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İçindekiler

Bury St. Edmunds, Büyük Britanya: 
Weholite boru ile üretilmiş bir 
yağmur suyu tutma tankı. Toplam 
uzunluk 1200m, DN/ID 2800mm, 
toplam hacim 7000m3. 
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Plastik ürünlerin kullanım 
ve üretilmesi ile ilgili 
tecrübelerimiz bize çoğu 
boru uygulaması için, 
basınçsız ve basınçlı, 
Polietilenin en uygun 
malzeme olduğunu 
göstermektedir. 

Profil cidarlı borular 
1990’larda atılım yaptı ve 
gelişme sürüyor. Modern 
üretim teknolojisi kaliteli ham 
maddelerle birleşerek yeni 
tip boru profillerini mümkün 
kılmaktadır.

Weholite, teknik know-how 
ve gelişmenin sonucudur. 

Weholite’nin patentli profili 
ile 3500 mm iç çapa kadar 
boru imalatı ve kullanımı 
sağlanmaktadır. GEZER 
profilli Weholite boru 
üretmektedir.

Weholite boru, esnek, hafif 
ve dayanıklıdır. Toprakta 
herhangi bir kimyasal veya 
elektriksel reaksiyon sonucu 
çürümez. Toprağa gömülü 
plastik boruların tahmini 
ömrü 100 yılın üzerindedir. 

Benzersiz imalat yöntemi 
sayesinde müşterinin 
ihtiyacına göre istenen çap, 
uzunluk ve rijitlikte boru 
tasarlayıp üretebilmekteyiz. 

Giriş
PE malzemenin mükemmel 
aşınma direnci ve esnekliği, 
Weholite’yi gerçek bir çok 
amaçlı boru yapmaktadır. 
Hafif yapısı sayesinde 
montajı hızlı ve kolaydır.



Kotka, Finlandiya: Kymen 
Vesi Oy arıtma tesisi için 
iletim hatları Weholite DN/
ID 1000mm. 15 metrelik 
boru boyları ile montaj 
hızlandırılmıştır. Ekstrüzyon 
kaynaklı bağlantı yöntemi 
sızdırmazlık ve çekme 
kuvvetlerine dayanım 
sağlar.
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Kanalizasyon

Finlandiya’da Lappeenranta 
ile Imatra arasındaki 6 
nolu otoyolun yenilenmesi 
sırasında yağmur suyu, 
kanalizasyon ve ayrıca 
zemin suyu koruma amaçlı 
olarak boru sistemleri 
döşenmiştir. Bu büyük 
projede yüzlerce menhol 
ve DN/ID 500-900mm 
çaplarında kilometrelerce 
Weholite boru kullanılmıştır

Arabianranta, Helsinki, 
Finlandiya: Weholite yağmur 
suyu borusu DN/ID 1000mm. 
12 metre boyundaki dişli 
bağlantılı Weholite boruların 
montajı hızlı ve elleçlenmesi 
kolay olmuştur. 
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Gdynia, Polonya: Atık su arıtma tesisi deşarj borusu. 2257m 
Weholite borusu DN/ID 1400–1500 mm ve 22 menholden 
oluşmaktadır. Montajı kolaylaştırmak için boruların çoğu 15 m 
boylarda üretilmiştir

Ilmajoki, Finlandiya: Katı atık depolama sahası kolektör 
borusunun uzunluğu 2550m ve DN/ID 600 ve 700mm, rijitlik 
sınıfı SN4 Weholite borusundan oluşmaktadır.

Raisio, Finlandiya: 350 metre DN/ 
ID 2000mm ve 40 metre DN/ID 
800mm dişli bağlantılı Weholite boru 
endüstriyel sahada drenaj borusu 
olarak döşenmiştir. Ek yerlerinin 
sızdırmazlığı büzüşme gömlekleri ile 
sağlanmış ve menhol semerleri içten 
ekstrüzyon ile kaynak yapılmıştır. 
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Menfezler

Degerfors, İsveç:            
Demiryolu menfezleri Weholite 
DN/ID 1800mm, 2 × 24m.

Otoyol 6 Koskenkylä – Kouvola, Finlandiya: “eski ve tehlikeli 
bir yol” modern geniş şeritli bir yol haline geldi. Güvenlik ve 
trafik akışı iyileşti. Ana ve tali yollar için tüm gerekli menfezler 
DN/ID 360 – 2000mm çaplarında SN4 Weholite boruları 
olarak temin edildi.

Otoyol 4 Lahti – Heinola, Finlandiya: Bu kapsamlı proje Lahti 
ve Heinola arasındaki trafik sıkışıklığını azaltmayı ve sürüş 
emniyetini arttırmayı amaçlıyor. Proje için dişli bağlantılı DN/
ID 400 – 1800mm Weholite borular temin edildi. Borular açık 
kanallarda ve gömlekleme borusu olarak kullanıldı. Montaj 
bir-iki işçi ve bir ekskavatör ile hızlı biçimde gerçekleştirildi. 
Ayrıca DN/ID 1600mm SN4 Weholite menfez boruları için 
üçüncü taraf olarak VTT tarafından uzun vadeli deformasyon 
raporu hazırlandı. Bu rapor VTT-S-11213-07, 19.12.2007 
olarak mevcuttur.
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Renovasyon

Vaasa, Finlandiya: DN/ID 700mm 
Weholite borusu bir menfez 
borusunu yenilemek için kullanılıyor.

Hämeenlinna, Finlandiya: Bir otoyol geçişi, mevcut DN 
1300mm betonarme borunun içinden DN/ID 1000/1125mm 
Weholite boru çekilerek renove edilmiştir. Bağlantı tipi: 
Ekstrüzyon kaynağı. Toplam uzunluk 750m.

Åvabro, Åland Adaları: Eski koruge çelik yol menfezi içinden 
DN/ID 1600mm Weholite boru geçirilerek yenilenmiştir. 
Toplam uzunluk 30m dir.



Porvoo, Finlandiya: Endüstriyel bir 
sahada çok kısıtlı alana yerleştirilmiş 
yağmur suyu sistemi. Özel imal 
edilmiş 80 m uzunluğunda  DN/
ID 1200mm Weholite tank yağmur 
suyu akışını düzenleyen tampon 
olarak işlev görüyor. Tank şantiyede 
kaynakla birleştirilmek üzere 20 m 
boyunda borular haliinde nakledildi. 
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Yağmursuyu	sistemleri	

Växjö, İsveç: Özel imal edilmiş 1000m3 yağmur suyu tankı 
komşu bölgedeki yağmur suyu şebekesine su akışını kontrol 
altında tutuyor. Växjö hızlı montaj, uzun ömür, esnek imalat 
ve tam sızdırmazlık sağlaması nedeniyle Weholite tankını 
seçmiştir.

