


EĞİTİMİN KURALI

Aklınıza takılan konuların sorulması

?

www.ilkmak.com



Eğitimimizin Amacı

Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan basınçlı 
kaplarla çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskler 
ve bunlara karşı alınması gereken önlemler 
hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Öğrenim Hedeflerimiz

Bu dersin sonunda katılımcılar;

• Basınçlı kapları sınıflandırır.

• Periyodik testler, kontroller ve sicil kayıtlarını tanımlar.

• Her türlü basınçlı kabın kullanımından 
kaynaklanabilecek riskleri belirleyerek, bunlardan 
korunma yöntemlerini açıklar.



Konu Başlıklarımız

Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması

Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma 

tedbirleri

Kazanlarda güvenlik 

Kompresörlerde güvenlik

Basınçlı tank ve tüpler 
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İlgili mevzuat



Tanımlar

Kap : İçine    akışkan  doldurmak  için  tasarlanmış ve  imal edilmiş    
hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir.

Basınçlı kap :  İç  basıncı   0.5   bardan büyük olan  kap   ve 
ekipmanlara   denir.

Basınçlı ekipman :  Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru 
donanımı,  emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar anlamına 
gelmektedir. 

Eğer; varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, 
kaldırma mapası  vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da buna tanıma 
dahildir.

Emniyet aksesuarları : Basınçlı  kabın   emniyetle işletilmesini  
sağlamak    için    gerekli   olan     cihazlardır.



Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması

Kazanlar 

Kompresörler 

Buhar ve sıcak su kapları 

Basınçlı asit tankları 

Gaz tankları 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri 

Asetilen tankları ve tüpleri 

İçinde zehirli ve zararlı gazların bulunduğu kaplar 



Basınçlı kaplar

Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma 
tarafından; 

a) Kap hacmi (litre)

b) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare), 

c) Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare), 

d) Kontrol tarihi, bilgilerin yazılı olduğu bir plaka,  
konacaktır 



Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri

2.1. Basınçlı Kaplarda Meydana Gelebilecek 

Tehlikeler 

Kabın patlaması 

İçindeki gazın ortama yayılıp patlaması 

Ocaklarda oluşan gazların patlaması 

Zararlı ve zehirli gazların etkileri 

Zararlı sıvıların sıçraması 

Büyük yangın ve facialara sebep olması 



Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri

2.2. Genel Olarak Alınması Gerekli Tedbirler 

Patlamalara karşı dayanıklı bir yerde bulundurmak 

Uygun emniyet donanımının olması 

Gaz kaçağı ihtimaline karşı uygun havalandırma, 

Periyodik kontrol ve deneylerinin zamanında yapılması ömrü biten 

kabın devreden çıkarılması 

Ehil kişiler tarafından kullanılması 



Kazanlarda güvenlik 

Kazan Tanımı :

“İçine doldurulan akışkanın sıcaklık, basınç vb. 
değerlerini proses için istenilen sınırlar arasına 
getirmekte kullanılan cihazlara kazan denir.”

Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su 
kazanlar :

Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında,  
basınç 0, 5 atü ve sıcaklık ise 110 *C 
geçmeyecektir.



Kazanlarda güvenlik 

Her kazanın görünür bir yerine,  imalatçı firma 
tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka 
konulacaktır 

İmalatçı firmanın adı, 

Kazanın numarası, 

İmal edildiği sene, 

En yüksek çalışma basıncı.



Kazanlarda güvenlik 

3.1. Kazan Tipleri 

Sıcak su kazanları 

Buhar kazanları 

* Düşük basınçlı buhar kazanları

* Orta basınçlı buhar kazanları 

* Yüksek basınçlı buhar kazanları 

Kızgın su kazanları 

Kızgın yağ kazanları 



Kazanlarda güvenlik 

3.2. Kazanların Patlama Sebepleri Tipleri 

Kazanın ve tesisin uygun yapılmamış olması, 

Gerekli emniyet donanımının olmaması, 

Kullanıcı hataları, 

Zamanında bakım ve kontrolünün yapılmamış olması. 



Kazanlarda güvenlik 

3.3. Sıcak Su Kazanlarında Emniyet Donanımı 

Termometre 

Hidrometre 

Gidiş dönüş Emniyet boruları 

Patlama kapağı 

Gözleme deliği 

İmbisat deposu (Taşma Havuzu) 

Termostat 



Kazanlarda güvenlik 

3.4. Buhar Kazanlarında Emniyet Donanımı 

Kazan besleme (Su tağdiye) cihazı 

Su seviye göstergeleri 

Emniyet supapları 

Manometre 

Presostat

Emniyet düdüğü 



Kazanlarda güvenlik 

3.4. Buhar Kazanlarında Otomatik Kontrol Sistemleri 

Yanma kontrolü (Kazandaki basıncın sabit tutulması gereken yerlerde 

uygulanır) 

