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Bireye/öğrenciye bakır ve alüminyum boruların montajı ile
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Gemi boru donatım tekniklerine uygun olarak bakır
boruların montajını yapar.
2. Gemi boru donatım tekniklerine uygun olarak
alüminyum boruların montajını yapar.

Ortam: Gemi tesisat donatım atölyesi
Donatım: Bakır alüminyum kaynak tertibatı, Boru kesme
tertibatı ve Boru birleştirme yardımcı ekipmanları gereklidir.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bakır ve alüminyum borunun birleştirilmesi sert lehim, yumuşak lehim ve presli
birleştirme teknikleri kullanılarak yapılır. Sert lehim yapmayı öğrenerek bilgilerinizi;
soğutma ve iklimlendirme, sıhhi tesisat, ısıtma ve doğalgaz alanlarında hem imalat hem de
montaj uygulamalarında uygulayabilirsiniz.
Rakorlu ve presli birleştirme tekniklerini öğrenerek bilgilerinizi; soğutma ve
iklimlendirme sanayinde gerek cihaz üretiminde gerekse cihaz montajında, ısıtma cihaz
imalatı ve montajında, kat kaloriferi tesisatı ve sıhhi tesisat montajında uygulayabilirsiniz.
Gerek yumuşak lehimin, gerekse sert lehimin ve presli birleştirmenin yapılması diğer
kaynaklı ve dişli – vidalı – bağlantı birleştirme tekniklerine göre uygulaması çok kolay,
ekonomik ve pratiktir. Kısa sürede yapılabilir. İş güvenliği bakımından da tercih edilir.
Modülde yer alan faaliyetlerin dikkatlice, sindirilerek ve neden sonuç ilişkisine dayalı
bir muhakeme yürütülerek öğrenilmesi; kullanılacak bilginin kalıcı ve kullanılabilir olması
açısından çok önemlidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi boru
yapabileceksiniz.

donatım tekniklerine

uygun

olarak

bakır

boruların

montajını

ARAŞTIRMA


Mevcut yapılmış yumuşak lehimle bakır boru uygulamalarını inceleyiniz.



İnternette girerek konuyla ilgili araştırma yapınız.

1. BORULARIN SÖKÜLEMEZ BİRLEŞTİRMELERİNİ
YAPMAK
1.1. Bakır ve Alüminyum Boruların Özellikleri


Korozyona Dayanıklılık

Bakır ve alüminyum dış etkilerden etkilenmeyen maddeler olması sayesinde
inşaatlarda çok rahat kullanılmaktadır. Alçı, çimento, beton veya su, bakıra ve alüminyuma
hiç zarar vermez. Ayrıca bakır, ultraviyole ve enfraruj ışınlarından etkilenmediği gibi
yıllarca bile hiçbir eskime göstermez. Kışır oluşumuna izin vermez.

Resim1.1: Kangal halinde bakır boru



Kullanma Kolaylığı

Bakır ve alüminyum kolay şekillendirilen maddeler olduğundan kullanılması basit ve
işlenmesi süratlidir. Bu sayede işlem sırasında zaman kazanmakta, dolayısıyla maliyet
düşmektedir. Ayrıca çok ucuz aletlerle çalışılabilmekte ve lehim sistemi sayesinde kolay ve
güvenli bir tesisat kurulabilmektedir.
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Genleşmeme Özelliği

Düşük genleşme oranı betonun genleşme oranına çok yakın olduğu için bakır boru çok
güvenlidir. Plastik borularda bu oran bakırdan 7- 10 kat fazla olduğundan sıcak su tesisatları
sorun çıkartmaktadır.


Geçirgenlik

Bakır boru yüksek ısıda bile %100 oranında oksijen ve gaz geçirmeme özelliğine
sahiptir. Bu sayede plastik ve demir tesisatlarda rastlanan mantar ve bakteriler üremez. Bu
özelliğin yıllar geçtikçe değişmesi söz konusu değildir.


Anti Bakterisit Özellik

Su uzun süre durgun kaldığı zaman bakteri ve yosun üretir. Bakır anti bakterisit
özelliği sayesinde bu oluşumu engeller ve suyu temizler, hijyeniktir, mikrop barındırmaz.

