,35
0,35
0,35

Mn
(Min)

0.40
0,50
0,55
0,60

P
(Mas)

0.050
0.050
0.050
0,050

S
(Mxs)

0.0SO
0.050
0.050
0,050

Cr

i )

*) Krom miktarı 5/o 0,3. den çok olmamalıdır.

2. Saç veya levhadan alman analiz numunelerinde sakin dökülmüş (durgun) çeliklerde karbon mikta-
rı, döküm analiz olarak verilen miktarın °.'o 10 u (mas) kaynar dökülmüş çeliklerde °'a 20 ısı (mas)
kadar çok olabüir.

3. Konverter usulü ile yapılan çeliklerde; azot (N) miktarı sakin dökülmüş çeliklerde °« 0,010, kaynar
'dökülmüş çeliklerde 0,008 den çok olmamalıdır.

4. Çelikler sakin dökülmüş olmalıdır. Ancak. HI tipi, istenildiğinde kaynar dökülmüş çelik olarak da
kullanılabilir.

ÇİZELGE - 2 Az Alaşımlı Çelik Saç ve Levhaların Kimyasal Bileşimi (Kepç-e Analizi)

Çelikîeria
Kısa

Gösterilişi

17 Mn 4

19 Mn 3

15 Mo 3
13 CrMo 44

Malzeme

Numarası

1.0344

1.0845

1.5415
1,'fooS

Kimyasal Bileşim, °'a

C

0,1-1—0,20

0.17—0,23

0,12—0,20

0,10—0,18

Si

0.20—0.40

0,40—0,60

0,15—0.34

0,15—0,35

Mn

0.9O—1.20

1,00—1.30

0,50—0,70

0,40—0,70

P
Mas
0,050

0.050

0,040
0,040

S
mas
0.05O

0,050

0,040

0,040

Cr

— t)

— 1
—

0,70
1.00

Mo

015—0.35

0.40—0.30

l> Krom mıktan "•'» 0,30 dan çok olmamalıdır.
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Basxnçli kaplarda kn"ilamlın malzemeler (TS)

BASINÇLI KAPLARIM
HESAPLANMASINDA MAL/EMENİN

SEÇİLMESİ KURALLARI

1 — ALASIMSIZ YE ALAŞIMLI ÇELİKLER

Dcğijik hava sıcaklıkları ile — 10'C'e kadar sıcak-
l:klı akışkanların depolanması, taşınması vb. hiz-
ır.eüeriic kııi;ur.üacak basınçlı kaplr.rın yapımına
::;:l!;.:nluu:.i: ::laş::îiS!Z ve alaşımlı çelikler, mekanik,
urr.ıik ve kimyasal zorlamalar güzününde bulun-
ıJ;::".ıl:ırsl: kullanma arr.aç'anna ııyırjn olarak se-

l.î . İZİN YKUİLEN

1.1.1 - riö'CV Kathır Olan Çeper Sıcaklıklarında

Basınçlı kabın mm oîaruk iç çapı ilo atü olarak
iş'ıc'.r.ie basıncı çarpımı D..p ^ 7000 ulan basmçiı
V.r.plcnn yapımında

— Fe 34 ve Fe 37 (TS 4Î6).

— Fe 34.2 ve Fe 372 (TS 416),

nitelikteki çelik saçlar seçilmelidir.

1.1 Jî - 200-Ce Kadar Olajı Çeper Sıcakltklannda

Basınçlı kabın mm olarak iç çapı ile atü olarak
işletme basıncı çarpımı D..p ^ 20000 olan ba-
sınçlı kapların yapımında

— Fe 34.2, Fe 37.2. Fe 42.4, Fe 34.3. Fc 373, Fe 42.3 vv

Fe 523 (TS 416)

nitelikteki çelik saçlar kullanılmalıdır.

1.1.3 • Kazan Saçları'

Basınçlı kapların yapımında kullanılacak olan aij
şımsız ve alaşımlı kazan saçlar, Kk - 2 Çizelge — 1 c!-.-
verilen özelliklerde olmalıdjr.

1.1.4 • Diğtr Saçlar

özelikler, yetkili laboratuvar raporlarıyla kanıtlana:.
diîer çelik saçlar da basınçlı kapların yapımında
kullanılabilir. Bu gibi saçlar aşafeıclaki koşullan taşı
malıdır.

1J.4J. - Kopma Uzaması (».«)

Enine doğrultudaki kopma uzaması <Lif = 5d.,> *«
olarak en az olmalıdır.

1000
Hesaplamada bulunan çekme dayanıma (fcgf/mıır-

Bununla birlikte bu °b 16 dan daha az olmamalıdır.
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TL Yeni Malzeme Kuralları (öze l l ik le gemiler için)
Ç,D Bölüm 3 - Çelik Levhalar, Şeritler, Profiller ve Çubuklar

5.2 Mekanik özellikler

Çekme testi sonucunda. Tablo 3.12'de gösterilen, çekme
mukavemeti, akma sının ve kopma uzaması değerlerine
erişilmelîdir.

5.3 Çentik darbe enerjisi

Tabio 3.12'de belirtilen darbe enerjisine ait istekler yerine
getirilmelidir.

Not: Özel ianeleri inceltilmiş vapı çeliği levhaları, her
durumda, enine ISO- V-çentik test parçası kullanılarak test
edilecektir. Test sıcaklığı ana kaliteler için -20° C, düşük
sıcaklık kaliteleri için en az -40'C olmalıdır.

6. Testler ve Testlerin Kapsamı

Aşağıda belirtilen testler yapılır:

6.1 Kimyasal bileşim testleri

Üretici her eriyik için, A.8.1'e göre kimyasal bileşimi
belirlemeli ve konu ile ilgili sertifikayı düzenlemelidir.

6.2 Çekme testi

6.2.1 Mekanik özellikler çekme testi ile saptanır. Test

parçası almak amacıyla, aynı şekle sahip mamuller
eriyiklerine göre ve akma sınırı ile ilgili kalınlık aralığında
(Tablo 3.12'ye bakınız), ağırlığı 40 tonu geçmeyen birim
test miktarlarına ayrılacaktır. Çekme test parçası birim test
miktannın en kalın parçasından alınacaktır. Levhalar ve
genişliği >600 mm olan geniş lamalara ait test parçası,
haddeleme yönüne dik olarak alınır. Diğer mamullerde, test
parçası haddeleme yönüne dik veya paralel alınabilir.

6.2.2 Levhalar teker teker test edilecekse, bu husus sipa-
rişte özellikle belirtilecektir. Teker teker test, normal
şartlarda, sadece taneleri inceltilmiş saçla/a uygulanır.