Bury St. Edmunds, Büyük Britanya: Weholite boru ile 
üretilmiş bir yağmur suyu tutma tankı. Toplam uzunluk 
1200m, DN/ID 2800mm, toplam hacim 7000m3.

San Clemente, CA. USA: 2042m Weholite boru DN/ID 
2134–3048mm ve toplam 75 dirsek bir yerleşim bölgesi için 
yağmur suyu şebekesi olarak döşendi.  



Jepua, Finlandiya: Bir açık kanalın 
borulanması. Bu projede Ostrobothnia 
demiryolu hattının yenilenmesi 
sırasında donmuş zeminden 
kaynaklanan zararın azaltılması için 
toplam  52m Weholite DN/ID 1800mm 
boru döşendi.

Weholite Boru Sistemi l 9 

Açık	kanallar

Vantaa, Finlandiya: Otomobil depolama sahası olarak 
kullanılması planlanan 9 hektar arazide yağmur suyu 
tahliyesi için açık kanallar yerine Weholite boruları 
kullanılarak arazinin tamamı değerlendirildi. Proje için 258m 
DN/ID 1200mm Weholite boru, 198m DN/ID 1400mm boru 
ve 11 adet teğet menholü döşendi.  Bağlantılar dişli ve 
gömlekli olarak yapıldı.

Espoo, Finlandiya: Monikonpuro kanalından su tahliyesi. 
Beyaz Weholite DN/ID 2200mm 150m boru kullanıldı.



Endüstriyel uygulama 

Uponor Infra, Baltık Denizinde 
bulunan Åland Takım Adalarındaki 
Eckerö’de karada kurulu bir balık 
çiftliğine 10 kilometreden fazla 
değişik tipte boru temin edildi. 
Başlangıçtaki plan basınçlı 
boru kullanmaktı.Ancak Uponor 
uzmanları müşteriyi daha ucuz 
maliyetli ID 1800 mm Weholite boru 
kullanmaya ikna etti. Bu, projenin 
başlangıç aşamasında uzmanlara 
ulaşmanın önemini gösteren iyi bir 
örnektir.

Kemijärvi, Finlandiya: 1050m uzunluğundaki DN/ID 700mm 
Weholite boru kağıt fabrikasının arıtma tesisi çamurunun 
deşarjı için kullanılıyor. Boru hattı pompa istasyonuna 
flanşlı bir bağlantı ile bağlanmıştır ve arıtılmış su Kemijärvi 
gölüne deşarj edilmektedir. Teknik sebeplerden dolayı boru 
hattı yer üstündedir. Sıcaklık farklarından kaynaklanan 
hareketleri engellemek için 6m3 beton bloklar ankraj olarak 
kullanılmıştır. 
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Beckton, Londra: Arıtılmış atıksu deniz deşarjı. Proje 
kapsamına iki adet 440m Weholite ID 3000mm boru, 
mühendislik, malzeme temini, kaynak işleri, profil beton 
doldurma, PE bağlantı odaları, montaj ve süpervizörlük 
hizmetleri dahildir. Gerekli geri dolgu miktarı sebebiyle 
karadaki bölüm için LP SN6 seçilmiştir, denizdeki kısımda SN4 
boru kullanılmıştır.

İsveç’teki SCA kağıt fabrikasında ağır trafik yükü nedeniyle 
Weholite muhafaza borusu olarak kullanılmıştır. Ana proses 
suyu borusu olarak kullanılan DN 900mm dolu cidarlı 
borular Weholite boruların içinden geçmektedir.



Sønderborg, Danimarka: Bir okul binası altında jeotermal 
hava ısıtması için kolektör boruları. Montaj derinliği 2m.

Maløv, Danimarka: Weholite borular bir 
ilaç şirketinde korozyona uğramayan 
havalandırma boruları olarak 
kullanılmıştır. Toplam 136m DN/ID 
2000mm boru döşenmiştir. Weholite 
kimyasallara mukavemeti ve tam 
sızdırmazlığı nedeniyle havalandırma 
borusu olarak kullanıma çok uygundur.
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Danimarka: Biyogaz reaktörü gaz yıkama kuleleri havayı 
zararlı gazlardan temizliyor. Weholite biyogaz güç 
santrallarında kullanıma uygundur.

Havalandırma	boruları



Deniz	uygulamaları,	Proje	hizmetleri	

Fos-sur-Mer, Fransa: Bir elektrik santralının soğutma suyu 
boruları anahtar teslimi bir proje olarak temin edilmiştir. 
Toplam 1260m uzunluğunda Weholite DN/ID 2200–2400mm 
boru çekilmiştir. Montaj boyu 206m, Balastlama profil içinde 
yapılmıştır.

Nghi Son, Vietnam: Petrol rafinerisi için deniz deşarjı, 
Weholite DN/ID 2700 mm ve 2025mm. Kapsam mühendislik 
ve tasarım, kaynak işleri ve profil doldurma ile birlikte montaj 
süpervizörlüğü hizmetleri yapılmıştır.
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Denize döşenen su alma 
ve deşarj boruları, basınç 
ve mukavemet hesapları, 
malzeme tedariği, kaynak 
işleri, montaj ve boru 
döşenmesini kapsayan, çok 
aşamalı projelerdir. 

GEZER  tüm bu hizmetleri 
sağlar. Uponor’un uzun 
yıllara dayanan tecrübesi ile 
bu alanda öncü firmalardan 
birisidir.

Sağlanan	hizmetler:

• Kapsama dahil olan tüm 
işlerin tarifi, tedarik edilen 
tüm malzemelerin parça 
resimlerini de içeren 
detay mühendislik ve 
mukavemet hesapları, 
montaj talimatları ve 
simülasyonları, boru 
stabilite hesapları, 
kaldırma işlemleri, 
kullanıcı el kitapçıkları, vs.

Esnek Weholite deniz 
zeminindeki yükleme 
farklarına sert malzemeden 
yapılmış boruya  göre daha 
iyi adapte olur.

Geleneksel dolu cidarlı 
plastik borular normalde 
yüzmeye karşı harici beton 
ağırlıklar ile balastlanır. Bu 
Weholite için de münkündür, 
fakat boru cidarındaki profilli 
yapından faydalanılması 
tavsiye edilir. Profil boşluğu 
beton harç ile doldurulabilir. 
Balastlamanın boru 
cidarında yapılması harici 
balastlama alternatiflerine 
kıyasla daha dar bir 
tranşa kullanılmasına 
izin verdiğinden, bu 
yöntem deniz tipi tarama 
masraflarında tasarruf 
sağlar.

