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Servis Hatları için 
Pipelife Gas-Stop™ 
Montaj ve İşletme Talimatı

Genel hususlar

Bu tip Pipelife Gas-Stop™ , uyumlu basınçlı boru delme armatürlerinin 
( semer ) çıkışına monte edilebilir (Şek. 19) . Burada, içeri sürüşün döndürül-
meden ve yatay pozisyondan sapmadan gerçekleşmesi gerektiğine dikkat
edilmelidir. Pipelife’a danışılmadan mekanik yardımcı malzeme kullanılma-
ması gerekmektedir. İçeri – dayanak noktasına kadar - sürüşü kolaylaştırmak
için dış conta (dudak conta) su ile nemlendirilebilir.

Her GS tipi Pipelife Gas-Stop™ üzerinde iki aynı etiket ( yırtılabilir ) bulunur.
Bu etiketler üzerinde seri numarası ve Pipelife Gas-Stop™ ürününün
 tanımlanmasına ilişkin diğer önemli bilgiler yer almaktadır. Bu verilerin boru
hattına montaja kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir olması için, yırtıla-
bilir parça basınçlı boru delme armatürünün ( semer ) üzerinde uygun bir
yere tespit edilmelidir. Talep durumunda, uyumlu basınçlı boru delme
 armatür ( semer ) üreticileri hakkında bilgi verilebilecektir.

Bu tip Pipelife Gas-Stop™ , sertifikalı bir boru parçasına ( PE100/SDR11’den
mamul adaptör ) entegredir (Şek. 20) . Seri numarası ve Pipelife Gas-Stop™
ürün tanımlanmasına yönelik diğer bilgileri içeren etiketler hem adaptörde
ve hem de entegre Pipelife Gas-Stop™ üzerinde ( yırtma olanağı yok, tip
etiketi ayrıca ekli ) bulunur.

Bu tip Pipelife Gas-Stop™ bir elektrofüzyon manşona entegredir (Şek. 21).
Seri numarası ve Pipelife Gas-Stop™ ürün tanımlanmasına yönelik diğer bil-
gileri içeren etiketler hem elektrofüzyon manşon ve hem de entegre Pipelife
Gas-Stop™ üzerinde ( yırtma olanağı yok, tip etiketi ayrıca ekli) bulunur.

Bilgi:
GSA ve GSAE tipi ürünlerin her bir ambalajı üzerinde üç parçalı kendiliğinden
yapışkanlı bir tip etiketi ve bir kablo tespit çengeli eklidir. Etiket üzerinde :
– Tipe özgü teknik veriler,
– Ürünün seri veya parti numarası,
– Servis hattında bir Pipelife Gas-Stop™ parçasının mevcudiyeti hakkında

dikkat çekmek üzere tasarlanmış ve istenilen herhangi bir yere takılabilecek
bir bilgi notu.

Montajdan önce

Üzerinde seri numarası bulunan etiketin renginin öngörülen çalışma basınç
aralığı ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Pipelife Gas-Stop™ ürünlerinin
sahip oldukları farklı çalışma basınç aralıkları renk kodları ile belirlenmiştir. .
Seri numaralı etiketin farklı renkleri  değişik çalışma basınç aralıklarına denk
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gelir. Nominal debiler ve �p değerleri ya etiketin üzerinde görülebilir veya
ilgili ürün veri sayfasında bulunabilir . Bu verilerin uygunluğu durumunda izin
verilen montaj pozisyonuna dikkat edilmesi gerekir. . 

* Servis hattı
** Ana Dağıtım hattı

Bilgi / dokümantasyon:
Dağıtım şebekesinde kullanılan Pipelife Gas-Stop™ ürünün kesin tanımı ve 
buna bağlı izlenebilirliğini güvence altına almak için Pipelife Gas-Stop™ ürü-
nün seri veya parti numarasının yerleşim raporunda veya yerleşim planında 
kaydedilmesi tavsiye edilir. 