6.3 Çentik darbe testi

Taneleri inceltilmiş çeliklerden (örneğin 340 FK, 410 FK ve
490 FK) üretilen tüm mamuller, Tablo 3.12'de belirtilen test
sıcaklığında, uzunlamasına ISO-V çentik test parçası
kullanılarak çentik darbe testine tabi tutulacaktır. Teker teker
test yapılmasına gerek olmayan levhalarda, 6.2.1'de
belirtilen birim test miktarının en kalın parçasından bir set
test parçası alınacaktır. Testler, normal olarak, kalınlığı >10
mm olan mamullere uygulanır. Taneleri inceltilmiş olan
mamuller dışında kalanlar ile kalınlığı <10 mm olan
mamullere çentik darbe testi uygulaması gerektiğinde özel
anlaşma yapılacaktır.

Tablo 3.12 Genel yapı çeliklerinin mekanik özellikleri

Mukavemet
kategorisi

340
340 FK

410
410 FK

490 FK

[N/mm*]

340-470

410-540

490-630

ReM [N/mm1]
mm olarak kalınlıklar için

<16

235

275

355

>16
<40

225

265

345

>40
<63

215

255

335

>63
<80

215

245

325

>80

215

235

315

A 5(1) [%]
mm olarak kalınlıklar için

<40

26 (24)

22(20)

22(20)

>40
<63

25 (23)

21 (19)

21 (19)

>63

Çentik darbe testi
KV (uzunlamasına)

Test
sıcaklığı

[•C]
i

i

24 (22)

20 (18)

20
-20 (2)

20
-20 (2)

20 (18) -20 (2)

mm olarak
kalınlıklar

için

<63

27
27

27
27

27

>63

23

23

23

(1) Parantez içindeki değerier enine test parçalarına aittir.
(2) Haddelenmiş olarak teslim edilebilecek mamuller için, test sıcaklığı 0'C'Jır.

6.4 Yüzey düzgünlüğü ve boyutların kontrolü

Tüm mamullerin yüzey düzgünlüğü ve boyutları, üretici
tarafından A.8.5'e göre kontrol edilecektir. İstek halinde,
mamuller son kontrol için sörveyöre sunulacaktır.

7. Üretici Tarafından Markalama

Üretici, mamulleri A.9 gereğince markalamalıdır.

8. Üretici Tarafından Düzenlenecek Sertifikalar

Üretici, A.lO'a göre gerekli sertifikaları veya teslim
spesifıkasyonlarını hazırlamalı ve mekanik testlerin
sonuçlarını onaylamalıdır. Sertifikalar sörveyör tarafından
imzalanacaktır.

D. Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Çelik Levha ve Şeritleri

1. Kapsam

1.1 Bu kurallar, kalınlığı 3 mm'den 100 mm'ye (100 mm
dahil) kadar olan, levha ve şerit haiinae ve buhar kazanları
ile basınçlı kapların imalinde kullanıian karbon, karbon-
manganez çeliklerine ve Tablo 3.14'de belirtilen 0.3Mo, iCf
0.5Mo, 2.25Cr 1Mo çeliklerine uyguianır.
Bu kurallar ayrıca, tabii gaz içinae hidrojen sülfat gibi
gerilme çatlağı korozyonu başlatabilecek ortamla temas
halinde olan basınçlı kapların konstrüksiyonunda kullanılan
levha ve şeritlere, çeliklerin kimyasal bileşim, deoksidasyon,
ısıl işlem, sertlik v.s. gibi yönlerden ıslah edilmesi şartıyla ve
kullanımına TL'nun özel onay vermesi halinde uygulanır.
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Bölüm 3 - Çelik Levhalar, Şeritler. Profiller ve Çubuklar

1.2 Genellikle, standard spesifikasyonlarına uygun çelikler
(DİN 17155 gibi) kullanılır. Uygun çelik kaliteleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3.13 Teslim şartları

Mukavemet
kategorisi veya

Tablo 3.14'e göre
çelik kalitesi

410 W
460 W
510 W
0.3 Mo
1 Cr 0.5 Mo
2.25 Cr 1 Mo

DİN 17155'e
karşılık gelen
çeiik kalitesi

H 11
17 Mn 4
19Mn6
15 Mo 3
13 Cr Mo 44
10 Cr Mo 910

İSO-2604/IV
(1975)'e

karşılık gelen
çeiik kalitesi

P. 9
P13

P26
P32
P34

Diğer Standardlara uygun olan çeiikier. ou kurallarda
belirtilen çeliklere eşaeğer olmak, beiırtiien istekleri
sağlamak şartıyla kullanılabilirler ve bu kurallarda belirtilen
şekilde test edilirler.

2. Teslim Şartları ve İsı! İşlem

Mamuller, .ek sıcak işlemlerin uygulanması sez konusu
olmadıkça (Kısım 1'e bakınız), Tablo 3.13'ae belirtilen
şartlarda ve ısıl işlem uygulanmış durumda teslim
edilecektir.

3. Boyutlar, Boyutsai ve Geometrik Toleranslar

Bu konuda A.5 geçerlidir.
Anma kalınlığı, negatif toleranssız minimum kalınlık olarak
kabul edildiğinde, bu konuda özel anlaşmaya varılmalı veya
siparişte belirtilmelidir.

Mukavemet kategorisi
veya çelik kalitesi

410 W
460W
510 W

0.3 Mo

1 Cr 0.5 Mo
2.25 Cr 1 Mo

Teslim şartları veya ısıl
işlem

N(1)

Normalize edilmiş

Su verme veya
temperteme

(1) Normalize edilmiş veya normalizasyon arnitğında
şekillendirilmiş (kontrollü haddelenme). Böiüm 3,
A.4.2'ye bakınız.

4. Hatalardan Annmışlık ve Yüzeysel Hataların Onanmı

Bu konuda A.5.2 geçerlidir. Hataiar, normal şartlarda,
müsaade edilen kalınlık toleransları dahilinde, yalnızca
talaşiama üe giderilir. Bölgesel yüzey hatalarının kaynakla
onarımına (B.7.3'e bakınız), sadece TL'nca onaylı yöntemıer
kullanmak ve sörveyörün onayı aiınmak şartıyla müsaade
edilebilir.

5. Malzeme ile İlgili İstekler

5.1 Kimyasal bileşim ve deoksidasyon yöntemi

Çeliklerin kimyasal bileşimi Tablo 3.14'deki isteklere uygun
olmalıdır.
Tüm çelikler sakinieştirilmiş olmalıdır.

Tablo 3.14 Yüksek sıcaklık çeliklerinin kimyasal bileşimi

Mukavemet
kategorisi
veya çelik

kalitesi

410 W
460 W
510 W

0.3 Mo
1 Cr 0.5 Mo

2.25 Cr 1 Mo

Kimyasal bileşim [%]

C

<0.20
0.14-0.20
0.15-0.22

0.12-0.20
0.08-0.18
0.06-0.18

Si | Mn
t

i
îO.35 ; 0.50-1.30
>0.40 I 0.90-1.40

0.30-0.60 i 1.00-1.60

!

0.10-0.35 i 0.40-0.90
0.10-0.35 i 0.40-1.00

<0.50 ; 0.40-0.70

P
max

0.035

0.035

S ; Al
max | toplam

i

i
0.035 >0.020

!

!