Duvar içi profil balastlaması 
ayrıca daha hızlı montaj 
imkanı sağlar, daha az 
ağır ekipman gerektirir ve 
kaynaklar borunun denize 
döşendiği yerden başka bir 
mahalde yapılabilir. Borular 
nihai yerlerine mavna veya 
romörklar yedeğinde dubalar 
kullanılarak çekilebilir. 
Uponor temsilcileri deniz 
uygulamaları konusunda 
daha detaylı bilgi vermekten 
mutlu olacaklardır. 

• Malzeme tedarikleri
•  Saha kaynak işleri ve 

balastlama
• Süpervizyon
•  İşletme

Weholite boru deniz 
uygulamaları için uygundur: 
tuzlu su ve korozyona 
dayanıklıdır, kaynaklı 
bağlantılar sızdırmazdır ve 
DN/ID 3500mm çapa kadar 
mevcuttur. Büyük çaplarda 
dahi boru hafif olduğu için 
elleçlenmesi ve döşenmesi 
kolaydır. 

Jyväskylä, Finlandiya: Bir güç santralı 
için soğutma suyu boruları. Weholite DN/
ID 3000mm. Borular sahaya 20m boylarda 
nakledildi, döşeme boyları 300m. Su alma ve 
deşarj borularının toplam uzunlukları 1714m.
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St. Petersburg, Rusya: Atık su arıtma tesisi deşarj borusu. 
Uponor bu projeye 1060m DN/ID 1200mm boru ve kaynak 
hizmetleri sağladı.

Fos-sur-Mer, Fransa: Weholite DN/ID 2000mm çapın 
üzerinde dünyada mevcut bir kaç borudan biridir.

Talvivaara madeni, Sotkamo, Finlandiya: Uponor 250m 
uzunluğunda Weholite DN/ID 1600mm boruyu ham su alma 
borusu olarak monte etti.

Filipinler’in en büyük ham petrol rafinerisi için 
soğutma suyu alma ve deşarj boruları. Deniz 
ortamında anahtar teslimi bir proje; 610 metre 
Weholite ID 2400mm ve 450 metre Weholite ID 
2200mm boruları kullanılmıştır.



St. Petersburg, Rusya: DN/ID 2000mm Weholite borular 
atık su arıtma tesisi deşarj hattı olarak uygulandı. Weholite 
ayrıca hattın başlangıç noktasında, demiryolu geçişlerinde 
ve eski çelik ve beton hatların uzatılmasında da kullanılmıştır. 
İlaveten yüzlerce metre DN/ID 50 – 2000mm PE ve Weholite 
boru sahada kullanıldı.
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Düşük	basınçlı	boru	hatları

Aberfeldie, B.C., Kanada: Aberfeldie nehir tipi hidrolik santral 
yenilenirken 855m DN/ID 3000mm Weholite boru, PN 1.5 bar 
ile 14 adet dirsek ve DN/ID 1200mm 2 adet menhol kullanıldı.

Helsinki, Finlandiya: 
Yazın güç santralı 
soğutma suyu hattı 
olarak kullanılıyor. 
Kışın ise soğuk deniz 
suyu bölgesel merkezi 
soğutma sistemine 
besleniyor.Bu proje için 
600m’den fazla basınç 
sınıfı 1.5 bar olan DN/
ID 2000mm Weholite 
boru bir düzine flanş ve 
çok sayıda özel fittings 
kullanıldı.



Filipinler, su alma kulesi

Cebelitarık: Bir yağmur suyu deşarj projesinde özel olarak 
tasarlanmış Weholite ürünler kullanıldı.
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Büyük Britanya: DN/ID 3000mm prefabrike fitting toplam 
300m3 hacimli yağmur suyu tutma tankı çözümünün 
parçasıdır ve ağırlığı 5 tondan azdır. İnşaat işleri dahil montaj 
iki gün sürmüştür. Geleneksel yöntemle kıyaslandığında, 
Weholite montaj süresini ve komşulara verilen rahatsızlığı 
haftalarca kısaltmıştır. 

Özel imalatlar

Linköping, İsveç’teki yeni bir yerleşim bölgesi için ortak bir 
projenin parçası olarak Uponor Infra, içme suyu, atık su, 
elektrik, telekomunikasyon, ısıtma ve soğutma tesisatlarını 
içeren bir altyapı tüneli geliştirmek, tasarlamak ve döşemek 
üzere sözleşme imzalandı. 1.8km uzunluğundaki galeri/tünel 
ID 2200mm Weholite borudan imal edilmiştir.

St. Petersburg, Rusya: Güney-batı arıtma tesisi için yeni 
deşarj borusu Weholite DN/ID 2000mm, toplam uzunluk 
550m. Boru mevcut boruya en sonuna kaynaklı Weholite 
borudan yapılmış 2.5m aralıklı bir difüzör ile bağlanmıştır. 



Iisalmi, Finlandiya: İzolasyonlu bir havalandırma 
tankı sudaki gazla karbon dioksiti uzaklaştırıyor. 
Prefabrike DN/ID 2400mm tank zemine beton bir 
plaka üzerine monte edilmiştir. 
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Alaveteli, Finlandiya: DN/ID 3000mm Weholite tanklar 
hayvan yemi depolaması için hijyenik, uzun ömürlü ve 
ekonomik bir alternatif sunuyor. Bu çiftlik yemi siloları 
polietilenden imal edilmiş türlerinin ilk örneğidir.  

Lumijoki, Finlandiya: Bir yer altı kaynağı ile bağlantılı 
alkalinizasyon tesisi içme suyu için doğru pH-değerini 
sağlıyor ve tesisat bileşenlerinde korozyonu önlüyor. 
Ayrıca prefabrike sistemin montajı hızlı ve kolay.

Tanklar
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Köyde WehoPuts 1020 atık su arıtma tesisi 
kurulduğunda; Hallangen, Norveç’te Båtstø köyü 
çevreci bir yapıya cesurca adım attı. Arıtma tesisi 
tümü Weholite’den yapılmış üç büyük Ø ID 2400mm 
19-metre uzunluğunda tank ve bir adet  Ø ID 1600mm 
dağıtım tankından oluşuyor.

Kittilä, Finlandiya: Kanalizasyonu onlarca kilometre uzağa 
nakletmek veya bir pompalı iletim hattı döşeme seçenekleri 
ile karşılaştırıldığında Kaukonen köyünde inşa edilen  
WehoPuts 400, atık su arıtma tesisi en akılcı çözüm olarak 
görüldü.Arıtma çamuru tesis içinde kompostlaştırılabiliyor.

Su tankı, 100 m3 in Raippaluoto, Vaasa, Finlandiya. Çap 
3000mm ve uzunluk 18 metre.