Resim1.2: Boy halinde bakır boru



Isı İletkenliği

Plastikten bin kat fazla olan ısı iletkenliği sayesinde bakır boru özellikle yerden ısıtma
ve soğutma sistemlerinde çok verimli olmaktadır. Demir borulu sistemlerle
karşılaştırıldığında ise ilk ısıtmada meydana gelen kayıplar çok aza inmektedir. Buna ısı
geçirgenliğinin yanı sıra et kalınlığının da az olması yol açmaktadır. Bakır boru en az ısı
kaybıyla akışkanın hızla yerine ulaşmasını sağlar.


Sürtünme Katsayısı

Bakır ve alüminyum borular diğer tesisat borularına kıyasla iç yüzeyleri çok kaygan
olduğundan küçük çaplı borularla bile randımanlı bir tesisat kurulabilmektedir. Bu sayede
daha küçük pompalar kullanılmakta ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Pürüzlülük değeri (E=0,0015 mm) çok küçüktür. Bundan dolayı sürtünme kaybı azdır.

4



Sağlamlık

Bakır borunun çekme mukavemeti diğer malzemelere göre daha yüksektir. Tavlı
borularda 200 Mpa, sert borularda 300 Mpa’dır. İnşaatlarda oluşan zor şartlarda bile bakır
boru önlem almadan kullanılabilmektedir. Ayrıca ateşten ve kemirgen hayvanlardan da
etkilenmemektedir. Alüminyum borular ise bakır borulara nazaran kırılganlık
göstermektedir.


Basınca Dayanıklılık

Bu özelliği sayesinde bakır boru tesisatta basınç veya ısı kısıtlaması olmadan
kullanılabilmektedir. Örneğin Ø 16 ölçüsündeki bir bakır boru içindeki suyun 200 oC’ ye
çıkması halinde bile 16 bar' a dayanabilmektedir. Bu değerler boru çapı düştükçe daha da
artmaktadır. Dolayısıyla, zaman zaman, 80 oC’ yi aşması muhtemel kalorifer tesisatlarında
ve soğutma sistemlerinde bakır boru mükemmel netice vermektedir.

Resim1.3: Bakır boru fittingsleri


Estetik
Bakır ve alüminyum borunun ve bağlantı elemanlarının inceliği tesisata çok estetik bir
görünüm sağlar. Bakır boru kolaylıkla boyanır. Daha hafif tesisattır.

Yangına Dayanıklılık
Metal olması sebebi ile bakır ve alüminyum boru evlerde meydana gelebilecek
yangınlardan etkilenmez. Bu konu maalesef plastik borulu sistemlerde büyük sorun teşkil
etmektedir.

Çevreye Duyarlılık
Bakır ve alüminyum doğadan elde edilen saf bir madendir. Çevreye hiçbir zarar
vermediği gibi tamamen geri kazanılan bir maddedir.

1.2. Bakır Boruyu Yumuşak Lehimle Döşeme
Kalorifer tesisatında, soğuk/sıcak su tesisatında yumuşak lehimleme birleştirme
yöntemi uygulanır. Bu tip lehimleme ile birleştirme yöntemi soğutma tesisatı için tavsiye
edilmez. Ancak yumuşak ve çekilmiş küçük çaplı bakır borularda tavsiye edilir. Temiz su
tesisatında içerisinde kurşun olmayan lehim alaşımı kullanılmalıdır.
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Yumuşak Lehimleme Telleri

Resim1.4: Yumuşak lehim teli

Bakır boru tesisatları için yumuşak lehimlemede lehim teli olarak S-Sn97Cu3 lehim
alaşımı kullanılır. Ergime sınırı 230 º C–250 ºC’ dir. Lehim teli 2-3 mm çaplarında, makara
şeklinde, 100 ve 250 gr ağırlıklarında piyasada mevcuttur.


