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Madde-l İşİıv«ars,*u

KELEBEKVANA

İşin Teknik şartnamesine uygun^olarak I adet DN700 PNI6 Kelebek vana, l adet DN700 PNI6
;:#Hi#'"'#i,3oadet DN500 PNı6 reletek va; i';:, DN5oo pN ı6 demontaj parçasın|n

Akışkanıı yolunu kapatan vana bileşeninin akış yönı.ine dik olaı bir eksen çewesindeiilj;f: vana açık konı,nn,oaa;i;;"j;#;;i'jo",nu 
bileşeninin ç.*".iniJn g.çtig;

. .. Kelebek vaıranın AA ö.lçüeri; özel teknik sbelirtiimediğ takdiıde; İİ rN şi *i']+".*fr]il jffiTktrka biı seri numaıası
Basınç sınıfi, anmtasarlanacaktır. ra çapı ve diğer özellikleri, r§aN S9l ,ondu.d-u uygun olarak

.,*o*İ|İffiffiJilflhr zamanda tahrik edici ile çalışmaya uygun TS EN iso 5210

;ilffiT*olacak, flanşIann ölçüleri TS EN 1092-2 standardına uygun olacaktır.
ü;;};l#",ff;*,-;:İff"|'-""şşş.'.f,"tr*|i1*$jİ;",,,,,,

50, 75, l00 açıkl* 
:,"9*g;'-ö;;""il,"'ii,lİi be.lir.leyecek, katalo! veriıerinidoğulayacaktır, İdare vana,seçimini, proji tur*-rn, ur'a"ğerlere göre yapacaktıi.Vana gövdesi, tahrik mili 

"" i;;;;;ffi ,o^, ve geometrisi, toleranslan ile
.oJ:il{[rl,5,jl,l§iff"liii,,.io'" *a"il",ij"##!'o,t..iı"."ttı.. Bu biıeşenıer imaıat

"o,,*.İH,#j['jff.leeardrna 
göre CuSnlO vey_a CuSnI2 bronz maızemeden ima.ıişıenecektir. '-''' §o 1302 standardına gore N7 rı,o ,*ii;"'ii#İİ',jg*o.

:r_,:I'Öğ iİİi ["r'J';l-'i$' i*5:ffİ*dP9*.g-a.göre "G-F,; tahrik mili,sağlayacaktıı. -uw-Z' ŞttulQarolanna göre "h-g" tolerans ölçülerini
Gövde ile burc arasllatj sızdrrmazlık O-ringler ile sağanacaktır.Tahrik milinin kaoan

yöntemi ile çoklu o_.ircĞ.iJHJi#anı 
iÇerisinde yataklanan Ğrmn 

-.oa,.,raz.Iığı, 
kuru şaft

Aksi talep edilmedikçe vanaların dişli kuhılan akış yöni.ine göre sağda ileride olacaktu.Kapama elemaru, rnuylu, yataklannın *i'r"i.i*ı"" kapalı olacak şekitde PN4O(dahil),a kadar TS ıN ıjeı ,t na*t r" cr;ENöş;öo-ıs 1ccc-+o; ,.yu.eN-G.ıs-soo-
]1_!G9Cj9) duktil (sfero) aom. a..i.j*;#;#;"j
;r,X',::İİ::is 

w i biı j sbndardına go." Ği zio,öil :3§s,,1],;İ[T;İil,İffi"f il
, . 

Kapama e]emanının sızdrrmazlığırun temini icin code sızdırmazıık .ugıuyu.Jto. c",;;i',;,i,;iffi.tr;:"J§r[tJT"T"ffH-H,'fllxx1.J
şent şeklinde ıiretilecek, vulkanize yapıIar"t a"l."."İİ.p 

"luşnıruüacaktır.[Y*}:|HH}T', *tu ı"o- ı*, ı,i;üiffi 
" 

açıımayacaktır.
,ıe temas eden krsrmlan. PI:l!"r Çektirm;li pım iı" uiı"ştitİnİ.'ı"İ"ıina., pimin sukapatılacaktır. Korozyon Ve aŞriımaYa karŞı iÇmesuyuı" ,vJ* 'İ"rİrı.ı"
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Sızdırmaz]ık contasrnn zaıal görmemesi ve defo:conta tespit ha]kas ı, l 43 0 7 
!1l1] 

lo;;üi; "i ;ffi iffiTi:?Ei::iffi y 
1'İ ifijn*Tedilmişolacak, tek parça haıınoe monajı yaprlacaktlr.