0.035 j (4)

Cr

-

<0.25
0.70-1.10
2.00-2.50

Mo

•

C.25-0.35
0.40-0.60

, 0.S0-1.10

Kalan
elementler

(1)(2){3)(5)
Cr<0.25
Cu<Q.3O
Ni<0.30
Mo<0.10

(1) Titanyum miktarı c~ci).Q2'yi açmamalıdır lerivik ve mamul analizleri/
(2) Cr, Cu. Si ve Mo ıniktarian toplamı ^.TO'den hüvük olmamalıdır.
(3) Vanadyum miktan f.î0.030'dan, nivobvum miktarı da %0.010'dan iazia olmamalıdır.
(4) Eriyiğin A! miktarı belirlenerek, sertifikada belirtilecektir.
(5) İstek üzerine, katan element miktan sön-eyörc bildirilecektir.
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Bölüm 3 - Çelik Levhalar, Şeritler, Profiller ve Çubuklar

5.2 Mekanik özellikler

Çekme testi sonucunda Tablo 3.15"de gösterilen, çekme
mukavemeti, akma sınırı ve kopma uzaması değerlerine
erişilmeıidir.

5.3 Darbe enerjisi

Tüm çelikler, çentik darbe testi sonucunda, Tablo 3.15'de
gösterilen darbe enerjisi değerlerini sağlamalıdır.

Tablo 3.15 Yüksek sıcaklık çeliklerinin mekanik özellikleri (1)

Mukavemet
kategorisi veya

çelik kalitesi

410 W
460 W
510 W

0.3 Mo
1 Cr 0.5 Mo

2.25 Cr 1 Mo

Rm [N/mm2]
mın.

mm olarak kalınlıklar
için

<60

410-530
460-580
510-650

440-600
440-590
480-630

>60
<100

410-530
450-570
490-630

430-580
430-580
460-630

R8H [N/mm2]
min.

mm cıarak kalınlıklar için

<16

265
290
355

275 (2)
300
310

>16
£40

255
285
345

270
295
300

>40
<60

245
280
335

260
295
290

>60
î100

215
255
315

240
275
270

A5 [%]
min.

mm olarak
kalınlıklar

için

<60

22
21
20

20
20
18

>60
5100

21
20
20

19
19
17

Çentik darbe testi .

Test
sıcaklığı

Ï-C]

0

20

KV (enine
doğrultuda)

[J] min.

<60

31

31

>60
<100

31

27

(1) İstekler haddeleme doğrultusuna dik olarak alman test parçalan içindir.
(2) Kalınlığı <10 mm olan mamullerde 285 N/mm' 'tik bir minimum değer geçerlidir.

5.4 Yüksek sıcaklık özellikleri

Yüksek sıcaklıklardaki %0.2-uzama sınırı, en az Tablo
3.16'da belirtilen istekleri sağlamalıdır.

6. Testler ve Testlerin Kapsamı

Aşağıda belirtilen testler yapılacaktır:

6.1 Kimyasal bileşim testleri

Üretici her eriyik için A.8.1'e göre kimyasal bileşimi
belirlemeli ve konu ile ilgili sertifikayı düzenlemelidir.

6.2 Çekme testi

6.2.1 Mekanik özellikler çekme testi ile saptanacaktır.
Test parçaları, mamulün haddelenme doğrultusuna dik
olarak aşağıda belirtilen sayıda alınacaktır:

a) Levhalar için, her haddelenmiş uzunluğun bir ucundan
bir parça alınır. İngot aökümierde, parça, inçotun üst
ucundan alınır. Eğer haddelenmiş boy 7 m'den
büyükse, parça her iki uçtan da alınır.

b) Sıcak haddelenmiş şeritlerden üretilen levhalar için.
rulonun iç ve dış uçlarından en az bir parça alınır.

6.2.2 Haddelenmiş levhanın alt ve üst uçlarından alınan test
parçalarına ait çekme mukavemeti değerleri arasınoaki fark

aşağıda belirtilenlerden fazla olamaz.

Haddelenme boyu <10 m için : 60 N/mm2

Haddeienme boyu >1O m için : 70 N/mm2

, 6.3 Çentik darbe testi

Kalınlığı >5 mm olan tüm mamullere. Tablo 3.15'de belirti-
len test sıcaklığında, ISO-V çentik test parçası kullanılarak
çentik darbe testi uygulanmalıdır. Test parçalan, mamulün
haddelenme doğrultusuna dik olarak alınacaktır. Bu test
için gerekli test parçası seti (her biri 3 test parçasından
oluşur) sayısı, 6.2.1 "deki çskme test parçası sayısı için
belirtilen yöntemle saptanır.

6.4 Yüzey düzgünlüğü ve boyutların testi

Tüm mamullerin yüzey düzgünlüğü ve boyutları, üretici
tarafından. A.8.5'e göre kontrol edilecektir. Mamuller son
kontrol için sörveyöre sunulacak ve aynı zamanda, müm-
kün olduğunca mamullerin alt kısımlan da kontrol edilecek-
tir.

6.5 Tahribatsız muayeneler

Siparişte belirtilen haller ile, örneğin alt bölüm H'da
belirtilen kalınlık doğrultusunda isteklerin söz, konusu
olduğu mamullerdeki gibi; özellikle istenilen hallerde,
A.8.6'da belirtilenlere göre ultrasonik muayeneler
yapılacaktır.
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7. Mamullerin Markalanması

Üretici, mamulleri A.9"a göre markalayacaktır. Demet
haiinde sipariş edilmeyen levhalarda markalama, alt
ucundan bakıldığında, karakterler dik olacak ve dolayısıyla
haddeleme doğrultusunu belirtecek tarzda ve a.t ucundan
200-400 mm mesafeye uygulanır.

8. Üretici Tarafından Düzenlenecek Sertifikalar

Üretici, A. 10 uyarınca, gerekli sertifikalan veya teslimat

listelerim düzenlemelidir.

9. Uzun Süreli Yüksek Sıcaklıklarda Kopma Gerilmesi
Değerleri

Yüksek sıcaklıklarda yüke maruz -«alacak yapı elemanlan
dizaynında Tablo 3.17"de 100000 saat için verilen kopma
gerilmesi değerleri kullanılabilir.

Tablo 3.16 DİN 17155 (1)*e göre yüksek sıcaklıklarda minimum %0.2-uzama sının değerleri

Mukavemet
kategorisi veya

çelik kalitesi

410 W

460W

510 W

0.3 Mo

1 Cr 0.5 Mo

2.25 Cr 1 Mo

%0.2-uzama sınırı (belirtilen sıcakhkiaraa)

Mamul kalınlığı ™ , -
[mm] *°° C 250'C { 300'C | 350-C 400"C 450'C 500'C

[N/mm !] min

<60 205
>60<100 195

<60 245
>60<100 230

<60 265
>60 <100 250

< 10 240
> 10 < 40 225
>40 < 60 210
>60 <100 200

< 10 255
>10 < 40 ' 240
>40<60 230
>60 <100 220

<40 : 245
>40<60 ' 235
>60-<100 225

185
175

225
210

245
230

220
205
195
ies

245
230
220
210

240
230
220

155 | 140
145 J 135

2C5
19C

225
21C

195
180
170
160

230
215
205
195

230
220
210

1

175
155

205
190

185
170
160
155

215
200
190
185

215
205
195

130 125
125 120

155 135
135 115

175 155
165 145

175 170
160 155
150 145
145 140

205 195
190 180
180 170
175 165

205 195
195 185
185 175

165
150
140
135

190
175
165
150

185
175
165

(1) Diğer staııdardlaı-daki çelikler için, minimum değerlerin özel olarak kanıtlanması gerekir.