Finlandiya’daki Vantaa Energy enerji şirketi için bir yağmur 
suyu tutma tankı. Tanklar 20m boyunda ID 3000mm  
Weholite borulardan oluşuyor. Bu 20-metrelik borular her biri 
100 metre olan iki tankı oluşturmak için sahada kaynak edildi.
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Ürünler, boyutlar

M

DoDN/IDdn

Boyut aralığı DN/ID 280 – 1000mm

Size 
dn

DN/ID
mm 

Do
mm

M
mm

315 280 364 155 
400 360 458 175 
450 400 508 175 
560 500 622 195 
675 600 732 225 
788 700 845 240 
900 800 957 270 
1125 1000 1185 295

Soketli Weholite

I

DN/IDdn

L

Boyut aralığı DN/ID 360 – 2000mm

Dişli	Weholite

Size
dn

DN/ID
mm

I
mm

400 360 50
450 400 50
560 500 65
675 600 77
900 800 90
1125 1000 100
1325 1200 120
1575 1400 130
1680 1500 130
1792 1600 130
2016 1800 180
2240 2000 190

DN/ID  = nominal ölçü = iç çap               
dn  = nominal dış çap
Do  = maksimum socket dış çapı
M  = Soket geçme derinliği
L  = Standart (faydalı) uzunluk 6 ve 12m 
l  = Dişli kısmın uzunluğu

Not! Boyutlar SN4 (kN/m2) borular için nominal değerlerdir 
ve bitmiş üründen farklılık gösterebilir. Borular için uzunluk 
toleransı ±50mm (+23°C). Özel uygulamalar için farklı boru 
ölçüleri, rijitlik sınıfları ve uzunluklar dizayn edilebilir.

Borular
Weholite borular EN 13476, ISO 21138 ve SFS 5906 ürün 
standartlarına uygun olarak 3500 mm iç çapa kadar SN2 
SN4 ve SN8 sınıfında imal ediliyor.Borular İskandinavya 
kalite markası INSTA-CERT N:o 4075’ye sahiptir.
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Z

Z

Ze

bend

DN/ID
de

Z

Z

DN/ID

de

Ze

R bend

Dirsekler

Dirsekler	1-45° Dirsekler	46-90°

R = 1.0 × DN/ID mm

Not! Boyutlar nominal değerlerdir ve bitmiş üründen farklılık 
gösterebilir. Z ve Ze boyutları için tolerans ±50mm (+23°C). 
Açı toleransı ±2.5°. Özel uygulamalar için farklı açılar ve 
bükülme yarıçapları tasarlanabilir

DN/ID 2200mm üzeri ölçüler için dirsekler özel olarak 
tasarlanmaktadır.

DN/ID
mm

de
mm

Dirsekler	1–45° Dirsekler	46–90°
30°

Z mm
Ze

mm
45°

Z mm
Ze

mm
60°

Z mm
Ze

mm
90°

Z mm
Ze

mm
280 315 270 108 326 157 372 195 535 313
360 400 322 137 386 201 433 248 586 401
400 450 329 154 400 225 453 278 622 447
500 560 391 191 480 280 546 346 757 557
600 675 450 231 556 337 636 417 889 670
700 788 510 270 633 393 727 487 1022 782
800 900 559 308 700 449 807 556 1145 894
1000 1125 651 385 827 562 960 695 1383 1117
1200 1325 781 993 1152 1659
1400 1575 911 1158 1344 1936
1500 1680 975 1240 1439 2073
1600 1792 1040 1323 1535 2211
1800 2016 1170 1488 1727 2488
2000 2240 1300 1653 1919 2764
2200 2464 1430 1819 2111 3041
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DN/ID 1

DN/
ID 2

de2

Z3

Z3e

de1

Z1 Z2
Z2e

DN/ID 1

DN/
ID 2

de1

Z1 Z2

Z3

de2

Tee

Not! Boyutlar nominal değerlerdir ve bitmiş üründen farklılık  gösterebilir. Z ve Ze 
boyutları için tolerans ±50mm (+23°C). (DN/ID2 < DN/ ID1) Tee’ler için, Z3 ve Z3e 
ölçüleri tabloya göredir. 

DN/ID 2200mm üzeri ölçüler için Tee’ler özel olarak tasarlanmaktadır.

DN/ID = DN/ID2
mm

De1= De2
mm

Z1=	Z2=	Z3
mm

Z2e;	Z3e
mm

280 315 390 206
360 400 450 263
400 450 470 294
500 560 565 366
600 675 660 441
700 788 755 514
800 900 840 588
1000 1125 1000 735
1200 1325 1200
1400 1575 1400
1500 1680 1500
1600 1792 1600
1800 2016 1800
2000 2240 2000
2200 2464 2200
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Flanşlı	bağlantılar

Bağlantı Weholite PE	pipe Flanş Cıvatalar Kole
DN
mm

DN/ID
mm

de
mm

de
mm

L
mm

D
mm

b
mm

k
mm

pcs ×
size

Torque
Nm

h
mm

d4
mm

350 360 400 355 377 505 30 460 16 × M20 45 40 430
400 400 450 400 385 565 34 515 16 × M24 60 44 482 
500 500 560 500 379 670 38 620 20 × M24 70 47 585
600 600 675 630 390 780 40 725 20 × M27 80 56 685
700 700 788 710 400 895 45 840 24 × M27 90 60 805
800 800 900 800 415 1015 53 950 24 × M30 100 77 900
1000 1000 1125 1000 438 1230 62 1160 28 × M33 130 96 1110
1200 1200 1325 1200 460 1455 68 1380 32 × M36 180 100 1330
1400 1400 1575 1400 480 1675 80 1590 36 × M39 105 1535
1600 1600 1792 1600 491 1915 100 1820 40 × M45 110 1760

Not! Boyutlar nominal değerlerdir ve bitmiş üründen farklılık 
gösterebilir. Flanş delikleri DIN 2501, PN10’a göredir.

Soket

DN/ID

Not! Boyutlar nominal değerlerdir ve bitmiş üründen farklılık 
gösterebilir. Flanş delikleri DIN 2501, PN10’a göredir.

DN/ID
mm

de
mm

L
mm

Do
mm

280 315 420 364
360 400 460 452
400 450 515 502
500 560 530 613
600 675 600 723
700 788 650 839
800 900 690 955
1000 1125 710 1185



Concrete Rubber

Alternative:
chamfering

Pipeline

Cover frame

Telescope 
adjustment pipe

Cover

Telescope ring

Manhole riser

Connections

Concrete Rubber

Alternative:
chamfering

PE flange

Welded bottom

Cover frame

Telescope 
adjustment pipe

Cover

Telescope ring

Manhole riser

Connections
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Duvar	geçişleri
Boru bir duvardan geçecek ise sabitlemek için ayrı ve su 
geçirmez bir fitting kullanılmalıdır.