Conta tespit halk,sı, kapama. İ;l..'.-"" 'a', 
köşe gömme yuvalı en az ''A2-70''mukavemet snıfındaki paslanmaz ç.İil. .,r"^'t'llJ#Ö"..t o.sızdırmazl* contası özeJ. aparat gerektirmeden iolayca sökülıir takılır olacaktır.Tahıik mili ve serbest mil,.i<"p;;ı;;;;;iiİl"n g.ı.n ve gövdeye aktanlankuvvetleri ve momentleri taşıyabilecek i."n ". oıçŞ. 
'".aktıı. 

Tahdk miii ve serbest mil,suyun akışına karşı en az direnç gösterecek şekilde tasarlanacaktır.
, . Tahrik mili ve serbestrnil, l.upu*u ;;;;';kamalıveyatonitpmi-tirl.şd;;,iı;*;,-ş#T#r#'r:"j:HjllhÜİ:trİ:f 

,1:tutturu]acaktır, Kapama elemanr tahıik. dÜ;;;;;labit olacaktır, tahrik mili hareketettürılmedikÇe kaPama elemaru_ 
^yerinden "y,,ily"."1[*. Kapama elemanrnın eksene]

§JfrŞT!"llf}ii,, .içn 
" A2 -7 o" .;;,;;:;ii#*, r*,*,,az çelik setskur i ıe

,*. *Jm;'ffi'#İjHİffirruH'.Tffiapama süesi darbe anaıiz hesapıama.ıanna
Dişli kutulannın ,-HiP*l*r- fl;;T;;N Iso 521t standardına, tahik ediciveya el tekeri bağlantı flanşı r's Pı,riso;ril#;;"'İor. olu"ukt,..

Gövde malzemesi
Gövde, Basınclı 

'[Pyg* Yönetrneliği'ne uygun-olalak PNa. (dahi,)'a kadaı TSEN 1563 standardına stjre ıirı cıs-+oo-jjiööö l6ı"ri* rN-cıs-soo-ı+ (cdc-jol a*,iı(sfero) dökme demirdln tek perga imal Jüi.i. i{ıl9:.dan büyuk olan uana gcıraeıeri rsEN l 02 l3 standardma göre cP zo cıı ö§:örrı i.lillikiim olarak tek paıça ıietilecektir.

".y" krıV"t?kİ;;t11',,İI*il."' ı,,'J Jı*'ı,,İffi'' oro*nu *u",yiu kaüdır-a haıkus,

,,r. roİİJİ giffi*İ"j:lsayıst en az l50 adeymm2, nodüleşme oraru TS EN 1563 Ek

s:,H,#şş#JHöx,trifr:l1*#::EHi,,fl 'ili,#,,"ff;ff Hil."fr f,-JoK'jfnİane' bu dökiim P*Ç**,'ı'"tl"iy"il;;r.i..anı ile birlikte ğora...".t,ir. ia*.,
İİr,İ}rİİ.Xİiide 

döküm kalitesini";;ğ";H;.;ere 
ai<redite ıii"."*,-i"',a"..y

Gövde et kaJuı.lığı.
an cak he. a un^,ıİİ"itft 

"İffi?ff .?;İ]}*,**H*;:_ :g- resiml erine uygun o ı acak,
Gövdede sızdrrmazlığı ."gıry""J^;#' ;#;T',_T]:'aPma 

olmayacaktır.
standardına göre ı.4828 raısı,ıö'ıi; ,"y"-j;;;-ii"isf,İ,lffiğı#,,.},jr::İ;;kaynağı ile kaYnak edi,lecei<we tryri ytj.yi'i§rİaİİa* Iso 1302 standardına gcıre N6(u'8 Pm) YtizeY pürıizlüüğünde işı".i"*t' p*Lij"'.ktu. 