E. Düşük Sıcaklığa Dayanıklı Çelikler

1. Kapsam

1.1 Bu kurallar, kaiiteien Tablo 3.19'da beiirtııen. mamul
kalınlıkları ferritik çeliklerde 40 mm. östenitik çeliklerde 50
mm'ye kadar olan karbon-manganez çelikien. nıkei alaşımlı
çelikleri ve östenitik çelikleri kapsayan ve gaz tankerlerinin
kargo tankları ve proses teçhizatında kuilan;rrv, amaçlanan
düşük sıcaklık ortamına dayanıklı çeliklere uyguıarar.
Daha kalın mamuller için istekler özei surens saotanır ve bu
konu ile ilgili olarak düşük sıcaklıklarda çentik carbe testi ile
ölçülen darbe enerjisi, daha ince mamullere a;t değerden
az olamaz.

Bu kurailar, "Sıvılaştırılmış Dökme Gaz Gemileri için
K|asıama ve Yapım Kuralları' nı tamamlayıcı niteliktedir.

1.2 Bu kurallara uygun olan çeliklerin, kullanımından önce
TL'nca onaylanması gerekir. Bu amaçla, üretici ferritik
çeliklerin karakteristiklerini malzeme spesifikasyonunda
beiirtmeii ve bu karakteristikleri kaoul testleri sonuçlan ile
TL'na sunmalıdır.

1.3 Eğer bu kurallarda belirtilen çelikler yerine, eşdeğer
standarciara uyan çelikler kullanılacaksa, söz konusu
çelikler, bu kurallardaki eşdeğer çeliklere ait istekleri
sağlamalı ve 1.2"de belirtildiği şekilde onaylanmalıdır. Ayrıca
bu çeliklere, bu kurallarda beiirtilen testler uygulanacaktır.
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Tablo 3.17 DİN 17155 (1)'e göre yüksek sıcaklıklarda 100000 saat için kopma gerilmesi değerleri

Sıcaklık

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

C1 ) Diğer standardlardaki

410 W

165

148

132

118

103

91

79

69

59

50

42

çelikler için, 100000 saatlik

100000 saatlik kopma gerilmesi

[N/mm«]

mukavemet kategorileri / çelik kaliteleri için

460W

510 W

227

203

179

.157

136

117

100

85

73

63

55'
47

41

0.3 Mo

245

209
174

143
117

93

74

59
47

kopma gerilmesi değerlerinin

1 Cr 0.5 Mo

t

285

251

220

190

163

137

116

94

78

61

49

40

33

2.25 Cr 1 Mo

221

205

188

170

152

135

118

103

90

78

68

58

51

44

38

34

özel olarak kanıtlanması gerekir.

Not; Madde 1.3'de belirtilen şartlara bağlı olarak, örneğin aşağıda belirtilen DIN/Siahl-Eisen-Werkstoffblatt (SEW-demir çelik
spesifîkasyonu) a uygun çelikler kullanılabilir.

Mukavemet kategorisi veya
Tablo 3.19'daki çelik

kaliteleri

490 T
500 T

0.5 Ni

1.5 Ni
3.5 Ni
5 Ni
9 Ni

AlSl 304 L
AlSl 316 L
AlSl 321
AlSl 347

DİN malzeme sembolleri

E St E 355
E St E 380

13 Mn Ni 6 3

14 Ni 6
10 Ni 14
12 Ni 19
X 8 N İ 9

X 2 C r N i 19 11
X 2 C r N i M o 17 13 3
X 6 C r N i T i 18 10
X 10 Cr Ni Nb 18 10

Malzeme No.

1.1106
1.8911

1.6217

1.5622
1.5637
1.5680
1.5562

1.4306
1.4435
1.4541
1.4550

Standard veya demir-çelîk
spesifîkasyonu (SEVV)

DİN 17 102

SEW 680 veya DİN 17 280
(taslak halinde)

DİN 17 440

E
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Bâsxnçlx kaplarda kullanılmasına müsaade edilen malzemelerin

sınırları ve malzemenin tipine ve DİN 50049 a göre hazırlanmış

cetvel verilmiştir.
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UDC 620.1(087.8) July 1982

Documents on materials testing DIN
50 049

Bescheinigungen über Materialprüfungen Supersedes July 1972 edition

For connection with International Siandard ISO 404 issued by the International Organization for Standardization
(ISO) and with EURONORM 21 issued by the European Coal and Steel Community, see Explanations

1 Field of application
This standard applies to documents certifying tests, more
especially on materials, workpieces and components.

It does not contain any specifications regarding the test
methods to be applied and the scope of the tests. These
shall be taken from the standards dealing with delivery
conditions or shall be agreed at the time the order is
accepted.
The type of document to be issued must be agreed when
the order is accepted.
The preconditions for the issuing of documents in
accordance with this standard include the following.

— the test facilities and equipment used for the tests
must satisfy the standards relating thereto

— where materials testing machines are concerned, the
time of their most recent inspection by an accredited
test house must comply with the specifications of
DIN 51 300.

2 Documents on materials testing carried out
by the manufacturing or processing works

2.1 Certificate of compliance with the order

In the certificate of compliance with the order the manu-
facturing or processing works certifies, in the form of
a text without explicitly quoting test results, that the
product supplied complies with the agreements made
when the order was accepted.

2.2 Test report
In the test report the manufacturing or processing works
certifies, by means of results obtained from the routine
works inspection tests carried out on products made
from the same material and by the same manufacturing
method as the product supplied, that the latter complies
with the agreements made at the time the order was
accepted.

-11-

2.3 Manufacturer's test certificate

(See Explanations, final paragraph)
In the manufacturer's test certificate the manufacturing
or processing works certifies, by means of results obtained
from tests on the product actually supplied or on the

i test units stated in standards of which the product
supplied is a part, that the delivery complies with the
agreements made at the time the order was accepted.

3 Documents on materials testing issued by
inspectors who are independent of the
production process in the manufacturing
or processing works

3.1 Inspection certificate

In the inspection certificate it is confirmed by inspectors
who are independent of the production process in the
manufacturing or processing works, on the basis of
results from tests on the product actually supplied or on
the test units, of which the delivery forms a part and
which are stated in standards, official regulations or
technical delivery conditions, that the product supplied
complies with the agreements made at the time the order
was accepted.