Yumuşak Lehim Dekapanı

Dekapanlar genellikle boraksla asit borik karışımlarıdır. DIN EN 29453’e uygun
olarak üretilmiş yumuşak lehim pastası, DIN EN29454–13.1.1C’e uygun temizleyici akışkan
madde, ağırlığının % 60’ı kadar metal (lehim) ihtiva eder 100–250 gr’ lık kutu ve şişelerde
piyasada mevcuttur

Resim1.5: Yumuşak lehim dekapanı



Lehimleme İşlemlerinde Kullanılan Dekapanların Görevleri






Lehim bölgesinde malzemenin yüzeyindeki oksit tabakasını temizler ve
yeniden oksit oluşumuna engel olurlar.
Lehim alaşımının yüzey gerilimini azaltarak esas metalin yüzeyinin daha
iyi ıslatılması ve lehimin yüzeye yayılmasını sağlarlar.
Dekapanların içeriğinde esas metal ile hemen birleşen metal iyonları
bulunur, bunlar ergime sırasında birleşmeyi kolaylaştırırlar.
Bazı hallerde bir örtü görevi üstlenerek birleşme bölgesinin soğuma
hızını yavaşlatırlar.
Dekapanlar hangi hallerde olurlarsa olsunlar esas görevlerini ergiyip, sıvı
hale geçip, etkime sıcaklığına ulaştıktan sonra yerine getirebilirler, bu
bakımdan dekapanın ergime sıcaklığı lehim metalinin ergime sıcaklığının
biraz altındadır. İşlem sırasında dekapanın ergimeye başlaması lehimleme
sıcaklığına yaklaşıldığının bir işaretidir.
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Lehimleme Öncesi Yüzey Temizleme ve Hazırlama

Oksitlerden ve çeşitli kirletici maddelerden arınmış yüzeylerin hazırlanması başarılı
bir lehim bağlantısı elde edebilmek için şarttır. Yağ, kir, pas ve yüzeydeki oksitler lehim
metalinin lehim aralığında düzgün olarak ilerlemesini ve esas metale yapışmasını önler.
Genellikle temizleme işlemini takiben hemen lehimleme işleminin yapılması önemle
önerilen bir konudur.
Temizleme işleminin ilk aşaması yağ giderme işlemidir. Solvent ile temizleme
işleminde genelde petrol türevleri ve klorlu hidrokarbonlar kullanılır.
Pas ve oksit giderme işlemi mekanik ve kimyasal yöntemlerden biriyle gerçekleştirilir.
Asit ile temizlemede fosfat tipi asidik temizleyiciler kullanılır. Kimyasal temizleme işlemi
ardından mutlaka yıkama işlemine gerek vardır.

Resim1.6: Yumuşak lehim temizleme fırçaları

Resim1.7:Oksi-gaz pürmüz ve bekleri
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Yumuşak Lehim Tekniği

450 0C’nin altında ergiyen alaşımlarla yapılan lehimleme işlemine yumuşak
lehimleme denir
Lehimin ergime sıcaklığı birleştirilecek esas malzemelerden daha düşüktür ve bu
işlemde esas malzemeler ergimeden sadece belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılırlar.
Lehimleme işlemini yaparken dekapan olarak lehim pastası kullanılır. Dekapanlar
kimyasal maddelerdir. Lehimleme sırasında ön ısıtma işlemi sürecinde ergir, bu sayede esas
metalin yüzeyinde oluşan oksitleri ortadan kaldırarak temiz yüzeylere lehim alaşımının iyi
bir şekilde yayılmasını sağlar
Bir lehim alaşımının esas metalin yüzeyi üzerinde iyi bir biçimde yayılması ve
difüzyon yoluyla bağ oluşturabilmesi için esas metalin yüzeyine iyi bir şekilde ıslatması
(sulanması) gerekir.


Yumuşak Lehimlemede Dikkat Edilecek Hususlar

Bir birleştirmede iç ve dış parçalar arasında alıştırma yumuşak lehimleme için yeterli
derecede sıkı değilse alev önce iç parçaya yöneltilir. Böylece onun genleşmesi ile yumuşak
lehimleme aralığı daraltılmış olur. Bundan sonra ısı dış parça üzerinde yoğunlaştırılır.
Böylece iç parça bundan böyle gerekli ısıyı kondüksiyon yoluyla alır.
Dekapan ergiyerek yumuşak lehimleme sıcaklığına varıldığını işaret eder. Dekapan
ısıtıldığında önce su kaybeder ve geriye toz halinde yığıntı bırakır. Isıtma devam edince
dekapan berrak ince bir sıvı halinde ergir. Birleşme yerinin arasında akar ve yüzeyleri etkin
şekilde oksitlenmesinden korur.
Yüzeyde beslenen ilave metalin ana metalle teması sonunda ergiyip akmaması halinde
birleştirmenin yumuşak lehimleme sıcaklığına varmadığına hükmedilir. Bu takdirde ısıtmaya
devam edilecektir.
Isıtılmış ilave metal çubuk kuru dekapana daldırılır. Çubuğun ucuna yapışan bir
miktar dekapan birleştirme yerine taşınır. Bu kolay bir tatbik şekli olsa da çıplak ilave metal
telinde ısıdan meydana gelebilecek yüzey oksitlenmelerine dikkat edilmelidir.
Esas metalin ve yumuşak lehim alaşımının aşırı ısınmasından kaçınılmalıdır. Alev
konisi parçayı ergitmeyecek biçimde uzak tutulmalıdır. Alev zarfı ile üflece hareket verilerek
ısının düzgün dağılımı sağlanır.
Farklı büyüklükteki parçalarda önce büyük parça, dekapan ergiyerek lehim sıcaklığına
ulaşıncaya kadar ısıtılmalı, daha sonra küçük parçaya alev yöneltilmelidir.
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Alevin yumuşak lehim alaşımına yöneltilmesinden olabildiğince kaçınılmalıdır.