_Bu ytizey, kumlama_ öncesibozu,Imaya karŞı korunması için uygun kauçuk ü-;]i;;;;,", oıarak kapatı.lacaktır.
*-o*oiij*,ir!1l1?*,ffit*:lj$Ğ;j:;;il"ilhKaynakçııar,TsENIso9606_1

Yapıiaıİ ı,.. aİİ"""fl" 
belgesine sahip olacaktır,

personel ,..ur,,,a*İd,.ıu"".|u"uğ, Ts EN ISo 9712
zmuiryeneyeo.ıoijt"5l',"fu;ffi'flJ,ff 

,ff '.:#İff l..H'#.'u

:gy"3"Jİİ,5İÇİ'i.İ|İ#*jP:_|si 
malzeme kapıam4 meta] tozu püskiirterek kapıama,gövdeye,;di;; ;:;;,İ jtrj?İllhffiff}İff a uii mazem-J,İıİr]İ,İ*İİ,İHll,,
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Kaplama
Bronz ve paslanmaz çelikten imal edilen]er haıiç, bütiin su kontİol elemaılannakorozyona.karşı kaplama işlemı yapılacat, 

-;;;;" 
bulunan cıvat4 saplam4 somun ve

;H:.İffi*f j[ffİJ"""'**aktır, Su to,toi 
"ü",,nın biıeşerııeri ,,ffi şLn,ıra.n

Toz epoksi kanlamalar- için DIN 30677, ISo 18468; yaş boya kaplamalar için TS ENISo 12944 standartlan ve iıgiıl Jtanaaıti;;;;;ö#a ışıemr ve testleri yapılacakhr.Su kontrot elemanrnın dış ytizeyi, 
-UV 

şJu""" karşı dayanımı o]an RAL 6026renginde; telTnoset toz.p|\|], tir..in. poıy".L, yl]-elotsl uoya veya solventsiz yaş epoksiıizerine polii.iretan esash akilik boya ,Jy" ;oir;;;J Ğ'rmopıastik toz ile kaplanacaktır.Su kontrol elemanrıın su ile temas 
"den 

nl- yi.lz"yi 
_içmesuyuna uygun, dış yiizey ileaynı renkte veya RAl 3009 ıenginde; termosei .p"*ir", boy4 solventsiz termoplastik tozboya veya solventsiz epoksi vuş U-ovu il. l."pİ*;;;:'

Ureticinin Kaplama Ulıguiama Uzmaıı. (Seviye 1) Belgesi olan personeli tarafındanyapı lan kaplama ma]zemesi uygulamasınE kaplama tlr"ti Ji.inın' n.n"ilü;; (Se*vlye z)Belgesine sahip yetkili kalite ko'ntrol p.;;;r;ii;;;;.a.."tii."u##*";j;"l|ilr"o'*
bir kuruluştan (sspc, NACE, csr rÜİ ar"-,u 

"ff"t*Kaplama sisteminin.dayanıkiılık siiresi rS eN İİO 12944-1 standardına göre çevreselfaktör olaıak C5J, tasanm ömrü 
"l*"tl.. .-.,..^İlİ İİİla* r-l"l #lİ*ro ğUrÇ !l

Bu verilere ve Şartname gereklerine gt r"; ıiupıu." u,",ı.i.;, tupıu-a sistem jniseçecek, Kaplama üeücisinin Deietim ,ur-.i,, ?ö.-a Malzemesi Bilgi Föyııne gcırekaplama işleminin öncesi ve. sonrası kapıamanın'uy-gıiıama ve kontıol safhalannı, kaplamaıireticisini, tireticinin önerdiği k"plam" ,İJr".".ı İ&*u, muzıyene ve kabul testlerini, teststandartlaJın, içeren bir ruıit" bı^,, n-rrı"y"""ti"l?aır" Pı-r-, kaplama ıireticisininDenetim Uzmaıı ve iıreticinintaplam" Uyil;;U;u. uı.ıı*" irn uıayacaktır.Üreticinin Kaplama. !1s,1^." ';*, 
-*fi; 

Phnına göre kaplama uyguiamasıyapacaktır. Kaplama Üreticisinin o"n.ti- ü--ru,u,1lor"." uygulamasının her aşamasrndakaplama işlemini Kalite Planına go." a"J"Ğ"ii ,"çıı.n kaplama sistemine uygunmalzeme kutlanıldığru, ,vgrı*-.,-i ruı;i. i'ı-i"" il*.yapıIdığını, ilgili standardına göredeney sonuçlanrun uygun olduğunu go".*l1,- t;İı"rı,^, t"i,ı*i" ?"ır._"İ.i", p*i
;ŞLTİ:: 

ve son kullarıma tarihini de içeıen i;İrrr" Takip Formu ile raporlama

Bir sistemin narca,anru oluşturan ttim kaplama malzemeleri aynı imalatçınrn tırtinüolacaktır, Ambalajların tir..ira" tji"ıf,;'dH;'"H;i dolmuş veya son tuııanma tarıtıigeçmiş kaplamalar kullanrlmayacaktır.