In terms of training and professional experience the
inspectors must be capable of assessing the results from
the viewpoint of the agreements made at the time the
order was accepted.

The following are differentiated:

Inspection certificate A

Conforming to official regulations and the relevant
technical rules, issued by an inspector named in the
official regulations.

Inspection certificate B

Conforming to the delivery conditions of the purchaser
or, if so provided, conforming to official regulations and

Continued on pages 2 to 4



the relevant technical rules, issued by an inspector (works
inspector) nominated by the works.
The necessary tests must have been carried out by a test
house which is independent of the production carried on
by the manufacturing or processing works and which has
the necessary equipment at its disposal.

Inspection certificate C
Conforming to delivery conditions of the purchaser,
issued by an inspector appointed by the purchaser.

3.2 Inspection reports
Inspection certificates A and C which are signed on the
basis of a special agreement not only by
— an inspector (in the case of 3.2 A) named in an official

regulation and the relevant technical rules or
— an inspector (in the case of 3.2C) appointed by the

purchaser
but also by à works inspector, are termed inspection
reports.

The following are differentiated:
Inspection report A
corresponding to inspection certificate A

Inspection report C
corresponding to inspection certificate C

4 Designation
For the documents on materials testing, dealt with in
clauses 2 and 3 the designations as given in table 1 apply.

Table 1. Designation of documents

Type of document

Certificate of compliance
with the order

Test report

Manufacturer's
test certificate

Inspection certificate A

Inspection certificate B

Inspection certificate C

Inspection report A

Inspection report C

Standard designation1}

Document
DIN 50049-2.1

Document
DIN 50049-2.2

Document
DIN 50 049-2.3

Document
OIN 50049-3.1 A

Document
DIN 50049-3.1 B

Document
DIN 50049-3.1 C

Document
DIN 50049 -3.2 A

Document
D1N50049-3.2C

1) As a code designation the term 'document' may be
omitted, and also the DIN number if the reference
to DIN 50049 is clear.



DİN 50049
5 Tabular compilation of documents on materials testing
Table 2. Applicability of the documents

Type
of document

Certificate
of compliance
with the order

Test report

Manufacturer's
test certificate

Inspection
certificate A

Inspection
certificate B

Inspection
certificate C

Inspection
report A

Inspection
report C

Responsibility
for testing and signing

Manufacturing or processing works

Inspector named
in the official
regulation

Inspector
independent Works inspector
of production

Inspector
appointed by
the purchaser

As for
inspection .

... . Additional
certificate A

signature of
. , the worksAs for inspectorinspection
certificate C

Delivery conditions

As stated by the purchaser,
if necessary also conform-
ing to official regulations
and the relevant technical
rules

Conforming to official
regulations and the relevant
technical rules

As stated by the purchaser,
if necessary also conform-
ing to official regulations
and the relevant technical
rules

As stated by the
purchaser

As for inspection
certificate A

As for inspection
certificate C

Basis of document

Routine works inspection
tests and knowledge con-
cerning production

Results of tests on the
products supplied or on
stated test units

Results of tests on the
delivery or on the stated
test units

As for inspection
certificate A

As for inspection
certificate C

Appendix A
International applicability of documents on materials testing
To aid international understanding table A.1 indicates the various kinds of document, in German together with trans-
lations in English, French and Italian. The translations agree with the data in Supplement 1 of DIN 50049 and in
EURONORM 21. There are some minor differences compared with ISO 404.
Supplement 1 of DIN 50049 contains examples of completed printed forms for such documents as suggestions for the
layout of the necessary printed forms in respect of the certificate of compliance with the order, the test report and
inspection certificate B in German/English, German/French and German/Italian versions.

Table A . I . Types of document and their translations

Type of document

Certificate of compliance
with the order

Test report

Manufacturer's test -
certificate

a Translation *}

German j French j Italian

Werksbescheinigung

Werkszeugnis

Werksprüfzeugnis

Inspection certificate • Abnahmeprüfzeugnis

Inspection report ; Abnahmeprüfprotokoll

Attestation de conformité
à la commande

Relevé de contrôle

**)

Certificat de réception

Procès-verbal de réception

Attestato di conformité
all'ordinazione

Attestato di controllo

**)

Certificato di collaudo

Verbale di collaudo

*) Despite the care exercised, DIN cannot guarantee the correctness of the French and Italian equivalents.
**) Not known



> DIN 50049

Standards referred to
DIN 51 300 Verification of materials testing machines; general

Previous editions
DIN 50049: 12.51.04.55.04.60.07.72

Amendments
Compared with the July 1972 edition, no fundamental amendments have been made, but it proved necessary to formulate
certain passages of the text more precisely and to bring the standard into line with the state of the art; see also Explanations.
An appendix has been added in which are stated the English terms used for the various kinds of document together with
the German, French and Italian translations.

Explanations
This standard has been prepared by Technical Committee NMP 892 Probenahme, Abnahme.

The following'International Standard ISO 404 has been published 2} by the International Organization for Standard-
ization (ISO)

Sreel and steel products - General technical delivery requirements.

The European Coal and Steel Community (ECSC) has issued EURONORM 21-78 General technical delivery requirements
for steel and iron and steel products, second edition November 1978 •).

This standard takes account of those clauses of the quoted international standards which deal with documents on mate-
rials testing. EURONORM 21 -78 differentiates between "non-specific testing" and "specific testing". In the case of non-
specific testing, ehe testing by the manufacturing or processing works is generally not carried out on the product actually
supplied. For example, the results of in-production tests may be used for documentation on non-specific testing. In the
case of soecific testing, the testing has definitely to be carried out on the product as supplied. The quoted internation?!
standards contain, as documents on non-specific testing, the certificate of compliance with the order and the test report
and, as documents on specific testing, the inspection certificate and the inspection report. A document corresoonding to
the manufacturer's test certificate, as specified in 0)N 50 049, does not exist in the international standards.
The international standards do not go into ihe various kinds of inspector as differentiated in this standard. EURO-
NORM 21-78 merely refers to an organization designated by the purchaser or the purchaser's representative, and to the
qualified testing department of the manufacturing works.

The quoted international standards apply only to steel. This standard, on the other hand, is so formulated as to be appli-
cable to all materials, e.g. metallic, nonmetallic. inorganic and organic.

The passage which reads "tests, more especially on materials, workpieces and components" in clause 1 is not intended to
be construed as meaning that the testing of components also comprises functional tests and similar tasks. Instead, it is
intended ta^be understood as meaning that, apart from destructive and non-destructive testing of the material of a
product, such other tests are also included which, strictly speaking, are not purely tests of material, but comprise testing
in a wider sense. Examples which may be quoted as indicative of these latter tests are dimensional checking, internal
pressure tests on pipes and roughness measurements on the surface of products.