Şekil 1.1: Yumuşak lehimle boru bağlantısı

Yumuşak lehimleme işleminin sonunda lehim alaşımının tüm birleştirme yerinin
çevresinde akması görülmelidir.

Şekil 1.2: Dekapanın sıcaklık karşısında davranışı

Dekapan ergiyerek çalışma sıcaklığına gelindiğini gösterir. Eğer alev dekapana
yönlendirilir ise önce dekapan hemen ergiyerek sanki parçaların istenen sıcaklığa ulaştığı
sanısı ile yumuşak lehim yapanı aldatır. Bunun üzerine daha da ısıtılır ise etkisini kaybeder
ve hatta lehim alaşımı içindeki düşük ergime sıcaklığına sahip bileşenler buharlaşır.
Dekapanın aktif hâle geçmesi için gerekli süre 1/2 ile 2 dakika arasındadır. Parça bu
süreden sonra tavlamaya devam edilirse dekapan çözdüğü oksitlerle doymuş hale gelerek
aktivitesini yitirir ve parça üzerinde sıcaklık nedeniyle oluşan yeni oksitleri artık çözemez.
Herhangi bir nedenle lehimleme süresi uzayan parçalara ek dekapan takviyesi bir fayda
sağlamaz. Böyle durumda işleme ara vermek, tüm dekapan artıklarını temizledikten sonra
yeniden dekapan sürmek en uygun ve etkin çözümdür.
Birleştirme yerinin yumuşak lehimleme sıcaklığına erişmiş olmasına çok dikkat
edilmelidir. Aksi halde yumuşak lehim alaşımı alevle ergitildiğinde kapiler etki
gerçekleşmez. Lehim alaşımı yüzeye yığılır kalır. Bundan sonra ısıtmaya devam edilirse
alaşım bozulabilir.
9

1.3. Bakır Boru Montajında Kullanılan Malzeme ve Aletler


Kelepçeler

Boruların titreşimle veya herhangi bir sebeple oynamaması ve düzgün ve estetik bir
biçimde sabitlenmesi amacıyla kelepçeler kullanılır.
Kelepçe ile boru arasında elektron alış verişi sebebiyle korozyona uğramaması için
plastik kılıflı olmaları tercih edilir. Bu sorunu aşabilmek için bakır malzemeden de
kelepçeler yapılmaktadır.
Kelepçeler kendinden vidalı ve cıvatalı olarak ta imal edilmektedirler. Kelepçeler
duvara dübel ile tutturulur.