_ . Su kontrol elemanı ıireticisi;l) Her türlü kaplama ve astar malzemesinin teknik öze..Iiklerini, depolama şartlannı, yıizeyhazırlama yöntemini. kaolaınanın uygulamasını ıç.r"nıuiıu*u ırlalzemesi Bilgi Föytinü,2) Kaplama malzemesİ son kull*İrİ"-*ıı,i İİjrİri"ı ""'3) Kaplama Ma]zemesi Güvenlik Sertir*asııu,-'"-*'4) Kaplama Malzemesi Bilgi Föyü esas a-*? n-olanan ve uygulamanrn bütdnaşamalarını içeren Kaolama l}ycri;;Trr;;;, tŞ"İİl r'"",-,5) Kaplama ııreticisinden al ınir_ ıgiıı .*J*]." uoölrr.,ş ttim performans testlerinin, ff,"*'iffJTffi*T" aşınma deneyi, ç"iti'uiu. deneyi vb.),
7) Kaplamaıın ,u l.air..irri L*llemediğine dair be]sevi.

" f#t'lffi:'ffiffiJv J"Y*'*i" eo-il*rffi u.ıg"ı"ıni, muayene ve test/kabuı
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kaplama işlemi; sırası ile döki,ım temizliği, kaynak ve talaşlı imalat işçiliği, kumlamayapılmasınn ardından yapılacaktu.

1.1. Kaplanacak yiizeyin hazırlanmasr
Dökiim sonrası yüeylerdeki dökiim kusur]annı gidermek için hiçbir şekilde epoksimacun, polyester çelik macun, döktim tatr ınacunu, 

-aot,i,n 

'"irll-ti],' 
joi*- riıitor"kullanılmaYacaktır, Yiizeylerde oyuk ve ;"rrk-;J;;"yacak, dökiim satı}ian tarnamen

İtrİH,$Hhff;ğ".,;,',,;il r 
i; ff;; ili:vaııatı.ıacakır. Döktim t"uu.,tı,tıu,,,

kaynak ve ta,laşlı ima]at işçiliğinden sorıra kaplanacak malzeme pas, yağ, tuz, gres veyabaıcı maddelerden temizlenece'ktir.-
Kumlama işleminden önce TS 2O4O EN ISO 1302 standadına göre N6, N7 yuzeypiiriiz.lülüğiinde işlenmis tim yiizeyler, *ask"ı"ner"k Ti sN ıso slolJ i".a.i-" go* s"2% kalitesinde veya Kaplama M;";";i Btiiily# rstenen yiizey kalitesinde kumlamayapıiacaktır.
Kumlama iŞleminde sadece çelik grid kullanılacak, bu malzeme Ka]ite Planındabelirtilen dönemlerde yenilenecektir.

, , 
Kumlanmış yiizeylerde TS EN Iso 8502-3 standardma göre şeffaf bant ile tozkontrolü yapılacaktır. Konüol soırrası to, -itt .-- iciass z''nin tızeınde olması durumundauygun bir kimyasal çözücü ile yıku-u ," t*t nu Şieİİ*yaplacaktıı.

,"-* 
"İ,H:f|lfuYırlanan 

Yiizeylere kaplama ,vgJu,n*, tamarrılanana kadar çıplak elle
kumlama işleminden.sonra en.ge-ç bir saat içerisinde kaplama işlemine başlanacaktır.kaplama işlemi öncesinde tirtın ytızeyĞae v"e ar'ri. 

"tiryasal 
kalmayacaktır.

1.2. Kaplama uygulaması
Kaplama sisteminin 

_uygulamasr, 
bu şaıtnameye, Kaplama Malzemesi Bilgi Föytine,kaplama uygulama Talimatına göre yapılacai< ve raıt"'pıanırru göre kontrol edileJ,ektir.KaPlam4 toleraırslr geçme olan bölgeler hJİ ytır"ı, tarnaınııu, kapatacak ve herkaplama tabakası homojen kİlınlıkta olacJt,İ. 