Montaj

Basınçlı boru delme armatüründe ( semere takılı ) Pipelife Gas-Stop™, 
Tip GS
Normal olarak, Pipelife Gas-Stop™, semer üreticisi tarafından basınçlı boru 
delme armatürünün çıkışına  monte edilmiştir . Takılı olmaması durumunda 
, yukarıda bulunan " GS serisine ilişkin genel hususlar " bölümü dikkate alın-
malıdır . Kirlenmeyi önlemek için basınçlı boru delme armatürünün çıkışında 
bulunan koruyucu kapak yalnızca servis hattına kaynak yapılmasından 
hemen önce çıkarılmalıdır. Diğer adımlarda lütfen ilgili basınçlı boru delme 
armatürü üreticisinin çalışma talimatlarına uyulması gerekir. 

PE adaptörde Pipelife Gas-Stop™, Tip GSA
Boru hattına montaj, gaz akış yönü dikkate alınarak, piyasada temin edile-
bilen elektrofüzyon manşonları ile gerçekleşir. PE100' adaptörün kaynak uç-
larının kaynağa hazırlanması gerektiğinden, bu sırada oluşabilecek çapağın 
Pipelife Gas-Stop™ ürünün içine kaçmamasına dikkat edilmelidir. Diğer 
 işlemler genel kaynak teknik yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşir.

Elektrofüzyon manşonunda  Pipelife Gas-Stop™, Tip GSAE
Boru hattı sistemine montaj,  gaz akış yönü dikkate alarak, elektrofüzyon 
manşon üreticisinin montaj talimatları uyarınca gerçekleşir.

da110/DN100 Ana Dağıtım hatları (ADH) için Pipelife Gas-Stop™ 
ürününe ilişkin özel bilgiler:
SDR 11 ve SDR 17 boru serilerinin boru veya boru parçaları kaynak yapı-
labilir. Pipelife Gas-Stop™ ‘ un kendi ağırlığı nedeniyle kaynak işlemi sıra-
sında bir tutucu tertibat (destek mandalı) kullanılmalıdır. Pipelife Gas-
Stop™ GSA110 sadece yatay şekilde monte edilebilir (+/–5° sapma 
mümkündür). Kalan iş, olağan kaynak yönergelerine göre gerçekleştirilir.
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Renk kodu İşletim basıncı aralığı Not 
bar MPa

YEŞİL 0,015 – 0,1 0,0015 – 0,01
MAVİ 0,025 – 1,0 0,0025 – 0,1 DVGW AD tip
MOR 0,035 – 5,0 0,0035 – 0,5 DVGW U tip
KIRMIZI 0,2 – 5,0 0,02 – 0,5 DVGW S tip
SARI 1,0 – 5,0 0,1 – 0,5
GRİ 0,05 – 0,4 0,005 – 0,04
TURUNCU 0,5 – 5,0 0,05 – 0,5
BEYAZ 0,3 – 5,0 0,03 – 0,5 Montaj yeri SH*
KIRMIZI 0,15 – 10,0 0,015 – 1,0 Montaj yeri ADH**
BEYAZ 0,3 – 10,0 0,03 – 1,0 Montaj yeri ADH
BEYAZ 1,0 – 10,0 0,1 – 1,0 Montaj yeri ADH
MAVİ 0,03 – 1,0 0,003 – 0,1 Montaj yeri SH+ADH



İşletime alma

Servis hattında (SH) Taşma tertibatlı (UE)  Pipelife Gas-Stop™
• Havalandırma için ana kapama vanasını ( AKV ) kademeli olarak ufak

 hareketlerle açın. Gerekirse bir havalandırma hortumunu AKV ' ye monte
edin ve gazın tehlike oluşturmayacak biçimde tahliye olması için hortumu
açık hava yönlendirin.

• Pipelife Gas-Stop™ ‘un kapanması durumunda bunun nedeni AKV ' nin
fazla açılmış olmasıdır. Vanayı kapatın, Pipelife Gas-Stop™ servis hattının
uzunluğuna ve çapına bağlı olarak otomatik olarak kendiliğinden açılacak-
tır. Yeniden açılma sürelerine ilişkin detayları ürün veri sayfalarında bulabi-
lirsiniz.