Besleme suyu kontrolü (Kazan dom su seviyesini sabit tutar) 

Sıcaklık kontrolü (Buhar çıkış sıcaklığını sabit tutar) 

Not: Kazan ilk ateşlendiğinde kontrol sistemleri elle kumanda edilmeli, kararlı 

bir rejime geçtikten sonra otomatik kontrole alınmalıdır 



Kazanlarda güvenlik 

3.5. Buhar Kazanlarında Otomatik Kilitleme ve Koruma Donanımı 

Brülor alevi söndüğünde yakıtı kesen fotoelektrik gözleyici, 

Aşırı buhar basıncında yakıtı kesen basınç şalteri (presostat) 

Dom suyu seviyesi aşırı düştüğünde yakıtı kesen su seviye aygıtı, 

Yakıt pompası çıkış basıncı düştüğünde yakıtı kesen basınç şalteri,

(Yakıt ön ısıtıcılı kazanlarda) Yakıt sıcaklığının düşmesi halinde yakıtı kesen 

sıcaklık şalteri, 

Kazan yakma havasının kesilmesi halinde yakıtı kesen basınç şalteri, 

(Gaz yakan kazanlarda) Gaz basıncının düşmesi halinde yakıtı kesen basınç 

şalteri. 



Kazanlarda güvenlik 

3.6. Buhar Kazanlarında Alarm Elemanları 

Alçak ve yüksek dom su seviyesi alarmı, 

Alev sönme alarmı, 

Hava toz karışımındaki yüksek sıcaklık alarmı, 



Kazanlarda güvenlik 

3.7. Kazan Dairesinde Alınması Gereken Tedbirler 

Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı olmalı, 

Kazanın üstünde rahat çalışılabilecek seviyede tavan yüksekliği olmalı, 

Kazan dairesi yeterli şekilde havalandırılmalı, 

Kazan içine ve baca kanallarına girilebilmesi için uygun kapı ve kapaklar 

olmalı, 

Zemin düz olmalı ve zemindeki bütün kanalların üzeri kapalı (Örtülü) olmalı. 



Kazanlarda güvenlik 

3.9. Kazanların İşletilmesinde Alınması Gereken Tedbirler 

Kazan dairesine sorumlu ve yetkili olmayanlar girmemeli 

Kazan yakılmadan önce kazancı tarafından tüm vanalar, klepeler, kapaklar, 

emniyet supapları, yakıt ve su miktarı kontrol edilmeli 

İlk ateşlemede sıcaklık yavaş yavaş yükseltilmeli 

Sıvı ve gaz yakan kazanlarda, kazan ateşlenmeden önce, ocağın içinde, 

beklerin yanında, kazanın etrafında yakıt olmamalı 

Her vardiya değişiminde emniyet supabı kontrol edilmeli 

Kazan, ehil kişiler tarafından işletilmeli 

Periyodik kontrol ve testleri yapılmalı 

Basınç altında bakım onarım yapılmamalı 



Kompresörlerde güvenlik

4.1. Kompresör Tipleri 

4.1.1. Pistonlu Kompresörler 

4.1.2. Vidalı Kompresörler 

4.1.3. Turbo Kompresörler



Kompresörlerde güvenlik

Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka,  
imalatçı firma tarafından konacaktır.

a) İmalatçı firmanın adı, 

b) Yapıldığı yıl, 

c) En yüksek çalışma basıncı, 

d) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,



Kompresörlerde güvenlik

4.1. Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 

Patlamalara karşı dayanıklı ayrı bir bölmede olacak, 

Seyyar kompresörler çalışanlardan en az 10 m. uzakta olacak, 

Üzerinde, imalatçı firma, imal tarihi, azami çalışma basıncı ve 

gazın cinsi belirten etiketi bulunacak, 

Yılda en az bir kere kontrol ve test edilecek, 



Kompresörlerde güvenlik

İstenen basınca ulaşınca motor otomatik olarak duracak, 

Emniyet supabı ve manometresi olacak, 

Tankın altındaki su boşaltma musluğundan her gün biriken su 

boşaltılacak, 

Tehlike anında kompresörü uzaktan durdurma tertibatı olacak. 



Basınçlı tank ve tüpler 

Tüplerin depolanması ile ilgili tüm kurallar ve resmi 

mevzuat uygulanmalıdır. 

Dolumu yapan firma tarafından tüp üzerine konulan ve 

içindeki gazı tanıtan etiketler kesinlikle 

kopartılmamalıdır. 

Kullanımdan önce tüpün içinde hangi gazın 

bulunduğundan emin olunmalıdır. 

Tüpün içindeki gazın özellikleri ve tehlikeleri mutlaka 

bilinmelidir. 