The expression "manufacturing or processing works" in clauses 2 and 3 is intended to maka it clear that the trader and
his activity are excluded. He has to furnish his supply with the relevant document conforming to D!N 50049 from the
manufacturing or processing works. If. in a particular instance it is not possible for the trader to make a clearcut alloca-
tion of documentation to his supply when documents dealt with' in clause 2 are involved, he shall confirm — in agreement
with the purchaser - that the appropriate document conforming to OlN 50 049. clause 2, has been presented for the
supply. In addition, he has to prove, by quoting the results of his own testing, that the requirements to be met by the
products supplied are fulfilled. In this connection the test facilities and equipment must satisfy the requirements of
DIN 50 049. ciause 1. This procedure is not admissible in the case of documents dealt with in clause 3.
The expression "has . . . at its disposal" in clause 3.1 concerning inspection certificate 8 does not necessarily mean that
the test house possesses its own test facilities. The test house may also carry out the necessary tests in cooperation with
other test houses.

As regards the need for a manufacturer's test certificate (DIN 50049 - 2 . 3 ) opinions are divided. It is therefore
intended to give this question a further critical examination when the next revision of this standard will be undertaken.
Comments on this point are requested by Normenausschuss Materialprüfung (NMP) (Materials Testing Standards Com-
mittee) of DIN, Postfach 11 07. D-1000 Berlin 30.

2) Obtainable from 3euth Verlag GmbH, 8urggrafenstrasse 4 -10 . D-1000 Berlin 30.
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DIN 17175

Table 4. Limits governing the application of quality grades i and I I I

M

2 I

3)

Outside
S63.5 mm

Quality ,

9 r a d e ' iTemperature2)!

!
--C i

I S 450 |

m >45o ;

Permissible
working

pressure3)
bar

S 80

> 8 0

diameter
>63.

Temperature 2)

°C

S 450

>450
•3

5 mm
Permissible

working
pressure 3 l

bar

S32

> 3 2

If pressure and temperature data do not belong to the same group.
the higher group apoiies.
Temperature of conveved fluid.
See DIN 2401 Part 1. '

Table 5. Mechanical properties of seamless tubes of heat-resisting steeis at room temperature

Steel grade

Mate-
Code numoer rial

number

St35.8 1.0305

St 45.8 1.0405

17 Mn 4 1.0481

!9Mn5 1.0482

15 Mo 3 1.5415

13 CrMo 4 4 1.7335

10 CrMo 9 10 1.7380

14 M0V6 3 1.7715

X20CrMoV121 1.4922

Tensile
strength

N/mm^

360 to 480

410 to 530

460 to 580

510 to 610

450 to 600

440 to 590

450 to 600

460 to 610

690 to 840

Yield point 1)
for wall thickness

235

255

270

310

270 4)

290«)

280

320

490

;> 16 S40
N/mm2

minimum

225

245

270

310

270

290

: 280

320

| 490

2)
in mm

;>40 S50

215

235

260

300

260

280

270

310

490 ;

Elongation a
fracture

lLu=5-do)

Impact strength
(DVM specimens3)

long. ! transv. transverse
It' j

rrnntmtjm minimum

25 ;

21

23

19 ;.

22 •

22

20

20

17 i

23

19

21

17

20

20

18

18

14

34

27

34

34

34

\ 34

34

41

; ' 34 5)

') For tubes of S 30 mm outside diameter andS3 mm wall thickness the minimum values are oy 10 N/mm2 lower.
2\ For > 6 0 mm wall thickness, the values of tubes from the steels St 35.8, St 45.8, 17 Mn 4, 19 Mn 5,

15 Mo 3 and 14 MoV 6 3 are subject to agreement; for wall thicknesses > 60 to S 80 mm a minimum value of
270 N/mm2 or 260 N/mm 2 applies for tubes from the steels 13 CrMo 4 4 and 10 CrMo 9 10 and a minimum
vaiue of 490 N-mm2 for tubes from tne steel X 20 CrMoV 12 1 . "

3| When testing longitudinal specimens isee Section 8.5.3) the minimum impact strength is 14 J higher.
4) A 15 N/mm2 higher minimum value applies for S 10 mm wall thicknesses.
5> For not-extruded tubes the minimum value falls to 27 J

1
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Basxnçlx kaplar ve kazanlarda kullanxlan ve değişik kurallarla uapxlan hesaplar-

da, malzeme ve dizaynında ayni isteklerin yerine getirilmesi istendiği halde deği-

şik cidar kalxnlxklarx bulunmaktadxr.

Örneğin, Gövde iç çapx D. ^1000 mm, akxskan sxcaklxgx t-=200°C ve ek verim

e-z-0,9 alxndxöxna göre elde edilen cidar kalxnlxklarx eğriler halinde

aşağxda verilmiştir.

Kodu

ASME See VIII

ÄD-Merkblälter

Türk Loydu

B S 1515

SIS

Malzeme

A 285

DİN 17155 HI

" HI

BS 1501-161-23 B

1413-00

-T7-
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KAZANLAR Î C Î N ANA BOYUT HESAPLARINDA KULLANILAN DENKLEMLER

TS TL TRD

Silindirik Gövde

s - P.R 4A (mm)

f.Z-Q,5 p

Gövde ve Bombeler için Gövde ve bombeler için

TL basınçlı kaplardaki AD-2'!ERK basınçlı kaplar-

denklemler geçerlidir. daki denklemler geçerlidir.

Bombeler

• D. C + C^ (mu
S s

2f

veya,

R£D H 2 0,2 , .D

Payandalı, Düz Aynalar

S =• C, del P . ' S f C
Nİ K

de :. takviye, dairesi çapa,

de :/A2+B2

A ye B payandaların, y^tay-

ve düşey me.saf e.le,ri

Payandalı düz Ayalar

S » C.d€
?C-

de, takviye dairesi

çapı veya

de = t

Payar.daA^ düz Ayrılar

S- C.de/p l4.C (ırm)
I .m IMI . ı ı ı ıı ••• J

de
f
takviye dairesi çapı

d -
2 2

: 2t. ve t
?
 payandaların 1 ve : 2 payandaların

yatay ve düşey mesafeleri yatay ve düşey

. mesafeleri
Bir cidarın parçalarına

farklı C değerleri uygu-

lanıyorsa, hesaplarda

ortalam Cdeğeri kulla-

nılır. Bu aşağıdaki-' gibi

n
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örnek olarak bir LPG tankının gövde ve Bombe hesabına esas olan hususları

gözden geçirelim. Verilenler

: AD-Merkblatt

: LPG

: 50 m
3

2
: 17,5 kg/cm

: -10/ 50 °C

: W St E 355 (Gövde ve bombe)

DIN 17102

: 2500 mm

Hesap kodu

Tanktaki akışkan

Kapasitesi

Max İşletme basıncı

Min vemax işletme sıcaklığı

Kullanılacak rralzeme

Tankın dış çapı

A:

1) Müsaade edilen gerilim k -2-bulunması, kullanılacak akışkanın min. ve max.
mm

2
-

işletme sıcaklığı ve kullanılacak malzemenin ilgili normundan alınır.