• Basınç ölçüm cihazı takılı olması durumunda, Pipelife Gas- Stop™ ürünün
açık/kapalı durumu çalışma basıncı üzerinden kontrol edilebilir. Çalışma
basıncı Pipelife Gas-Stop™ ürününden önce ve sonra birbirine eşitse, ürün
açık veya açılmıştır.

• Havalandırma işlemini AKV’sını daha ufak ufak açarak tekrarlayın.
• Hava tamamen alındıktan sonra AKV ' yı kapatın.

Bilgi:
Onarım öncesinde, taşan gaz miktarı (bkz. teknik veri sayfaları) hasarın oluş-
tuğu bölgeye sızar . Boru hattı üzerinde , Pipelife Gas-Stop™ sonrasında 
olası çok küçük sızıntılar nedeniyle taşan gaz dışarı kaçabilir. Bu durum 
 yeniden açılmanın uzun bir geciktirilmesine veya hiç açılmamasına neden 
olacaktır .

Yeniden açılma sürelerine ilişkin örnekler :
GS32/200UE (ürün veri sayfası, sayfa 38)
Boru da32/DN25 , 
Servis hattı uzunluğu = 12 m
Çalışma basıncı = 0,5 bar
Yeniden açılma süresi = yakl. 660 saniye = 11 dak

GS63/35UE (ürün veri sayfası, sayfa 34) 
Boru da63/DN50 , 
Servis hattı uzunluğu = 20 m
Çalışma basıncı = 0,05 bar
Yeniden açılma süresi = yakl. 1040 saniye = 17 dak 20 san

Servis hattında ( SL )Taşma tertibatsız  Pipelife Gas-Stop™
• Havalandırma için ana kapama vanasını kademeli olarak ufak hareketlerle

açın , Gerekirse bir havalandırma hortumunu vanaya monte edin ve gazın
tehlike oluşturmayacak biçimde tahliye edilmesi için hortumu açık havaya
yönlendirin.

• Pipelife Gas-Stop™ ürünün kapanması durumunda bunun nedeni AKV '
nın fazla açılmış olmasıdır.  AKVsını kapatın. Uygun bir basınç kaynağı, örn.
Nitrojen veya doğal gaz tüpüyle, Pipelife Gas-Stop™ açılana kadar , sistem
basıncına karşı basınç uygulayın .

• Basınç ölçüm cihazı takılı olması durumunda, Pipelife Gas- Stop™ ürünün
açık/kapalı durumu çalışma basıncı üzerinden kontrol edilebilir. Çalışma
basıncı Pipelife Gas-Stop™ ürününden önce ve sonra birbirine eşitse, ürün
açık veya açılmıştır.

• Havalandırma işlemini AKV ’sını daha ufak ufak açarak tekrarlayın.
• Hava tamamen alındıktan sonra AKV ' yı kapatın.

Bilgi:
Havalandırma için AKV sının kademeli olarak manuel etkinleştirilmesine al-
ternatif olarak geçme rakorlu bir flanş ve ufak boyda uygun bir havalandırma
hortumu monte edilebilir. Bu yöntemle AKV Pipelife Gas-Stop™ kapanma-
dan tam açık olarak kullanılabilir. 
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Ana dağıtım hattında ( ADH ) Taşma tertibatlı (UE) Pipelife Gas-Stop™
• Pipelife Gas-Stop™ ‘un önünde veya arkasındaki kapama vanası  kapama

( tercihen kaydırmalı vana ) zeten kapalı konumdadır. Pipelife Gas-Stop™
‘a uyarlanmış kapama vanasını kademeli olarak açarak boru hattını doğal
gaz ile doldurun.

Bilgi:
Kapama vanasının çok hızlı açılması Pipelife Gas- Stop™ ürünün kapanma-
sına neden olabilir. Bu durumda yeniden başlatma işlemini uygulayın (bkz. 
Yeniden işletime alma). Kapama cihazı olarak bir küresel vana kullanılması 
durumunda, bu vana özellikle yavaş ve kademeli olarak açılmalıdır. Başlan-
gıçta küresel vana maks.. 2–3° açılmalıdır .