Tüpleri kullanıma almadan önce acil bir durumda ne 

yapılacağı önceden planlanmalıdır. 



Basınçlı tank ve tüpler 

Gazın kullanımı ile ilgili herhangi bir tereddüt 

durumunda mutlaka gazı veren firmaya 

başvurulmalıdır. 

Tüpler, valfler ve diğer gaz ekipmanlarının kontrol ve 

testleri sistemli olarak zamanında yapılmalıdır. 

Tüpler sadece bu amaç için yapılmış, çok iyi 

havalandırılan ve tercihen üzeri açık mahallerde 

depolanmalıdır. 

Tüplerin depolandığı mahallerde ateş, ark veya 

herhangi bir ısı kaynağı kesinlikle bulunmamalıdır. 



Basınçlı tank ve tüpler 

Tüp depo mahalleri temiz ve düzenli tutulmalı, yetkisiz 

kişilerin buralara girmelerine engel olunmalıdır. 

Buralarda tüp depolandığını belirten işaretler görünür 

şekilde asılmalıdır. 

Tüp depo mahalleri içinde veya yakınında çıplak ateş 

yaratılmasına ve sigara içilmesine engel olunmalıdır. 

Depolanan tüpler devrilmeyecek veya 

yuvarlanmayacak şekilde emniyete alınmalıdır. 



Basınçlı tank ve tüpler 

Tüpler her zaman dikey olarak tutulmalı, mümkünse 

valflere kapak takılmalı, tüp kapakları ise her zaman 

takılı bulunmalıdır. 

Dolu ve boş tüpler ayrı olarak depolanmalı, dolu 

tüplerin kullanılmasına önce gelenlerden başlanmalıdır. 

Tüpler, içlerindeki gazın yanıcılık, yakıcılık, zehirlilik vs. 

özelliklerine göre gruplara ayrılarak depolanmalıdır. 

Oksijen veya yanmayı destekleyen diğer gazların 

tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden en az 6 m. uzakta veya 

ateşe dayanıklı bir duvar ile bu tüplerden ayrılmış 

olarak depolanmalıdır. 



Basınçlı tank ve tüpler 

Mümkün olduğunca az miktarda yanıcı veya zehirleyici 

gaz tüpü stokta tutulmalıdır. 

Yanıcı ve parlayıcı gaz tüpleri, diğer yanıcı 

maddelerden ayrı olarak depolanmalıdır. 

Depolanan tüplerin genel durumları ve tüplerden kaçak 

olup olmadığı sık sık ve sistemli olarak kontrol 

edilmelidir. 

Yanıcı veya zehirleyici gaz tüplerinin bulunduğu 

mahallere girerken havadan bu gazlardan bulunup 

bulunmadığı bu iş için uygun cihazlar kullanılarak tespit 

edilmelidir. 



BASINÇLI KAPLARDA TEST TEKNİKLERİ

I.Zorlayıcı testler (deformatif) :  Basınçlı kap üzerinde bulunan her 
noktanın  belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.

Zorlayıcı test teknikleri:

a) Hidrolik   test : Basınçlı  kabın  tamamı veya bir kısmının  uygun 
şartlarda      bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi  ve  
boşaltılarak sonuçlarının  irdelenmesi tekniğidir.

b) Pnömatik test : Basınçlı kabın tamamı veya bir  kısmının uygun 
şartlarda bir    gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve 
boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi  tekniğidir.

II.  Zorlayıcı   olmayan   testler (non deformatif):  Basınçlı kabın 
hassas yerlerinin özel  yöntemlerle  incelenmesidir.

Zorlayıcı olmayan test teknikleri  : Basınçlı kaba  zorlayıcı test 
tekniklerinin uygulanmasında sakınca  görülmesi halinde uygulanırlar. 



Gözle muayene testi : Malzeme üzerindeki süreksizlik muayenesinin 
gözle yapılması işlemidir. 

Not : Zorlayıcı testlerden sonra bu test tekrar uygulanmalıdır.

Sıvı sızdırma testi : Özel    hazırlanmış    bir   sıvının   muayene 
yüzeyine   sürülmesi    ve   siyah   (uv)   ışını altında  yüzeyin   
incelenmesi  tekniğidir.

Manyetik partikül testi :

Islak flor ışığı testi :Bu metot süreksizliklerin manyetik kuvvet 
çizgilerini bozması esası üzerine  kurulmuştur.



Not : 1. Bu test yalnızca manyetik malzemelere   uygulanabilir.

2. Köşelerde ve  kaynak  yerlerinde yanıltıcı  netice  verebilir.

Radyografi  testi :Bu   metot; x   ışınlarının,  malzemede  ki 
süreksizlik  durumunda  film  negatifleri üzerinde daha koyu alanlar  
oluşturması  tekniğine dayanılarak geliştirilmiştir.