'-' "..rY J

Kaplama ile sağlaı,l |g.--ır* etkisini a-altabilecek veya görtintiisıin.in önemli bir
ffİ:İft:&?j:-,"u 'j"P oiabilecek h*rı*-tir]ffi'kapıama uygulamasına geçiımeden

Kaplama mahallinin çewe şartlan, ortam sıcaklığ-ı, Kaplama Malzemesi Bilgi Föy.ineuygun olacaktır. Kaplama -rhuııi.,,in, ı."pl*r" i"ii,"J"?'i bir azalmaya s"uep oıau]i".eı< a,şfaktörlerden etkilerımemesi ıçi. g"."t.n i"Juirı"J.*"ia" ortam sıcaklığı ve kaplanacakelemanın sıcaklığ krzılötesi termomete ile ölçülerek kayıt aıtına alrnacaktrr.İç ve dış yİizey kaplama h;k ," Ğ;ffi;'ü],uj*"" aai*atına göIe onan]acaktır.

Ti,im kaplama malzemeleri aşağdaki özelliklerde olacaktır:Kaplama kaluılıgı Kaptama Milr;";iBG;;yo"e uygun olacaktır.
KaPlama ka.luı]ığı <, 25O pm için TS EN Iso 2409 standaıdına göre kesiklerin5;irT'* tamamen atı''giı"lı""ri,T"r"r,lil ffiil ;rbiri koparak aynlmayacaktır (Sınıf
DIN 30677-2 standardına göre.korozyon işleme uzuııluğu,30 giınde 23 +2.C'de 10mm'den; 2 gıinde 65 + 2 oc'de lshm'den; 

"];",:rk;;. 

*'

buyrk 
"?"T.kİ,0.677-2 

standardınu gtı" 
"ı"tt 

ıt'aı*r.ı + V/pm (altematif akım) veya daha
DIN 30677-2 standardına göre kopma uzamasr % 6.dan büytik olacakhr.
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3. Conta malzemesi
Sızdırmazlığın temini için TS EN 681- 1 standardına uygun ve içmesuyuna uygunluğuakredite kuruluşlar tarafindan belgelendiriı-ış Bpoü t"rıuk @üylene propylene DieneMonomer) conta kullaıılacak;

Çekme dayanımı > 9 MPa,
Kopma uzaması > % 2OO,
Kalıcı ezilme oraru (24 saat,7}.C) <%o 20,
- 7o 5 S Sertlik değişimi (168 saat, 70 "C) S+% 8,
Ç'ekme dayanımı değişimi (l68 saat, 70;c1 s - "7o20,
-_% 30 S Kopma uzaması değişimi (168 saat, 70.C) <Yo IO,Sertlik70*5IRHD,
-%1 S Suda]ıacim değişikliği (l68 saat, 70.C) 

=%S 
olacaktır.

TS Iso 1431-1 standardına göre yaprlan ozon çatlamasına karşı dayanrm deneyi (50 +5 PPhm ozon konsantrasvonunda 40 +" 2' "C .rJJrİİ, ]z saat öngerilme, 48 saat maruzbııakma_süresi) sonucunda çatlak gt ıülmeyecetİİ;
Conta, -20 - 70 oC sıcaklık aralığnda malzeme özelliklerini
kaybetmeyecektir. Cont4 geri dJnuşiım veya-t *auiar.r" tullarulaıaki,iretilmeyecektir.
contaıın fizikse] ve kimyasal özellik]erine ilişkin bilgi föyü.inü conta iireticisi

111acakty, 
Conla üedcisi, uT:u,.?yn, ııretim şartlannaa ıiıeiigi ,ir,,,*.vi^'* t"*"ıelemaııı iireticisine teslim edecekıir. İdare, bu ,u-*.ı a-*ut a*reaİte turuıuşi*J.oni-r"TS EN 681-1 staıdardına oöre çekme d"i*r.,, i.;;;lr*".r, sertiik, ka]ıcı ezilme oranıtestlerini yaptırabilecektir.

contarun geometrisi. boru, su kontrol elemaıı ve diğer bağlanh asanmlan dikkatealınarak belirlenecektir.
Flanş bağlantısında kullanlan contalaı, DNl000'den büyiik çaplarda veya 10 bar'danyüksek basınçlarda çelik çember takviyeli olarak ılreİil.."tİ".
Conta tizerinde malzemenin- tııru-, 

"" i-a.i *.ıırı; iki hane hafta ve iki hane yılolacak şekilde kalıcı kabartrna oıarat gosterlıece[ri. ii"t"iir, muayene tarihinden en fazla 6ay öncesine ait olacaktır.