Not! Kesme kuvvetlerini en aza indirmek için, boru ve duvar 
arasında lastik bir gömlek veya benzeri malzeme kullanılması 
tavsiye edilir. Geri dolgu sıkıştırması da dikkatli bir şekilde 
yapılmalıdır.

Menholler
Weholite boru sistemi menhol seçimi için geniş imkanlar 
sunar. Menholler normalde prefabrikedir. Bağlantılar, 
yükseklikler, kapaklar ve benzerleri müşterinin istekleri 
doğrultusunda seçilir. Tipik olarak manholler bağımsız 
yapılardır, fakat muayene bacaları doğrudan borunun üzerine 
oturan semer tipi menhol olarak da imal edilebilir. Semer tipi 
menholler prefabrike olabilecekleri gibi şantiyede de tesis 
edilebilir.  
Tipik	menhol	tipleri:

Yağmur suyu menholü Semer tipi menhol (muayene 
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Dizayn, uygulama

Malzeme özellikleri

Aşınma	direnci

Darmstadt aşınma testinde (DIN 19534, bölüm 2), boru 
numuneleri kum ve su karışımı ile doldurulur, ve daha sonra 
belirli sayıda salınıma tabi tutulur. Düzenli aralıklarla aşınan 
madde miktarı ölçülür. Sonuçlar PE boru malzemeleri için 
çok yüksek aşınma direnci göstermektedir.

Malzeme Kısa	dönem	
sıcaklık

Uzun dönem 
sıcaklık

PE +80°C +45°C
PP +95°C +50°C

Sıcaklık	aralığı

Boru içindeki akışkanın maksimum sıcaklığı:

İzin verilen çalışma sıcaklığı ile ilgili daha detaylı bilgi için 
lütfen GEZER ile temasa geçin.

Hidrolik dizayn
Kısmen su dolu borular

Boru doluluk seviyesinin 
fonksiyonu olarak; akış 
debisi, dolu alan ve hidrolik 
yarıçaptaki değişimi 
gösteren diyagram. 10Q 
eğrisi yatay eksende 
%0-12 arasında Q 
eğrisinin büyütülmüş halini 
vermektedir.

Kimyasal mukavemet

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın PE normal kullanımda 
kimyasal olarak aktif değildir. Başka bir deyişle, ne tür toprak 
olursa olsun PE kimyasal veya elektriksel reaksiyonlara bağlı 
olarak çürümez, paslanmaz veya korozyona uğramaz. Ayrıca 
toprağa da herhangi bir şey salgılamaz. PE’nin kimyasal 
davranışı ile ilgili daha fazla bilgi ISO 10358’de verilmiştir.

Weholite	boru	ve	hammadde	için	tipik	fiziksel	özellikler

Özellik Değer Birim Standart
E-modül, kısa dönem ≥ 800 MPa ISO 527
Yoğunluk ≈940 kg/m3 ISO 1183
Doğrusal genleşme kats. ≈17·10-5 K-1
Isıl iletkenlik ≈ 0.36–0.50 W/(K · m)
Özgül ısı sığası ≈ 2300–2900 J/(kg · K)
Yüzey direnci >1013 Ω
Poisson oranı 0.45 (-)
Çekme mukavemeti > 15  MPa ISO 6259
Kopma uzaması > 350  % ISO 6259

Filling level %

Flow volume  Q
Area A
Velocity u
Hydraulic radius  R
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Dolu	akışlı	borular	ve	deşarj	abağı

Boru pürüzlülük katsayısı 0.03. Bu abakta, sistem pürüzlülük katsayısı 0.25 
varsayılmıştır.

Suyun +10°C’da kinematik viskozitesi
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Yapısal	dizayn
Gömülü esnek borular

Weholite gibi esnek bir boru tanım olarak harici yüklere 
maruz kaldığında (trafik, yeraltı su seviyesi değişiklikleri, 
donma etkileri, toprak oturmaları vs.) deforme olan bir 
borudur. Buna karşılık rijit borular tüm harici yükü kendileri 
taşır. Esnek bir borudaki deformasyon miktarı borunun 
rijitliği, çevresindeki zeminden gelen destek ve harici yüklere 
bağlı olarak değişecektir. 

Gömülü esnek boru hatlarındaki deformasyonu hesaplamak 
için pek çok yöntem vardır. Çoğu aşağıda verilen formülü 
esas alır.

Spangler	formülü:

Deformasyonun çoğu kanalın geri doldurulması sırasında 
oluşur. Döşeme sonrası, harici yükleme ve zemin 
oturmalarına bağlı olarak boru etrafındaki zemin daha da 
sıkışır. Tecrübeler, geri dolgu malzemesi, geri dolgunun 
sıkıştırma kalitesi ve harici yüklere bağlı olarak, maksimum 
deformasyona borunun döşenmesinden sonra 1-3 yıl 
içinde erişileceğini göstermektedir. İzin verilen en yüksek 
deformasyon ulusal düzenlemelere bağlı olarak % 5-10 
arasındadır.

Sahadaki tecrübe ve araştırmalar uygulama kalitesinin boru 
hattı boyunca farklı olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar 
borunun desteklenmesini ve haricen yüklenmesindeki 
değişiklikleri yansıtmaktadır. Montajdaki değişkenlikler 
esnek borulardaki deformasyonlarda ve rijit borularda eğme 
momentlerinde farklılıklara yol açmaktadır. 

Esnek bir boru harici yükleri absorbe eder ve belirli ölçüde 
deforme olur. Rijit bir boru ise tanımı gereği deforme olamaz. 
Harici yükler yeteri kadar arttığında, rijit boru en sonunda 
çatlayacak ve rijitliğini kaybedecektir. 

deformasyon(%) =
boru rijidliği + zemin rijidliği

boru üzerindeki düşey yük

Trafik var

Trafik yok

Zaman	 Uygulama	sonrası	süre	(2–3 hafta)

Oturma deformasyonu

Uygulama 
deformasyonu

B
or

u 
de

fo
rm

as
yo

nu
 %

Esnek boru Rijit boru

Esnek boru Rijit boru
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Degerfors, İsveç: Demiryolu menfezleri Weholite DN/ID 
1800mm, 2 × 24m.

Helsinki, Finlandiya: Ring 1 ana yolundaki döner kavşakta, 
örtü kalınlığı sadece 400mm. Weholite SN4 DN/ID 1600mm, 
2 paralel menfez.

