
LPG-Flex
Güçlendirilmiş esnek LPG borusu

 ■ Paslanmaz
 ■ 35 bar nominal basınç
 ■ Esnek takviyeli boru
 ■ Kesintisiz bir şekilde döşenerek tesis edilir
 ■ Çelikten daha düşük basınç kaybı
 ■ Azaltılmış tesisat süresi ve maliyeti (saat – 

gün karşılaştırması)
 ■ Tesis edilebilecek en güvenli ve en düşük 

maliyetli boru sistemi!



LPG-Flex

LPG-Flex boru
LPG taşıması için geliştirilmiş borular

Uygulamalar

Bağlantı elemanlarının montajı

CGH Belçika, Petrol ve Gaz Endüstrisinin hem üretime dönük hem de satışa dönük seg-
mentlerinde metal olmayan boru sistemlerinin tasarımı ve proje mühendisliği alan-
larında 25 yıldan fazla süredir edindiği tecrübeye dayanarak güvenli yeraltı LPG nakli-
yatının yapılabilmesi için ileri bir boru döşeme teknolojisi sunmaktadır. 
Devamlı makara üzerine sarılan ve esnek olan borular son derece hızlı bir şekilde düşük 
maliyetler üzerinden tesisat yapılmasına imkan tanımaktadır. Gelişmiş polimerler ve 
Aramit elyafı örgü kullanılması paslanma direncini, dayanıklılığı ve ileri derecede uzun 
ömürlü olmasını temin etmektedir. LPG-Flex borular tank ve dağıtıcı arasında kesinti-
siz bir şekilde tesis edilir, böylece tüm gömülen, erişmesi mümkün olmayan bağlantı 
elemanlarını ortadan kaldırır. Plastik çelikten 100 kat daha yumuşak olduğu için daha 
küçük boru çapları tipik daha büyük çelik borular ve esnek oluklu çelik borularla aynı 
akış sonuçlarını verecektir. 
LPG-Flex borular geleneksel çelik boru sistemlerinin dezavantajları olan, güvenlik 
makamlarının büyük endişe duyduğu gerekli X-ışınları testiyle kaynak yapılması ile iç 
ve dış paslanma gibi hususları ortadan kaldırmaktadır.

LPG-Flex borular Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), sıvı haldeki ve gaz fazındaki pro-
pan, bütan, pentan ve dimetil-eterleri (DME) nakletmek için kullanılmaktadır.
2009 yılından bu yana dünya çapında çeşitli uygulamalarda binlerce tesisatta 
kullanılmaktadır: 

 ■ Büyük petrol şirketine ait servis istasyonlarındaki otogaz tesisatları
 ■ Tarım: kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları, buğday ve mısır kurutma, dona 

karşı koruma
 ■ LPG dağıtım merkezleri ve dolum tesisleri
 ■ Endüstriyel uygulamalar: ısıtma, üretim süreçleri, asfalt değirmenleri ...
 ■ Uzak bölgelerdeki otellerde kullanılan ısıtma ve yemek pişirme uygulamaları
 ■ Yangınla mücadele eğitim merkezleri
 ■ Ve daha niceleri...

Erkek NPT dişi veya flanşlı bağlantı elemanları (elle işletilen) bir hidrolik radyal 
pres makinesi vasıtasıyla sahada (veya atölyede) kıvırcıklaştırılır. Pres işlemi 
boru cidarını ve borunun örgüsünü adaptör ve kovan arasında kilitleyerek 
sızdırmazlık ve mekanik direnci temin eder.
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LPG-Flex

LPG nakliyatına yönelik esnek boru

Ürün kodları ve ebatları

Borunun dayanıklılığı tamamen örgü tarafından belirlenmekte olup, et kalınlığı uyarınca BELİRLENMEMEK-
TEDİR, bu da LPG-Flex boruyu son derece esnek ve tesis etmesi kolay ve hızlı bir hale getirmektedir!

Dış ceket: Sarı polipropilen, örgüyü 
korumak üzere aşınmaya karşı dayanıklıdır

Takviye: Dayanıklı, uzamayı önleyen 
aramit elyaflı radyal (çapraz geçişli) 
boylamasına örgü.

İç astar (Ana boru):  
LPG’yle hem gaz hem de sıvı 
fazında uyumlu naylon iç astar.

Özellikleri ve bileşimi 
 ■ Maksimum işletme sıcaklığı: 

-40 °C ila +65 °C / -40 °F ila 149 °F
 ■ Boru örgü tasarımının dayanıklılığı: 

Maksimum işletme sıcaklığının 2,2 katı
 ■ Maksimum işletme basıncı: 35 bar – 500 psi
 ■ Maksimum test basıncı: 52 bar – 760 psi
 ■ Minimum tesisat sıcaklığı: 0 °C. Boru düşük 

sıcaklıklarda açılmadan önce ısıtılmalıdır
 ■ Ezilme dayanımı: Borunun çapına bağlı olarak 