6 /l0

Ts 6037 EN Iso 2815 standardına göre ölçülen kaplama sertliği, en az 80 HB(Hardness Buchholz) olacaktır.

. DIN 30677-2 veya TS.EN ]4901 standardına göre çarpma ene{isi 5 * % 5 Joule
:lT* *:p; darbe dayanımı deneyi sonucundu y"prıu.it gözeneksizlik (holiday) deneyi ileherhangi bir elektrik aıkı gözlenmeyecektir.

EN ISO 9227 standadna göre 4.000 saat boüıuıca yapılacak % 5'likkonsantrasyondaki tuz pilsk.ı.irtrne deneyi"sonıında bozu o]mayacaktu.
. Termoset toz epoksi boya ve termoplastik polieülen boya aynca aşagıdaki özelliklerde

9|a3l[tıJ:. 
Kallama kaluılığı >)so pm.ıçin yup,şi-,u i.rti-rs 

-rN 
iso +ozi ,t-a*a-a gör.l5 MPa'dan küçiik değerlerde kop-u ol-uyu.uklr.

yaş epoksi boya aynca aşağdaki özelliklerde olacaktır: kaplama katırılığ > 250 pmiçin TS EN ISo 4624 starıdardına!öre_1? MPa'd;d;.* a.e.ıö.;. k"p*"-"i;;;,,..TS EN ISo 1518-1 starıdardma göre 2,6 kg },iik altında'HB kiem ile çirit oıuş.uyu"uı,t,..DiN 30677-2 standardına gore ilektrik direnci 10 tvlaıte-atir **; ,.y" i"ı,l-uiiy*
kaplama ma.lzemesinin bu özellikleri, akredite kuruluşlarca belgelendirilecektir.



^_____,9::l1,.{tizeyleri 
d.iizgiin,v9 teliz. olacak, ytizeylerde çukur, çatlak, çizik, ptiriiz veoenzerı tonksıyonunu etkileyecek imalat kusurlan bulunmayacaktu.' iort" i.ı. p-çi 

"ıu."ı.,parçalı veya birleştirilmiş olmayacaktır. Co"trd ;;; in y,ıra", J"- uJr,nİ J,*a"sızdırmazlığı sağlayacak özellike olacaktıı
Metal iizerine conta kaplam4 metal yüeyin Ts EN Iso 8501-1 standardma göIeSa2% kalitesinde temizlenmesind:l_.9gu yui,ı".itii..-ifıdd 81i*ilH;i"Ş#'l"Lr-conta yaplşma mukavemeti en az |2 MPa oİaİaktır.
Flanş contalarının bolutlan ve tipleri Ts EN 12560 Standard serisine uygun olacaktır.

4. MiI malzemesi
Tahıik mili ve serbest mil, anaz I.4021(AISI 420) paslanmaz çelikten imal edilecek,Ts 2040 EN Iso 1302 standardına göre Nz tı,o lr",Jy."lypiırülülüği.inde işlenecektir.

5. 
_Cıvata/vida/saplama/somun/rondelamalzemesi
Su kontrol elemanı ve kapama elemanında kJİaıulacal<;
Tijm cıvata,/vida,/saplamalar, ovalama yöntemi ile TS EN ISo 3506-t standardına görepaslanmaz çelik malzemeden en az ''A2-70'' nıul<a""meİ sr-n au,

Tiim somunlar TS EN Iso 3506-2 standardına göıe paslanmaz çelik malzemeden enaz " A4-80" mukavemet sırufında,
Ttim rondela]ar TS 79-21 EN ISO 7089 standardına göre paslanmaz çelikmalzemeden en az '' A2-7 0'' mukavemet ,rrunnau tl."İİl"..lti..