Halka rijitliği minimum SN4 kN/m2 olan bir boru için, flambaj 
riskinin kontrol edilmesi ancak boru 6 m’den daha derine 
döşenecek ise gereklidir.  

Buckling limit (kN/m2)

Ring stiffness (kN/m2)

Well compacted friction soil

Not compacted friction soil

Buckling limit for pipe above ground

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0 2 4 6 8 10 12

Flambaj	direnci

Termoplastik bir boruda oluşabilecek en önemli problem aşırı 
yüklemeye bağlı çökmedir (flambaj). Her ne kadar boru halka 
rijitliği seçiminde nadiren belirleyici olsa da bu dizayn kriteri 
kontrol edilmelidir.
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Boru	seçimi	için	dizayn	grafiği

Cf = 2.0

Well Moderate None

Primary backfill: granular soil/friction soil; 
Layer thickness: 300mm + compaction
Final backfill: soil of any type + compaction; 
Compaction: > 94% mod. Proctor

Primary backfill: granular soil/friction soil; 
Layer thickness: 500mm + compaction
Final backfill: soil of any type + compaction; 
Compaction: 87 - 94% mod. Proctor

Backfill granular soil/cohesive soil; 
Layer thickness: no compaction; 
Compaction: < 87% mod. Proctor 

Cf = 1.0 Cf granular = 3.0
Cf cohesive = 4.0

Teppfa’nın bir çalışması 
baz alınarak (Gömülü 
Termoplastik Boruların 
Dizaynı; 1999), çeşitli dizayn 
yaklaşımları önerilebilir. 
Termoplastik boruların 
uzama kabiliyeti sayesinde 
dizaynlar basit tutulabilir. 

En büyük önemin borunun 
enstalasyonu / geri dolguya 
verilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca esnek 
boruların zemin oturmalarını 
takip edeceği de akılda 
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Well + Cf 1
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None + Cf 3/Cf 4

SN 2 SN 4 SN 8 SN 16Ring stiffness (kN/m2)

Cf = consolidation factor 
δ/d = deformation
Source: TEPPFA (1999),  
Design of Buried  
Thermoplastics Pipes

tutulmalıdır. Çalışma 
kapsamında bu nedenle 
esnek borular için yük bir 
konu değildir. Bu çalışmanın 
sonuçları baz alınarak, basit 
bir grafiği kullanan basit bir 
dizayn yaklaşımı kuvvetle 
tavsiye edilir.

Dizaynda her bir enstalasyon 
grubu için grafik alanları 
verilir. 

Her bir grup için alt sınır 
enstalasyon sonrası 

ortalama deformasyonu ve 
üst sınır maksimumu temsil 
eder.

Dizayn grafiği üç 
enstalasyon grubunu içerir. 
Konsolidasyon faktörleri 
(Cf) grafikten elde edilen 
başlangıç deformasyon 
değerlerine eklenmelidir.

Not:

• Uygulama derinliği 0.8 - 6 m
• Borular ilgili EN veya ISO 

ürün standardı gereklerini 
karşılar 

• Ağır trafik yükü
• PE borular için izin verilen 

deformasyon % 8 - 10%
 



Kanal	ve	boru	döşeme	işleri
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Final backfill 

Primary backfill

Pipe bedding

Trench bottom

Kullanılabilir olduğu durumlarda plastik boruların uygulaması 
için ulusal uygulama kurallarına bakınız.  

Boru yataklama

Boru kanalı genişliği boyunca yatak malzemesi taşsız 
olmalıdır. Kanal tabanında, 100-150mm kalınlığında 
yataklama tabakası hazırlanır ve mekanik olarak iyice 
sıkıştırılır. Yatak boru dış çapından en az 400mm daha 
geniş olmalıdır. Yumuşak/yaş zeminde uygulama için yatak 
malzemesi altına bir geotekstil serilerek yatak ile doğal zemin 
birbirinden ayrılmalıdır.

Birincil dolgu

Birincil dolgu malzemesi sürtünmeli toprak veya kırmataş 
olmalıdır. Geri dolgu kanalın tüm genişliğini kapsamalıdır.  
Dolgu malzemesi her 150-300mm tabakada bir 
sıkıştırılmalıdır.  Birincil dolgunun son tabakası borunun 
üzerini 300mm örtmelidir.Birincil dolgu malzemesi 
alçaktan ve dikkatli bir şekilde serilmelidir. Boru yanlarının 
sıkıştırılmasına özellikle dikkat edilerek, borunun hareket 
etmesi önlenmelidir.  Birincil dolgu borunun her iki yanında 
ve kanal boyunca eşit tabakalar halinde olmalıdır. Donmuş 
dolgu malzemesi kullanılmamalıdır.

Not! Boru tacı üzerindeki geri dolu kalınlığı 300mm’ye 
ulaşıncaya kadar doğrudan boru üzerinde sıkıştırma 
yapılmamalıdır. 

Final dolgu

Trafik yükü olan ve olmayan yerlerdeki final dolgu şartları 
farklıdır. Sıkıştırma tabakalar halinde yapılmalıdır. Final 
dolgu malzemesi sıkıştırılabilir kazı malzemesi veya daha 
iyi malzeme olmalıdır. Her durumda malzeme içinde taş 
bulunmamalıdır.



Destek mesafesi, m 

• sarkma 10mm/10 yıl
• akışkan yoğunluğu 1000kg/m3
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Borunun	kıvrılması
Kanalizasyon boru hatlarında yön değiştirmeler normal 
olarak menhol veya dirsek kullanılarak yapılır. Küçük yön 
değiştirmeler borunun kendisi kıvrılarak yapılabilir. Soketli 
borular eğilirken, kıvrım sokette olmamalıdır. Normal montaj 
koşullarında Weholite borular için minimum kıvrım yarı çapı 
R = 100 × de (dış çap) olmalıdır. Zorunlu hallerde, 50 × 
de’ye kadar daha küçük kıvrım yarı çapları kabul edilebilir.
Kabul edilebilir kıvrım yarı çapı, kanal duvarlarına konan 
yanal desteklerle korunabilir. Pratikte DN/ID > 1500mm’den 
büyük çaplardaki boruların saha koşullarında kıvrılması zor 
olabilir. Boruları düşük sıcaklıklarda kıvırırken özel bir dikkat 
gösterilmelidir.  GEZER temsilcileri boruların kıvrılması 
ile ilgili sorularınız için yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacaklardır. 