2) Emniyet faktörü S. ta ı Hara lan hesap kodunun malzeme için verdiği değer olarak

alınır. Sayfa 20 ge. bakır.12.

3) Ek yerini V, yine kullar-ilan hesap kodunun verdiği değerden kaynak dikişi

tipe gere seçilecektir. (Kaynak faktörü)

4) C , korozyon ilavesi olarak genellikle C
1
 = i mm alınır. Ancak, bu

değerin tespitinde etkili olan hususlar daha çok akışkanın korozif özelliği

dikkate alınır ve müşterininde mutabakatı istenir.

C
o
, ise soğuk veya sıcak şekillendirmede meydana gelecek

1
 ezilmeleri

karşılamak üzere seçilmelidır.

5) Hesap sonucu denklemden, yalnız C. ilavesi ile bulunan saç kalınlığı

değeri, min. saç kalınlığı değeridir. Bu değerin altına düşülemez. Başka

bir ifade ile bulunan saç kalınlıklarının (-) eksi toleransı yoktur.

Bombelerin hesabında kullanılan denklemlerdeki K.B,M faktörleri hesap koduna

göre :

1) Bombe için şekline,

r = 0,1 x D
a
, R = D

a
 küresel

H = 0,2 x D , R = 0,8 x D
el CI

2) Bombede açılacak menhol (adam deliği), nozul gibi deliklerin çapına, silindir
çapma ve bombe et kalınlığına

3) Bulunan bu değerlere "göre kabul edilen hesap kodundaki eğrilerden veya
cetvellerden alınır.

Örneğimizde, D = 2500 mm, del ik yoktur, R= 0,8 D,

S - 12,33 mm korozyon i l a v e s i z değer
c

S -s - sof C ]t c 2

S = f
 C
l t

 C
2

400 K V

S = 17,5 x 2500 x 2,3 _
° M-00 36 0,85

-84-
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Hesaplar sonucunda bulunan cidar kalınlıklarının en az (minimum) ne olabileceği

hesap kodlarında veriloistix. 3u değer, hesaplanan parçaya, malzemenin cinsine,

basınçlı kabın tipine bağlı bulunmaktadır.

Basınçlı kaplar ile skoç kazanlarında, hesap kod'larına göre hesaplanması gerekli

kısımlar ekli şematik resimlerde gösterilmiştir. Basınçlı kaplar için alınan ör-

nek ASME koduna göredir. Şema üzerinde, ilgili kısımlar için bu kodun ilgili madde

1er ide verilmiştir.

Skoç kazanları için verilen örnekte ise TRD koduna göre hesaplanması gereken kı-

sımlar genel olarak gösterilmiştir. Diğer hesap kodları için Be ayni hesap kısım-

ları geçerlidir.

Su borulu kazanlar içinde bütün basınçlı kısımlar ilgili koduna göre hesaplanma-

lıdır.

ASME göre, t S«c v//» , 0*V / )

3asinçl.ı kaplarda hesaplanması VB koda göre dikkate alınması gereken kısımlar



Kazanlarda hesaplanmağı gereken kısımlar

1- Kazan gövdesi

2- ön VB Arka aynalar

3- Cehennemlik ön va arka aynalar

4- Yuvarlak cehennemlik gövdmsi

5- Ondûle külhan

6- Düz külhan

7- Payandalz düz kısımlar

8- Cehennemlik üzeri takviy«lari (üzengiler)

9^- Takviye bayrakları

10- Çubuk bulanlar

11- Menhol hesabı

12- Uozullar ve nozul aralıklar uzaklık kontrolü

13- Hozullarm et kalınlıkları kontrolü

14- Kazan alev ve payanda boruları

15- Nozul takviyeleri

16- Basınca maruz diğer kısımlar

örnek Hesap Koda
TSD 301

TRD 305

TRD 305

TRD 306

TRD 306

TRD 306

„ TRD 305
r

TRD 310

TRD 305

TRD 305

TRD 301

TRD 301

TRD?301

TRD 301

TRD 301

**œ?~Z^
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Tahrdpsiz Deneyler -, (KPD •-

Kazanlar ye basınçla. kaplarda,, sınıflara, da, gözönünde bulundurularak

tahribatsız kontrol deneyi i s teneb i l i r ,

Bu istekler, muhtelif kuraklarda, değişik şekillerde, Radyo grafik kontrol,

Ultrosonik kontrol Magnetig part ie kontrolü yş, gibi olabil ir,

örneğin, Türk Loydu kurallarına göre t-

a) Sınıf I basınçlı kapların radyografik kaynak dikişi kontrolü aşağıdaki

miktarlarda yapılır,

Boyuna, dikişler %. 1QQ

Ceyre.se! dikişler %-25 (Kaynakçıların sertifikalı olması kaydı ile)

Basınçlı kaba. açılan delikler çevresine kaynatılan takviye levhaları ve

nozul kaynak dikişleri % 100 magnetic-partic kontroluna tabidir.

b) Sınıf II basınçlı kapların radyografik kaynak-dikişi kontrolü miktarları,

Boyuna dikişler %20

ve Çevresel dikişlerin meydana getirdiği bütün (Te) 1er kontrol

edilir. Buhar taşunıyan ve çalışma basıncı 22 bar ve daha az olan sınıf II

basınçlı kapâarda radyografik kontroldan vazgeçilebilir.

c) 170 mm den daha küçük olan boruların çevresel ek kaynakları için toplam

kaynak sayısının % 10 u radyografik kontrol yapılır.

Bunun gibi,

TS, 377 max. 1.2.2.2.3

ASME, Sec III UW-11, UHT-57, UCS-57 gibi

Sec I Power Boiler'

Ultrosonik kontrol : yukarıdaki metorlara tamamlayıcı olarak lüzumunda

kullanılabilir.
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Isıl işlemi :

Kazanlar ve basınç kaplarda, malzeme ve imalatın ve kaynak durumlarına

göre,

1) Soğuk ve sıcak şekillendirmeden dolayı ısı işlemi,

2) Kaynak sonra ısıl işlemi,

şeklinde uygulanmaktadır.

Bu uygulamalarda dikkate alınrrası gerekli hususları kısaca şöyle sıralamak

mümkün.

1) Soğuk ve sıcak şekillendirirden sonra ısıl işlemi :

a) Soğuk şekillendirmede, şekillendirme çapının, cidar kalınlığına oranı 20 den

küçük olduğu hallerde ısıl işlem gereklidir. Büyük olduğu hallerde gerek

yoktur.

b) Soğuk şekillendirme ve lokal tavlana suretiyle yapılan şekillendirmeler

hiç bir zaman çekiçle yapılmaz.

c) Sıcak şekillendirmede, şekillendirme sıcaklığı uygun sıcaklık sınırlarında

yapılıyorsa ısıl işlemi gerekmez. Diğer sıcaklıklar için gereklidir.