Resim1.8: Bakır kelepçe

Resim1.9: Contalı kelepçe



Boru Şişirme (Muf Yapma) Aleti

Resim 1.10:Şişirme (muf yapma) aleti
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Şişirme aletleri özellikle lehim ile birleştirme en önemli aletlerden birisidir. Yumuşak
bakır, alüminyum ve yumuşak çelik boru uçlarını genişletmek, düzeltmek ve redüksiyon
yapmak için kullanılır. Lehimlenerek birleştirilecek boruların birinin ağzı şişirilerek diğer
ağzın bir miktar borunun içine girmesi temin edilir. Bu sayede daha mukavemetli birleştirme
sağlanarak lehimin daha iyi boru yüzeyine yayılması sağlanır. Şişirme aleti boru çaplarına
uygun lokmalar bulunur. Şişirme işlemi yapılacak boruya uygun olarak lokma kafaya takılır.
Kol açık vaziyetteyken kapatılır lokma uçları açılarak şişme işlemi gerçekleşir. Bazı
elektrikli şişirme aletleri de vardır.
 Boru Bükme Aletleri
Boruların döşenmesi sırasında, tesisatın izlediği güzergâhta boruya biçim vermek
zorunda kalına bilir. Burada fittings malzemesi kullanmak yerine borular bükülerek, ihtiyaç
duyulan şekil verilir.
Şekil verme sırasında boruda et kalınlığı azalması, ezilme ve kırılma olmaması için
bükme aletleri kullanılır. Farklı şekil ve türde bükme aletleri vardır. Bunların başlıcaları
bükme yayı, kollu boru bükme ve elektrikli boru bükme makineleri sayılabilir.

Resim1.11:Kollu boru bükme makinesi

Resim1.12:Elektrikli bükme aleti
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Kol Alma (T Yapımı)

Resim1.13: T Yapımı

Bakır, alüminyum ve yumuşak çelik borularda, makinesiz, ağız açma ve T yapımı için,
çekme aparatları, özel matkap ucu, nokta pensesi ve cırcır kolu ile birlikte üretilip
satılmaktadır. Bu alet sayesinde düz bir borudan kesme işlemi yapmadan kol almak mümkün
olmaktadır.


Bakır Boru Kesicileri

Bakır boruları keserken iki tip kesme yöntemi vardır. Birincisi el tipi bakır boru
kesicileridir. Bunlar makara ve üzerindeki bıçak kısmı ile çalışma bir düzenekten ibarettir.
Bu kesiciler ekseriyet küçük çaplı borularda kullanılmaktadır. Daha büyük çaplı borularda
testereler kullanılır. Bunlarda el tipi ve elektrikli tip olmak üzere iki tip olarak kullanılır.

Resim1.14: Elektrikli boru kesme makinesi ile kesme



Rayba (Çapak Alma Aparatı)

Rayba (çapak alma aparatı) bakır borular kesildikten sonra boru içerisinde kalan
çapakları temizleyerek tesisat içerisinde herhangi bir pislik kaçmasını engellemek ve çap
daralmasına mani olunmasını sağlar. Ucunda konik kesici kanatçıkları bulunan bir koni
bulunur. Bu koni boru içerisine sokularak dairesel olarak döndürülmesi ile çapak alma işlemi
gerçekleştirilir.
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Elektrikli Lehim Makinesi

Yumuşak lehimleme işleri için tasarlanmış güçlü ve süper hafif elektrikli lehimleme
aleti. Emniyet transformatörü ile donatılmıştır. Uçundaki pense sayesinde boruya ısı
aktarılarak lehimin yapılması için gerekli ısı elde dilmiş olur.

Resim1.15:Elektrikli lehim makinesi

1.4. Sert Lehimle Birleştirmek Ve Montaj Yapmak
450 OC üzerinde ergiyen lehim alaşımlarıyla yapılan lehimleme işlemine sert
lehimleme denir. Yumuşak lehimleme ile ilgili verilen teknik bilgiler sert lehimlemede de
uygulanır. Arasındaki farklılık lehim alaşımı, dekapan ve sıcaklık farkıdır.


Sert Lehimleme Alaşımları

Bakır-çinko alaşımlı lehimler bakır ve bakır alaşımlarının üfleçle lehimlenmesinde
kullanılır. Lehim alaşımında lehimleme aralığı 0,05 ile 0,13 mm arasındadır. Bu lehim
alaşımında sürekli olarak 200 OC, kısa süreli 300 OC sıcaklığındaki işletme koşulları için
uygundur. Lehim birleşimi ağırlık yüzdesi Cu-62 / Si-3 / Sn-0,5 / Mn-0,3 / Fe-0,2 geri kalanı
çinkodur. Sembolü L-CuZn40’dır.Ergime aralığı 890-900 ºC’ dir.
Esas metal(ler)
Alüminyum
Nikel-bakır alaşımları
Bakır
Çelik, dökme demir
Paslanmaz çelik

İlave metal(ler)
Alüminyum ve silisyum
Bakır
Bakır ve fosfor
Bakır ve çinko
Altın ve gümüş