Ultrasonik test :Malzeme   üzerine yönlendirilen (ultrasonik) ses 
dalgalarının, malzemedeki    süreksizliklerden farklı  yansıması  temeli   
üzerine  kurulmuştur. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.1. Buhar ve Kızgın Su Kazanlarının Periyodik Testi 

Kazan önkapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri 

temizlenmelidir. 

Emniyet ventilleri kör flanş yada flanşlar arasına en az 2 

mm. kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir. 

Buhar çıkış hattı (kızgın su çıkış hattı) flanşlar arasına 

en az 2 mm. kalınlığında sac parça konularak 

körlenmelidir. 

Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.1. Buhar ve Kızgın Su Kazanlarının Periyodik Testi 

Kazan su seviye gösterge vanaları kapatılmalıdır.          

( Kazan çalışma basıncının 1,5 katında kaçırmamalıdır.) 

Kazan patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman 

sandığı temizlenmelidir. 

Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su kaba kirleticiler 

içermemeli ve su sıcaklığı 20-40 oC arasında olmalıdır. 

Bu test en az yılda bir ve kazanının her tamir yada 

tadilatında mutlaka yapılmalı ve raporu saklanmalıdır. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.2. Kalorifer ve Kızgın Yağ Kazanlarının Periyodik 

Testi 

Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri 

temizlenmelidir. 

Emniyet ventilleri kör flanş yada flanşlar arasına en az 2 

mm. kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir.( 

Kapalı genleşme depolu kazanlar için) 

Sıcak su (kızgın yağ) gidiş-dönüş vanaları 

kapatılmalıdır. 

Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.2. Kalorifer ve Kızgın Yağ Kazanlarının Periyodik 

Testi 

Kazan gidiş dönüş emniyet boruları flanşları arasına en 

az 2 mm. kalınlığında sac parça konularak 

körlenmelidir.( Açık genleşme depolu kazanlar için) 

Kazan tamamen su(yağ) ile doldurulmalı ve sıcaklığı 

20- 40 oC arasında olmalıdır. 

Bu test en az yılda bir ve kazanın her tamir yada 

tadilatında mutlaka yapılmalı ve raporu saklanmalıdır. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.3. Kompresör Hava Tankları Periyodik Testi 

Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri 

kapatılmalıdır. 

Hava tankı içerisindeki hava tahliye (blöf) vanasından 

tamamen boşaltılmalıdır. 

Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri

sökülmelidir. 

Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, 

çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde 

sökülmelidir. (Pistonlu kompresörler için) 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.3. Kompresör Hava Tankları Periyodik Testi 

Hava tankı basınçlı hava girişi körlenmelidir.(Vidalı 

kompresörler için) 

Hava tankı basınçlı hava çıkışı körlenmelidir. 

Hava tankı içerinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya 

kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır. 

Bu test en az yılda bir ve tankın her tamir yada 

tadilatında mutlaka yapılmalı ve raporu saklanmalıdır. 



Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri

6.4. Hidrofor Tankları Periyodik Testi 

Hidroforun elektrik ile bağlantısı kesilmelidir. 

Hidrofor tankı içerisindeki basıçlı hava, tahliye (blöf) vanasından 

tamamen boşaltılmalıdır. 

Hidrofor tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir. 

Hidrofor tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır. 

Hidrofor tankı içerinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) 

tamamen su ile doldurulmalıdır. 

Bu test en az yılda bir ve tankın her tamir yada tadilatında mutlaka 

yapılmalı ve raporu saklanmalıdır. 



İmalatçıların sorumlulukları

Basınçlı ekipman, mantıklı öngörülebilir şartlarda veya imalatçının kullanım 

talimatlarına uygun bir şekilde hizmete sokulduğunda, emniyetini sağlayacak 

şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli, kontrol edilmeli ve kurulmalıdır. 

Uygulanabildiği oranda tehlikeleri yok etmeli veya azaltmalıdır. 

Giderilemeyen tehlikelere karşı uygun koruma önlemleri almalıdır. 

Gerektiğinde, kullanıcıları tehlikelere karşı bilgilendirilmeli ve kurma yada 

kullanım sırasında bu riskleri azaltmak için özel önlemlerin alınması hususunu 

belirtmelidir. 

Yanlış kullanım olasılığı varsa veya açıkça bu durum öngörülebiliyorsa, 

basınçlı ekipman bu yanlış kullanımdan doğacak tehlikeyi önleyecek şekilde 

tasarımlanmak zorundadır veya bu mümkün olamıyorsa, basınçlı ekipmanın 

bu şekilde kullanılamayacağına ilişkin uygun uyarılar verilmelidir. 



İlgili mevzuat

22/5/2003 tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu 30/06/2012 tarihli 
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