Basınç dengesi sağlandıktan sonra kapama vanası tam olarak açılabilir. 
 Pipelife Gas-Stop™ artık aktif olarak çalışmaktadır. 

Yeniden açılma sürelerine ilişkin örnekler
GSA110/30UE (ürün veri sayfası, sayfa 29)
Boru da110/DN100, SDR 17,6
Pipelife Gas-Stop™ ve kapama vanası arasındaki uzunluk = 2 m
Çalışma basıncı = 0,05 bar
Yeniden açılma süresi = yakl. 108 saniye = 1 dakika, 48 saniye 

GSA63/300UE/S (ürün veri sayfası, sayfa 50)
Boru da63/DN50
Pipelife Gas-Stop™ ve kapama cihazı arasındaki uzunluk = 3 m 
Çalışma basıncı = 2 bar
Yeniden açılma süresi = yakl. 219 saniye = 3 dakika, 39 saniye 

Yeniden işletime alma

Servis hattında (SH) Pipelife Gas-Stop™
Servis hattının hasar görmesi ve buna bağlı olarak sızıntı durumunda, Pipelife
Gas-Stop™ kapanır. Lütfen hasar bölgesinde gaz sızıntısı olabileceğini dik-
kate alın. Servis hattının onarımı, ilgili gerekli güvenlik talimatları uyarınca
gerçekleşmelidir. Onarım tamamlandıktan sonra işletime alma işlemi bilinen
adımlarına uygun olarak gerçekleştirilebilir.

Ana hatta (ADH) Pipelife Gas-Stop™
Bir dağıtım hattının koruma alanı dahilinde hasar görmesi ve buna bağlı ola-
rak sızıntı durumunda Pipelife Gas-Stop™ kapanır. Onarım işlemine başla-
madan önce Pipelife Gas-Stop™’a uyumlanmış olan kapama vanası –
gas-stop’un önünde veya arkasında takılı olabilir- kapatılmalıdır. Onarım, ilgili
gerekli güvenlik talimatları uyarınca yapılmalıdır . Bunu takiben , boru hattının
yeniden işletime alınması (dolumu) kapama vanasının kademeli olarak
 açılması ile gerçekleştirilebilir.
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Redüksiyonlu montaj

Servis hattında (SH) Pipelife Gas-Stop™

>0,1 bar işletim basıncı aralığında, uygun redüksiyonların kullanımı ile
 Pipelife Gas-Stop™ ‘u bir boy küçük çap için kullanmak mümkündür
(Şek. 22+23).

Pipelife Gas-Stop™ ‘un bir boy daha büyük boru hatları için kullanılması
 durumunda ve elektrofüzyon redüksiyon kullanıldığında, Pipelife Gas Stop™
‘un veya montaj ünitesinin eksenel kaymasını önlemek için bir ara boru
 parçası kullanılmalıdır (Şek. 24).

Diğer Redüksiyon olanaklarına ilişkin tüm diğer ayrıntılı bilgileri talep üzerine
sağlanabilir.

1.Boru delme armatürü ( semer ) 
2.GS tipi Pipelife Gas-Stop™
3.Elektrofüzyon redüksiyon 
4.PE Servis hattı 

1.Boru delme armatürü ( semer ) 
2.GSA tip Pipelife Gas-Stop™
3.Elektrofüzyon redüksiyon
4.PE Servis hattı 

1.Boru delme armatürü ( semer ) 
2.GS tipi Pipelife Gas-Stop™
3.Elektrofüzyon sleeve 
4.Ara boru parçası
5.Elektrofüzyon redüksiyon 

Ana Dağıtım hattında (ADH) Pipelife Gas-Stop™

Pipelife Gas-Stop™ bir boy büyük boru hatları için ve elektrofüzyon redük-
siyon kullanıldığında, Pipelife Gas Stop™’un eksensel hareketini önlemek
için bir ara boru parçası kullanılmalıdır (Şek. 25).
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1. PE boru hattı da110 veya ara boru
parçası

2. Elektrofüzyon manşon d110
3. Pipelife Gas-Stop™ GSA110
4. Elektrofüzyon manşon d110/d160
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