Tablo 1.1:Sert lehim alaşımları



Bakır Fosfor Esaslı Lehim Alaşımları

Bu lehim alaşımları esas olarak bakır ve bakır alaşımları için geliştirilmiştir. Saf
bakırın birleştirilmesinde bu lehim alaşımını kullanırken dekapan kullanılmaz. Lehim
bileşimi ağırlık yüzdesi Cu93,8/P6,2’ dir. Kadmiyumlu ve kadmiyumsuz olarak yapılırlar.
Kadmiyumsuz gümüşlü sert lehim teli bileşimi ağırlık yüzdesi Ag-25 / Cu-40 / Zn-33 /
Sn-2 dir. Fittings lehim aralıkları 0,03 ile 0,13 mm arasındadır.
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Resim1.16:Sert lehim teli


Lehim Telleri Ölçüleri
1 – 1, 5 – 2 - 3 mm standart çaplarda 500 mm uzunluklarında, çubuklar halinde
mevcuttur.


Dekapanlar

Dekapanlar genellikle boraksla asit borik karışımlarıdır. Dekapanlar kimyasal bileşim
uygulama alanı kullanma amacı farklılıkları nedeniyle çok çeşitlidirler. Bakır boru için
simgesi F-SH1-a ( DIN 8511 ) olan dekapan kullanılır. Bu dekapanın özelliği ise, bor
bileşikleri ile kompleks florür ve klorürlerden oluşur. Etkime sıcaklığı 550 OC den başlar ve
800 OC’ ye kadar kullanılabilir. Genel olarak çalışma sıcaklığı 600 OC üzerindeki lehim
alaşımları için kullanılır. Korozif olduğundan işlem sonrası lehim bölgesi yıkanarak
temizlenmeli ve özel kimyasal maddelerle dağlanmalıdır.

1.5. Presli Birleştirmek Ve Montajını Yapmak


Pres Makinesinin Özellikleri












Test ısısı 110 0C, test basıncı 16 bardır.
Çalışma ısısı 95 0C, çalışma basıncı 10 bardır.
Su kaçırmaz ve birleşme yerinden asla kurtulmaz.
Deveboynu dirsekleri
sayesinde
polipropilen
dirseklerde
görülen debi kayıplarına rastlanmaz.
Her fittings paketlemeden önce fabrikada tek tek lazer kontrolünden
geçirilerek insan gözünden kaçabilecek olası bir hata engellenir.
Fittingslere O-ring conta konulur.
76,1/88,9/108,0 çaplı fittingslerde O-ring’e ek olarak çelik segman vardır.
Yanlış montaj riski sıfır, pres makinesi rotasyonlu ağzını kilitler, böylece
hatalı montaj yapıldığı anlaşılır, doğru sıkma yapılmadığı sürece pres
makinesinin ağzı (sıkıştırma kerpetenleri) fittingsten ayrılmaz.
Pres makinesi santimetrekareye 7 ton basınç uygular ve her iki yönden
altıgen sıkma yapar.
Doğal gazda kullanılmak için yalnızca fittingsler içindeki o-ring’ler
değiştirilir. (Avrupa da uygulanır.)
Freon gazı tesisatlarında kullanılamaz.
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Uzama ve genleşmeden doğan diletasyon için özel çelik bağlantılı
kompansatör (körüklü uzama kovanı) fittingsti mevcuttur.
Değişik ölçülerdeki fittingsler için çelik sıkıştırma ağızları (kerpetenleri)
kullanılır (Set veya tek olarak alınabilir).
Pres makinesinin rotasyonlu ağzı sayesinde kolay ulaşılamayan
noktalarda hızlı montaj sağlanır.
O-ring contası, hijyenikliği ve sızdırmazlık özelliği ile uzun ömürlü bir
kullanım sağlar.
Pres makineleri: elektrikli (230 V), akülü(şarjlı) ve boru kollu olmak
üzere üç tiptir.
Presli birleştirmede kullanılan fittingslerin çapları: 12/ 15 / 18 / 22 / 28 /
35 / 42/ 54 / 76,1 / 88,9 / 108 mm’dir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bakır boru birleştirmesini
yapınız.

İşlem basamakları

Öneriler

 Bakır boru geçiş yerlerini markalayınız.

 Borularda ölçü alma metotlarını
uygulayınız.

 Bakır boru geçiş yerlerini delip kelepçe
takınız.