6. Uzatma tertibatl
Toprak içine gömüecek veya ayrı bir noktadan kontrol edilecek vanada, kapamamekanizması için uzatına mili, koruma t"*rr, ,.,ii-t"p"g,, -iı aest"ı.i.ri J" Gr'İi-,*r,iiretici tarafindan uygulama mahalline göre 

".j"*"Jİ..'
7. Flanş bağlantı elemanlarr malzemesi

Flanş bağlantı cıvatalan, somun-larr ve rondelaları; Ts, EN, ISo standartlarına uygunolaıak çelik malzemeden 8.8 mukavemet ;f,";;;",iı;ii,'fi"5;ö"önilöö}oo'
standardına göre elektroliz yoluylu ga"*l, hp1;;uktJ.-'

8. Çelik itanş
Flanş, TS EN 10025-2 standaıdına göre en az S235JR malzemeden iiretilecektir.Çelik flaışın boyutlan ve tolJranslan, Ts EN 1092-1 .'r"a*J-" 

- 

go.i' y"rr,mamulden tekparça olarak üretilecektir.
Flanş tizerinde ilgili 

.standartlarda yer alan işaretlemeler zrmbalama yöntemiyleyapılacaktır, Flans ııizevlerinde çatlak,^ iirı,,- irı.riı*, çapak gibi imalat kusurlarıbulunmayacak v" .i, jor-ı* yııreleri T-S zo+o'eN iso i:02 standaıdına göıe N9 (6,3 pm)yiizey pi,iriizliilüğiinde işlenecektir

,"rr."Jİİllo:**" 
alarak bağımsız kuruluşlarda kimyasal ve fiziksel deneyler

9. Dişii kutusu
Dişli kurusu sövdesi. TS EN l563 standardına göre EN-GJS-4OO-r' 1ÖG0-0O; r"ruEN-GJs-50o-14 (GGG-50) a*,ı irr..Jaj["ilĞ#.İlr"i",al edilecektir. Koruma derecesiTS EN 60529 standardına göre IP 68 olacaktır.

=&-_
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Dişli kutusu ıizerinde vanalann açık&apalı veya oransal konumunu gösteren mekanikpozisyon göstergesi olacaktu.
Dişli kutusu, arada bağlantı için yardımcı bir eleman olmadan, doğudan vanagövdesine monte edilecektir.' Dişli kutusu talırik sistemi, otoblokajlı, sonsuz vidalı ve karşı dişlisi tipinde olacak,

ffiiiffi;lri:'#*: 
planet veya dişli grubu .i.ı.,.."ı.tı.. c"zici so-u,iu;ip';iil;.;rr"

Dişii kutusunun tahrik ettiği su kontrol eiemarı oransal olarak çalışacağı durumlaıdasonsuz vida kaışı dişlisi bronz majİemed.n olu.uktr.
Sonsuz vida ve diğer dişlilerin ma]zemesi 1.7225 (A}g 4140) (42CrMo4), karşı dişli;

33*";ÜT}ff:}.kutuıarinda 
i,a;ir ,Ş;;i;io, iig.}'aışıı t,t,ıu.,nau öcd;ö;;;;

Sonsuz vidanıı ucund4 kapama elemarun açmalkapama pozisyonruıu sınrrlamayısağlayacak, dışandan müdüal"y. uİk "l."v*ly*,J-İ.. o]acaktır.Dişli kutusu, RAL 6026 renginde irror1-*ır- *rp]ama maddesine uygrın olarakkaplanacaktıı.
TS EN i074-2 standardına göre hesapianan en büyiik çalışma momenti MoT = l25Nm olacakhr. Dişlikutusu bu degerJgtıre t*İ:ı*İJ,".-
Dişli kutusunun tork değeri, -Vananın tapatrna to.t aeğerinin en az 1,25 katı o]acaktır.Dişli kutulanrun flans bolı:tlan; ç"ı. t"ri, u"cı;au rs PN ISo 5210 ve kısmi turlubağlantıda TS EN ISO 521 1 İtandardına uygun olu"Jtt,. 

^--

t0. El tekeri
El tekeri, TS EN 12570 standardına göre döktim maJzemeden, elin ıahat kavramasıamacıyla çapaksız, p'irüsü ,. 

"rgo.ro*Ik oi*a,,--iır..ıoa. 
"ç;rkd;'ro.u a"gösterilecek şekilde imat edi]ecektir. rip*u yti"tıotı ltısteren işaret kabartma olacaktır.Eltekeri9pı(D)vanaçapınabağlıoıarakı,O:ii;, 160,20o,25o,315,400,50o,630mm çaplarından biri olarak seçilecek, el iekeri kolıınautı Çıu* tu*"t ihlr;;, İrı İ,.-r.rı"125 N olacaktır. MOT = 0,5 FxD §m) l" n".rpİ"""""t rr.

El tekeri, RAL 90l O ıenginde şartııamenin kaplarna maddesine uygun olarakkaplanacaktır.