2) Kaynak sonrası ısıl işlemi :

a) Sınıf I ve II basınçlı kaplarda, genellikle malzeme kalınlığı ve malzeme

kalite derecesine göre ısı işlemine karar verilir.

b) Çalışma sırasında içindeki akışkan, gerilim, korozyon çatlamalarına imkan

veriyorsa,

c) KAynak dikişlerinde, ikiden fazla dikiş bir noktadan geçiyorsa,

d) Sınıf III basınçlı kaplarda kaynak sonrası ısıl işlemi müşteri ile

imalatçı ve kontrol müessesesinin arasındaki mutabakata bağlıdır.

e) Malzeme kalite derecesine göre ısıl işlemin gerekliliğini ile sıcaklıklarını

ve- müddetleri veren değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
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Tablo CI Isıl İşlem gerektiren kalınlıklar

TL
Tl.

TL

TL
Tl.

TL
Tl.

TL
TL

TL

TL

İL

Cellk Grode

d_0. 4—1
5-0. 5-1
6-0. 6 - 1 . 6 - 2

1-0. 1-1. 1-2 .
2-0. 2-1
2-2. 2-3. 2-4
3-0. 3-1
3 - 2
4-2. 4-3. 4-4
5 - 2

7 - 1

7-2. 7-3

MaUeme ku tmt$»nr

gerektiren alt

Sınıl 1

20 mm

20 mm

8 mm

j

n ısıl İşlem
sının

Sınıl II

25 mm

38 mm

30 mm

8 mm

Toblo C2 Verilen sıcaklıkta kalış süresi

Çelik Graae

Korbon we
torbon manganez
TL 7 - 1
TL 7 - 2
TL 7 - 3

Isıl İşlem
sıcaklığı °C

550-600
580-620
620-660
625-700

Her 25 mm kolin-
lık lein verilen
sıcaklıkta kalış

süresi

en az 1 soat
en az 1 sool
en az 1 soat
en oz 2 soat

Isıl işlemlerle ilgili talepler :

TS, ilgili standartları TS 377 v.s. gibi

TL, Fasıl 4, Bölüm 3 kısım 8

TRD, TRD 201

AV-»erk., HP 7/2 ve HP 7/3

ASME, VC-85, UCS-85 gibi

kısımlarda detaylı olarak sınıf Z, II ve III ?öre imal edilebilen sanıçiı

kapları daha üszün klasm taleplerini karşılayabilecek niteiikze imal edile-

bilir ve istekler yerine getirilmiş ve uygun dursa üst sınıf verilebilir.
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Yukarıda,« kısaca, ye genel olarak. izajıa. çalıştığımız kazanlar ye basınçlı

kaplarla ilgili kurallar zaman zaman reyize edilmekte olduğundan, bunların

yakından izlenmesi taysiye edilir»,

KLas sertifikalı imal edilecek basınçlı kapiarın ye kazanların,

Dizayner, malzeme imaltçısı,

atölye imalatı, müşteri ye kontrol müessesesi arasıda olması, gereken

ilişkilerin iş akış şeması aşağıda verilmiştir,
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Hidrolik basınç deneyleri (Hidro Statik Deneyler):

Kazanlar ve basınçlı kaplara imalat bittikten sonra en son kontrol olarak

Hidrolik basınç deneyi uygulanır. Bu deneyin yapılmasında dikkat edilecek

hususlar genellikle :

Kazanlarda :

1- Hidrolik deneyde kullanılan suyun sıcaklığı çevre sıcaklığında olmalı, ancak

20 °C dan da aşağıya düşürülmemelidir. Üst sıcaklıkta 4-0 °C ı geçmemelidir.

2- Monometre, (veya benzeri basınç göstergesi) kazanın en üst yerine bağlanmalıdır

ve gözle görülebilir.olmalıdır.

3- Süresi, kazanın komple kontrolü yapılacak kadar olmalıdır. Bu kontro 1larda,

hiç bir deformasyon veya sızıntı olmamalıdır.

M— Hidrolik deney basıncı dizaynı basıncının 1,5 katına eşit olmalıdır.

Hidrostatik deney basıncı P = 1.5 p

deney diz.

5- Gerekli olduğunda, kazanlar, dramlar, kaynatma boruları, kızdırıcılar,

Ekonomizörler vs. benzer parçalar ayrı ayrı yukarıdaki şartlarda dizayn

basıncının 1.5 Jcatına eşit basınçta deney yapılabilir.

Bu takdirde, montajın bitiminden sonra komple olarak kazan, 1.25 katına eşit

Hidrostatik deney basıncında deney yapılmalıdır.

P
deney

 = l j 2 5 > P
diz.

Basınçlı kaplarda :

1- Basınçlı kaplarda hidrolik deney genellikle su ile veya tihlikeli olmayan

akışkanlarala yapılabilir. Bu takdirde deneyde kullanılan akışkanın sıcaklığı

4-0 C ye kadar müsaade edilebilir. Ayrıca gaz yağı ile de basınç deneyi 25 C

sıcaklığa kadar müsaade edilebilir.

2- Bir basınçlı kap birden fazla basınçlı parçadan meydana geliyorsa o takdirde

her parçaya ayrı basınç deneyi uygulanır. Şayet basınçlı kap çift cidarlı ise

o takdirde de basınç farkı dikkate alınarak yapılır.

3- Monometre tankın en üst yerine bağlanır ve gözle görülebilmelidir.

4- Süresi tankın kontrolünün yapılabileceği kadar olmalıdır.

5- p 100 bar olan basınçlı kaplarda özel emniyet tedbirleride alınarak yapılır,

6- Hidrolik deney basıncı, dizayn basıncının 1,3 katına eşit olmalıdır,

p s i o pr
deney •

L
'° * <±Lz.
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Kabanlar ve Sasınçlı kapların güvenlik ve emniyat sistemleri

a) Basınçlı kaplar :

1- Akışkanın tanka giriş ve çıkış nozulları

2- Sıcaklık ve basınç yükselmelerini önleyecek cihazlar ile sıcaklık ve _

basınç göstergeleri

3- Seviye göstergeleri

4- Kap içerisini, gözle,elle, içeri görerek kontrolünü yapmak için, gerekli

kontrol kapakları

5- Yürürlükte olan "İşçi Sağlığı ve îş Güvenliği Tüzüğü" ünde yazılı istekler

göz önünde bulundurulacaktır.

6- Topraklama yeri

b) Kazanlar :

1- Sıcak ve kaynar su kazanları için gidiş ve dönüş bağlantı nozulları, buhar

kazanları için buhar çıkış ve besleme suyu giriş nozulları

2- Emniyet valfleri nozulları, atmosfere açık sıcak su kazanlarına emniyet

borusu bağlantı nozulları

3- Su seviyesi göstergeleri nozulları

4- Presostax (basınç ayarlayıcı) nozulu

5- Termometre bağlantı ağzı

6- Terrnostax (sıcaklık ayarlayıcısı) nozulu

7- Kazan besleme cihazı bağlantı ağzı

8- Boşaltma valfleri nozulları,

9- Numune alma ağzı

ve diğer istekler için gerekli ağızlar.
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