 Bakır boru geçiş yerlerini kanal açma
makinesi ile açınız.
 Kovan yerlerini karot ile açınız.

 Ölçüsüne göre bakır boruları kesiniz

 Bakır boruları bakır boru kesme
makinesi ile kesiniz.

.

16

 Kesilen borunun çapaklarını alınız.

 Kesilen borunun çapaklarını rayba
(çapak alma aparatı) ile temizleyiniz.

 Fittingsleri geçici olarak borulara takınız.

 Uygun ve sağlam fittingsleri takınız.

 Lehim yapılacak boru dış yüzey uçları ve
fittings muflarının iç yüzey uçları, boruya
ve fittings çaplarına uygun özel fırçalarla
temizleyiniz.

 Temizleme işleminin ilk aşaması yağ
giderme işlemidir. Solvent ile
temizleme işlemi yapınız.
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 Boruya dekapan sürünüz.



 Dekapanı bir kıl fırçayla temizlenen
kısımlara düzgün olarak sürünüz.
 Dekapanı cildinize temas
ettirmeyiniz.
 Pasta halindeki dekapanı
kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Bakır boruyu, elektrikli lehim
makinesi veya oksi-gaz pürmüzü
yardımıyla ısıtıp, yumuşak lehim teli
vererek tüm tesisatın yumuşak
lehimini yapınız.

 Lehimden hemen sonra ıslak bir bezle veya
su ile lehim bölgesini asitten arındırınız

 Tesisatın sızdırmazlık testini yapınız.

 Atölye veya lehimlemenin yapıldığı
yeri havalandırınız.
 Oksi-gaz pürmüz alevini ayarlayınız.
 Elektrikli lehim makinesini
ayarlayınız
 Alev konisini parçayı ergitmeyecek
biçimde uzak tutunuz.
 Alevi yumuşak lehim alaşımına
yöneltmeyiniz.
 Yumuşak lehim alaşımını tüm
birleştirme yerinin çevresinde
akmasını görmelisiniz.
 Dekapanın ergimesi ile lehimleme
sıcaklığına gelindiğini anlamalısınız.
 Lehimlemeyi 2 dakika içerisinde
yapmalısınız.
 Elinizi yakmayınız.
 Mutlaka eldiven kullanınız.

 Tesisatı soğuk su ile doldurunuz.
 .Hidrolik test pompası ile hidrolik
basınç testine tabi tutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan kısımlarına uygun kelimeleri yazınız.
1.

450 oC’nin altında ergiyen alaşımlarla yapılan lehimleme işlemine …………… denir.

2.

Duvar ve döşeme geçişlerinde ……………kullanılmalıdır.

3.

Sıva altındaki tesisatta duvar ve döşeme geçişlerinde ……………bulunmamalıdır.

4.

Yatay borular döşenirken belli bir ………………verilir.

5.

Sıva altındaki sıcak su boruları ısı kaybına karşı …………….yapılmalıdır.

6.

Bakır borularda kullanılan kelepçeler ……………….madeninden yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemi boru donatım tekniklerine uygun olarak alüminyum boruların montajını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bakır ve alüminyum borular hangi sektörde rakorlu birleştirme yapılarak
kullanılır araştırınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları raporlayınız.



Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz.

2. BORULARIN SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞTİRMELERİNİ
YAPMAK
2.1. Havşalı ve Rakorlu Birleştirme

Şekil 2.1: Konik rakorlu bakır boru bağlantısı



Havşa Takımı

Bakır borulara havşa açma işleminde kullanılır. Havşa açılmadan önce birleştirilecek
rakor parçası bakır boruya takılır. Havşa yüksekliğinde sabitlenen boru üzerine havşa
makinesi bağlanır. Sıkma kolu vasıtası ile sıkıştırma yapılarak havşa oluşturulur. Havşa
üzerinde eksen bozukluk ve çatlak olmaması gerekir.
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Şekil 2.2: Havşa makinesi



Bakır Boru Bükme Aletleri

Bakır borular yumuşak oldukları için kolay şekillenirler. Gerektiğinde küçük çaplı
bakır borular elle bükülebilir. Boruların çaplarının bozulmaması, kırılma veya çatlak
oluşmaması için bükme yayı kullanılır.