DN/ID
mm

Dn
mm

Boru	boş Boru dolu Boru dolu
Profil	boş

kN/m
Profil	boş

kN/m
Profile	dolu

N/m
360 400 1.23 0.24 10
400 450 1.52 0.29 10
500 560 2.38 0.45 10
600 675 3.43 0.65 10
700 790 4.66 0.89 20
800 900 6.09 1.16 20
1000 1125 8.97 1.27 30
1200 1350 13.70 2.61 40
1400 1575 18.65 3.55 50
1500 1680 21.41 4.08 60
1600 1792 24.36 4.64 70
1800 2016 30.83 5.87 90
2000 2240 38.06 7.25 110
2200 2464 46.05 8.78 130

Weholite borular için yüzme 
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Destek mesafeleri
Yer üstü enstalasyonları için maksimum destek mesafeleri 
aşağıdaki şekle göre belirlenebilir.

Yüzme
Borular zemin suyunun altına döşeniyor ise, borunun yüzme 
olasılığı dikkate alınmalıdır. Yüzme kuvvetini yenecek 
önlemler gerekli olabilir. Bu önlemler her bir durum için ayrı 
ayrı dizayn edilmelidir. Teknik destek için GEZER ile temasa 
geçebilirsiniz.



30 l Weholite Boru Sistemi

Bağlantı
Soketli	bağlantı
1. Boruları dikey ve yatay 

yönde aynı hizaya getirin. 
Hizalamada yardımcı 
olmak için spigot tarafı, 
örneğin altına bir kalas 
konarak, yükseltilebilir.  

2. Spigot ucu, soket ve 
sızdırmazlık contası 
yatağının temiz ve kuru 
olmasına dikkat edin.

3.	Contanın arka yüzüne ve 
conta yatağına homojen 
biçimde conta yağı/gresi 
sürün, ve lastik contayı 
yatağın içine oturtun. 
Contanın doğru yönde 
ve boru çevresinde 
düzgün biçimde yerleşmiş 
olduğundan emin olun.

4.	Spigot ucuna ve contanın 
iç tarafına da yağlayıcı 
sürün.

5.	Önceden yapılmamış ise, 
doğru geçme uzunluğunu 
ölçün ve spigot ucunda 
işaretleyin.Yeteri kadar 
kuvvet kullanarak spigotu 
yavaşça, soket üzerindeki 
geçme derinliğine kadar 
itin. Soket veya spigota 
zarar vermemek için 
kalas veya plaka kullanın. 
Büyük çaplı boruları 
itmek için ekskavatör 
kullanılabilir. Soket ağzını 
korumak için bir plaka 
veya kalas kullanılabilir. 
Sızdırmazlık contasının 
yerinde olduğuna dikkat 
edin. Montaj sonrası 
plakaları ve diğer 
yardımcıları uzaklaştırın.  

1

3

2

4 5

Lastik conta
Soketli birleşimler kum geçirmez. Su sızdırmazlığı gerekiyor 
ise ayrı bir lastik conta kullanılmalıdır. Lastik contalar, yağ ve 
solvent içermeyen atık suya dayanıklıdır. Lastik contalar, EN 
681 gereklerini karşılar. Talep halinde yağa-dirençli contalar 
temin edilebilir.

Isı	büzüşmeli	gömlek
Isı büzüşmeli gömlekler, su sızdırmazlığı sağlamak üzere, 
örneğin vidalı birleşimli düz uçlu borular için, veya diğer 
malzemelerin birleşimleri için kullanılabilir. Talep halinde özel 
gömlekler sipariş edilebilir.
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Dişli	bağlantı
1. Dişlerin temiz ve kuru 

olmasına dikkat edin. 

2. Dişleri yatay ve dikeyde 
aynı hizaya getirin. Dişler 
birbirine geçince borular 
birleşime hazırdır.

3.	Erkek ucu dişi uca 
vidalayın.

4.	Boru kanırtmaç 
veya kumaş sapan 
ile döndürülebilir. 
Gerekiyor ise boruların 
döndürülmesine yardımcı 
olması için ekskavatör 
kullanılabilir. Döndürme 
işlemini kolaylaştırmak 
için, borular montaj sonrası 
çıkartılacak kalaslar veya 
döner destekler üzerine 
konabilir.

5.	Birleşim yeri bu hali ile kum 
geçirmez. Su sızdırmazlığı 
gerekiyor ise, birleşim 
yerine içten, dıştan veya 
her iki taraftan ekstrüzyon 
kaynağı yapılabilir (NS > 
800mm). Ayrıca büzüşme 
gömleği veya lastik gömlek 
kullanarak da bireşim 
yeri su geçirmez hale 
getirilebilir.

Ekstrüzyon	kaynağı
Ekstrüzyon kaynaklı birleşimler tamamen sızdırmaz olup 
çekme kuvvetlerine dayanıklıdır. Ekstrüzyon kaynağı 
tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır.

Uponor Infra boru hattının hem içinden hem de dışından 
kaynak yapabilen uygun kaynak makinaları geliştirmiştir

Kelepçeli	bağlantı
Kelepçeler, kanalizasyon ve diğer basınçsız boru hatlarının 
yapımı, onarımı veya bakımında boruların birleştirilmesi için 
dizayn edilmiştir.

• Düz uçlu boruların birleşimi
• Mevcut boru hatlarının tamiri
• Farklı çapta ve malzemeden borular arasında adaptör 

olarak.



Bağlantı	metotları	

Dıştan kaynak makinası. Kelepçeli bağlantı 

El ekstrüderi (kaynak makinası). El ekstrüderi ile yapılan 
kaynak özellikle dişli bağlantılarda sızdırmazlık sağlar. 

İçten ekstrüzyon kaynağı makinası. Tüm işler tecrübeli 
personel tarafından yapılmalıdır.

Profil yüksekliğinin tümünü kapsayan kaynak 

Isı büzüşmeli gömlek 

32 l Weholite Boru Sistemi



Weholite Boru Sistemi l 33 

Genel

Elleçleme dikkatli bir 
şekilde yapılmalı, boru, 
fittings ve menholleri 
yerde sürüklemekten 
kaçınılmalıdır. Weholite boru 
ve fittings soğuk veya nemli 
havada kayganlaşır. -20°C 
altındaki sıcaklıklarda boru 
ve fittingsin elleçlenmesi 
önerilmez. Boru, fittings ve 
menholler kendi ambalajları 
içinde nakledilmeli ve 
depolanmalıdır. Koruyucu 
ambalaj uygulamadan 
hemen önce çıkarılmalıdır

Yükleme

Boru, fittings veya 
menholler hiç bir zaman 
atılmamalıdır. Kaldırma 
noktaları eşit aralıklı 
olmalı ve iyi dağıtılmalıdır. 
Uygun kaldırma  sapanları 
kullanılmalıdır. Zincir veya 
kanca kullanılmamalıdır

Nakliye

Nakliye araçları temiz ve 
düz tabanlı olmalı, yüzeyde 
keskin objeler olmamalıdır. 
Boruların kaymaması ve 
bükülmemesine dikkat 
edilmelidir. Yükün biribirine 
sürtünmemesi için yük 
iyi bağlanmalıdır. Naylon 
kayış veya sapanlar 
kullanılmalıdır, zincir veya ip 
kullanılmamalıdır. Boru veya 
fittings soketleri 

Elleçleme, nakliye ve depolama
üzerinde durmamalıdır. 
Mazot veya benzeri 
malzemeler bulaşmamalıdır.
Sapan ve kalas takozların 
kullanımı sahada boşaltma 
işlerini kolaylaştırır.. 