25 ila 30 kg/cm2/284 ila 427 psi
 ■ Maksimum çekme kuvveti: 5.000 kg – 11,000 lbs
 ■ Standart boru çapları: DN20, DN25 ve DN32, 

daha büyük çaplar talep üzerine temin edilmektedir
 ■ Standart uzunluğu 200 m (659 ft) ya da 400 m (1318 ft) olan, metre 

veya foot şeklinde uzunluk işaretleri içeren yekpare koliler
 ■ Sadece gömülü uygulamalarda direkt olarak çukur içerisine ya da bir 

sekonder boru içerisine

Bağlantı elemanları
 ■ Gömme parça: erkek NPT dişinde sonlanan karbon çelik, 

geçme flanş ve O-halkası veya 500 mm dikişsiz karbon çelik boru içeren mil flanşı
 ■ Kovan: 304 paslanmaz çelik

Boru DN Dış Çapı
mm – inç

İç Çapı
mm – inç

Bükülme 
yarıçapı

m - ft

NPT bağlantı 
elemanı

Bağlantı 
elemanı 
ölçüsü

Flanş 
bağlantı 
elemanı

Boru bağlantı 
elemanı 
500 mm

Tüp
tipi

LP1025 20 31,75 - 1 1/4″ 22,35 - 0.88″ 0,44 - 0.29 MC20075-NPT 3/4″ MC20075-FLA MC20075-500 22L

LP1050 25 38,10 - 1 1/2″ 27,00 - 1.08″ 0,62 - 0.42 MC25100-NPT 1″ MC25100-FLA MC25100-500 28L
LP1075 32 44,45 - 1 3/4″ 33,80 - 1.33″ 0,70 - 2.29 MC32125-NPT 1 1/4″ MC32125-FLA MC32125-500 35L

Plastik çelikten yaklaşık 100 kat daha 
yumuşaktır. Daha küçük LPG-Flex boruları 
tipik daha büyük çelik borulara benzer 
akış sonuçları verecektir. 
Bu basınç düşme tablosu farklı akış 
oranlarında kullanılan tipik bir 80 m DN20 
boruya dayanmaktadır.

LPG-Flex boru:
Çelik boru: 

Akış oranı (l/dakika)
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Sözleşmeye dayalı olmayan belge

LPG-Flex
Onaylar
LPG-Flex boruları EN 16125 standartına uygundur. LPG-Flex boruları – 40 °C ye kadarki sıcaklıklarda yapılan basınç 
tutma testleri, patlatma testleri, pasa dayanıklılık, dielektrik direnç ve düşük sıcaklıkta bükülme testleri de dahil 
olmak üzere farklı ulusal test işlemlerinden başarıyla geçmiştir.
Borular 2009 yılından bu yana dünya çapında 20’nin üzerinde ülkede kullanılmakta ve tesis edilmekte olup, farklı 
test raporları mevcut bulunmaktadır (İtalya İç İşleri Bakanlığı, Fransa’dan LNE, Polonya’dan Petrol ve Gaz Enstitüsü 
...).
Avrupa’da DN20 ve DN25 borular PED’nin kapsamına girmemektedir. Bureau Veritas’ın imzasını taşıyan EN-10204 
standardıyla ilgili bir imalatçı beyanı mevcut bulunmaktadır. DN32 boruları PED kapsamına girmektedir. 
VII 97/23/EG Modülü A1 direktifi uyarınca olan bir imalatçı CE-Uygunluk Beyanı mevcut bulunmaktadır. LPG-Flex 
boru yüklenici eğitimi ve sertifikasyonu her zaman için CGH Belçika’nın ve resmi olarak tanınmış olan yerel LPG-Flex 
distribütörlerinin gönderdiği mühendislerin denetimi altında yapılmaktadır.

Yeni EN 16125 Standardını karşılamak üzere üçüncü şahıs bir laboratuvar 
tarafından yapılan LPG-Flex boru dielektrik testi düzeneği. 
Metal olmayan LPG boru cidarlarının 100 kV DC testinden geçmesi gerek-
mektedir.
LPG-Flex boru cidarları 140 kV DC’ye kadarki gerilimlerde dielektrik 
dayanımı sergilememektedir.

Çelik boruların hem kaynak hem de iç ve dış bölümlerinde pasın önlenmiş olması idarelerin en 
önemli amacı olan LPG tesisatlarının güvenliğini arttırmaktadır. 

Bu durum azaltılmış tesisat süresi ve maliyetlerle beraber LPG-Flex boru sistemini tesis etmesi en 
güvenli ve düşük maliyetli boru sistemi haline getirmektedir. 

CGH Grubu 9 ila 120 m3 kapasiteye sahip olan yerüstü ve yeraltı LPG 
tankları sunmaktadır:

 ■ Tank çapları 1.250 mm ila 2.900 mm aralığında değişmektedir
 ■ Dış kaplama: paslanmaz koruma – Yeraltı tanklarına yönelik 

endopren yüksek yoğunlukta poliüretan kaplama
 ■ Ark Kaynağı Teknolojisi
 ■ AB standartları uyarınca üretilmektedir (PED 97/23/EC, AD2000)

Yerüstü ve yeraltı LPG tankları