Resim 2.1: Bakır boru bükme yayı

Bakır boruların elle bükülmesinin mümkün olmadığı durumlarda bakır boru bükme
makinesi kullanılır. Bükme makinesine bükülecek boru çapına uygun kalıp takılmak
suretiyle boru istenilen açıda bükülür.

Resim 2.2: Bakır boru bükme makinesi
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Birleştirmede Kullanılan Takımlar

Resim 2.3: Ayarlı açık ağızlı anahtarlar

Rakorlu birleştirmede sıkıştırmayı gerçekleştirmek için rakor ölçülerine uygun açık
ağız anahtarlar kullanılır. Pirinç malzeme üzerinde deformasyon oluşturduğu için dişli ve
boru anahtarları kullanılmaz.











Ayarlı anahtar,
Bakır boru bükme yayı,
Bakır boru bükme makinesi,
Bakır boru havşa makinesi,
Bakır Boru keskisi,
Bakır boru raybası,
İnce dişli testere,
Bakır boru mengenesi,
Fırça, eğe, metre

Bakır Boru Ek Parçaları

Tesisatta hat alma, yön değişiklikleri, çap değişiklikleri ve birleştirmelerde kullanılır.
Üretici firmalar tarafından patent olarak imal edilir. Bağlantı ağızlarında muf kullanım ve
montaj şekline göre değişik tipleri mevcuttur.

22

Resim 2.4: Bakır boru ek parçaları

Resim 2.5: Bakır boru ek parçaları
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Resim 2.6: Bakır boru ek parçaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bakır boru sökülebilir
birleştirmesini yapınız.

İşlem basamakları

Öneriler

 Bakır boruyu ölçüsünde kesiniz.

 Eksene dik ve ölçüsünde kesmeye dikkat
ediniz.

 Bakır boruyu mengenesini boru çapına
uygun noktadan sabitleyiniz. Uçlarındaki
çapakları temizleyiniz.

 Borunun sıkı sabitlenmesi için uygun çap
aralığına sabitlemelisiniz.

 Mengene üzerinde bakır borunun havşa
mesafesini ayarlayınız.

 Ölçüsünde havşa yapabilmeniz için boru
çapına uygun yükseklikte bağlamalısınız.
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 Rakor parçasını boruya takınız.

 Boru çapına uygun rakor parçası
takmalısınız.

 Havşa makinesi sıkma kolunu sıkma
yönünde yavaşça çeviriniz.

 Havşayı yapınız.

 Havşayı kontrol ediniz.

 Açılan havşa birleştirilecek parça ile
örtüşmeli.
 Havşada çatlak oluşturmamalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yapılacak havşalar eğri ve çatlak olmamalıdır.

2.

( ) Rakoru sıkınca havşa kendiliğinden oluşur.

3.

( ) Havşalı birleştirme pratik birleştirmedir.

4.

( ) Havşa makinesi ile yalınız havşa açılır.

5.

( ) Havşalı ve rakorlu birleştirmelerde açıkağız anahtarlar kullanılır.

6.

( ) Bükme yayı ile küçük çaplı ve et kalınlığı ince olan borular bükülür.

7.

( ) Havşalı ve rakorlu borularda birleştirmelerde boru temizliği önemli değildir.

8.

( ) Havşa makinesinin kolu yavaşça çevrilmelidir.

9.

( ) Havşa mengenesine bakır boru sabitlenir.

10.

( )Mengenede sabitlenen bakır borular ezilmemelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bakır ve alüminyum boru tesisatında kullanılan buruları
sınıflandırdınız mı?
2. Bakır ve alüminyum boru kullanmaktaki temel amaçları sıraladınız
mı?
3. Bakır ve alüminyum boru ölçüleri standart tablosunu incelediniz
mi?
4. Bakır ve alüminyum boruların birleştirilmesinde kullanılan standart
yardımcı elemanları incelediniz mi?
5. Bakır ve alüminyum boruyu istenilen ölçüde markalayarak kestiniz
mi?
6. Bakır ve alüminyum boru bağlantılarını yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız evet ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size
çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Bilgilerinizi kontrol ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1

Yumuşak lehimleme

2

4

Koruyucu boru (Kovan)
Bağlantı elemanı
(fittingsler)
Eğim

5

İzolasyon

6

Bakır

3

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Doğru

5

Doğru

6

Doğru

7

Yanlış

8

Doğru

9

Yanlış

10

Doğru
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