Depolama

Teslimatta tüm malzemeler 
dikkatlice incelenmeli, 
herhangi bir kusur hemen 
not ve rapor edilmelidir

Borular, boruların ve 
taşıyıcıların ağırlığını 
kaldırabilecek sağlam ve düz 
zemin üzerine istiflenmelidir. 
Elleçleme güvenliği ve 
uygunluğu için, boru istif 
yüksekliği beş adedi ve 3 
metreyi aşmamalı, kaymaları 
önlemek için uygun biçimde 
takozlanmalıdır.

Borular kalasların üzerinde 
stoklanmalıdır. Entegre 
soketli boruların soketleri 
karşılıklı uçlarda boşta 
olacak şekilde istiflenmelidir. 
Borular ve fittings ısı 
kaynaklarına yakın 
olmamalıdır. Eğer Weholite 
borular uzun süre güneş 
altında kalacak ise, üzerleri 
örtülmelidir. Tüm malzemeler 
hırsızlık, vandalizm, kaza 
ile oluşabilecek hasar 
ve kontaminasyondan 
korunmalıdır.

 



Kalite kontrol
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• Üretici veya ürün adı; 
• Halka rijitliği; 
• Malzeme (PE, PP, diğer);
• Boyut OD/ID; 
• İmalat kodu;
• Boru ulusal veya uluslarası onaya sahip ise onay işareti.

Halka rijitliği testi

GEZER, sıkı imalat spesifikasyonları oluşturarak ham 
maddeden bitmiş boru ürünlerine kadar eksiksiz bir kalite 
kontrol sistemi sürdürmektedir. Weholite üretimi ISO 9000’e 
göre yapılmaktadır. Weholite boruların özellikleri TS EN 
13476, ISO 21138 ve SFS 5906 standartlarına uygun olarak 
belirlenmiştir.

Borular 300–1200 mm arası çaplar için Nordic Poly Mark, 
INSTA-CERT # 4075 onayına sahiptir.

Weholite	kalite	kontrolu	aşağıdakilerden	oluşur:

1. Ham madde testleri
2. Ürün geometrisi ve toleranslar
3.	Ürün özellikleri

Weholite borular Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Polonya 
ve Kanada’da ulusal onaylara sahiptir.

İşaretleme

Weholite borular standart gereklerine uygun olarak belirgin 
ve dayanıklı biçimde, borunun normal stoklama, hava 
koşulları altında kullanım ömrü boyunca okunabilir kalacak 
şekilde işaretlenir.  Örnek boru işaretlemesi aşağıdaki 
resimde görülebilir 

Çevre	koşulları

GEZER, çevre, sağlık ve güvenlik konularının önemini 
anlamakta ve bunları işinin ayrılmaz bir parçası olarak 
görmektedir. GEZER, enerji tasarrufu, atıkların azaltılması 
ve geri dönüşüm konularında elinden gelen gayreti 
göstermektedir.

GEZER, çevre, sağlık ve güvenlik açılarından kabul edilemez 
olduğu kanıtlanmış malzemeleri kullanmamaktadır. Günlük 
işimizin önemli bir parçası açık fikirli ve müşterilerimiz ve 
yetkili merciler ile iyi ilişkiler içinde olmaktır. DN/ID 600mm, SN4 boru için uzunlamasına rijitlik testi. Yük 

29kN, sehim 30mm, boru deformasyonu 54mm.
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Cazibeli	borularda	saha	sızdırmazlık	testi	

(Finlandiya standardı SFS 3113’in özeti)  

Prensip

Boru hattının belirli bir bölümü su ile doldurulur ve belli bir 
basınca maruz bırakılır. Testin sonunda basıncı korumak 
için eklenmesi gereken su miktarı belirlenerek sızdırmazlık 
kontrol edilir. Test bir menholden bir sonraki menhole, 
olası bir kaçağın belirlenebilmesi için bütün boru hattı veya 
birleşim yerleri açıkta kalacak şekilde yapılır.

Teste başlamadan önce boru hattı temizlenir. Test sırasında 
hareket etmemeleri için tıkaçlar sabitlenir. Hava tahliyesi açık 
vaziyette boru su ile doldurulur. Gerekli fazla basınç zemin 
suyu seviyesine bağlı olarak değişir. Test sırasında zemin 
suyu yüksekliği menholler arasındaki mesafenin ortasından 
ölçülür. Test basınçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Teste 
başlamadan önce en az 2 saat süre ile boru hattı basınçsız 
olarak su ile dolu vaziyette bekletilecektir. Donma riski var ise 
test yapılmaz. 

Saha testi

Boru üzerindeki 
yeraltı	suyu	a	(m)

	Test	basıncı		Pe1

kPa bar 
a < 0 10.0 0.1

0 < a < 5 15.5 0.155
0.5 < a < 1.0 21.0 0.21
1.0 < a < 1.5 26.5 0.265
1.5 < a < 2.0 32.0 0.32
2.0 < a < 2.5 37.5 0.375
2.5 < a < 3.0 48.5 0.485
3.5 < a < 4.0 54.0 0.540
4.0 < a < 4.5 59.5 0.60
4.5 < a < 5.0 65.0 0.65

Metod

1. Boru iç basıncı test basıncına yükseltilir ve test 
cihazlarının sızdırmadığı kontrol edilir. 10 dakika süre ile 
basınç altında tutulur.  

2. Yarım saat süre ile gerektiğinde su eklenerek test basıncı 
Pe1 seviyesinde tutulur. Üç adet 6 dakikalık zaman 
aralığında eklenen su hacmini ölçün.

3.	Test bittiğinde eklenen ortalama su hacmi kaydedilir. Bu 
hacim kullanılarak birim boru uzunluğu ve süre (l/m * h)  
için eklenen su miktarı hesaplanır, burada 
l  = litre olarak eklenen su 
m  = metre olarak boru hattı boyu 
st = saat

Bulunan değer ve boru iç çapı aşağıdaki diyagrama girilir. 
Çizginin altındaki kalıyor ise test sonucu uygundur.  
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