DEMoNTAJ PARÇASI (sökme takma parçası)

Baskı flaışı; Ts EN 1563. standardına uygun o,arak EN-GJS-400-15 (GGG-40) veyaEN-GJS-500-14 (GGG-50) duktil (sfero) aom'.T.ı., İs EN lo213 standardına eöre GP240 GH çeıik dökiimden (Gs c-)j) ;; İs ;N"İOrs;;;"ö;;"jİ *.]'ro,
(S235JR) kalite sıcak haddeİen*ş çelik .İ.*"lO* l-"İ eailecel<tlı.

Sızdırmazlık conta ile sağ.lanacak, sökme takrna parçasınrn conta temas yüeyi TS

İ?J:"jJ,,j'o 
1302 standardına uygun olarak en radj Ns (6,3 pm) y-"v i"ııüira.

",** ,?;ffiİffa parç.§r çift yönlü akışa ve her pozisyonda çalışmaya uygıın, tam geçişli

Sökme takma parçası çift flanşlı olarak riretilecektir.
sökme takma paIçasnn_aıu boyutlaıı teknik resimlerine ve standartlarda belirtilenboyut toleranslara, flarışlan Ts EN 1092-'2, iğ eNloöj:i.tandartlanna uygun olacaktu.. , Şoh." takma parçasında 8.8 mukavemeİ .,-İ-a", rs EN 1092-2 ve TS EN 1092-1

::tffiİffiilİilı,İ:|fffih[H1* r;;;; ;;;; çapıarında. ga,J, t"pı, ç"ıit

ş- 8i r0



sökme takma parçası iizerindeki saplamalar, flanş delik sayısı kadaı ve tam boyo|19at;. ıı.er saplamada beş adet somun 
-ve 

rondeıa. o]acak ş.iıa" ,,orl]l, 
"|-"t .rır"i" ,*tedilecektir. Saplama dişlerinin zaraı görmemesi için her iki r"*u ,.ri pı*tiı. -ırJ."a"nyapılan koruyucu başlık takılacaktıI.

*ro "oİ3ffii.l*a 
parçasıııın hareket miktan + 25 mm olacak, Sıfiı (0)'a ayarlı şekilde

sökme takma parçasırun dış,gövdesi ıizerinde akış yönü kabartmalı olarak yer alacak,akış yönü iç parçadan dış parçaya dog.ru olacaktır.

F
Basınca Direnciniç TSENISo 1167-1

TS ENIso 1167-2
Hasar Yok

G
Sıiresi o Ta
Oksidasyon tiksiyon TS ENIso l1357-1

Ts EN]So 11357-6
>20 dakika

H Karbon Si Miktan Ts ISo 6964 2,0-2,5 %
I

Akma noktasındaki
erilme mukavemeti

25+2 N/mm,

J Uçucu Madde
Muhtevasının Ta

Ts 5350 mg,&g

A- Göriinüş ve boyut ölçitrnü, TS EN 1220 1-2
B- Kopma mukavemeti ve kopma rızaması Iso 6259 standartlanna uygun olmalıdır.Kopma anındaki tzaması, Iso 6259 test metoduna göre ölçiildüğı.in a"""ı" eoo i"n u
^ 

olmama]ıdır. Kopma sonucunda bonılaıda lifli dağılma olmayacalİtır.
!- lrime akrş oranırun (MFR) tayini, TS EN ISO l1;3-1
lJ- Yoğunluk testleri TS EN ISO l183-1
E- Pigment Veya Karbon_ Siyatu Dağılım Derecesinin tayini TS Iso 18553' e göre 53derece değerleri arasında olmalrdır]
F- Sabit sıcaklık altında PE boru iç basınca mukavemet tayini (80 C'de 165 saat),G- Oksidasyon inditksiyon süesi deneyi, lSO l l gSİ-İ-
H-Karbon Siyahı Miktan, TS Iso 6964 test metodıına göre ölçüldüğinde 2,0-2,5 %değerleri arasında olma]ıdır.
L l9l::nqındaki gerilme mukavemeti, Iso 6259 test metoduna göre ölçüldüğiinde25+2 N/mm' aıasında olmalrdu.
J- Uçucu Madde Mütevasının Tayini TS EN 12099 test metoduna göre ölçüldüğiinde,

5350 mg/kg değerlerinde olmalıdır

4-TESLİNIAT
4)1 İhale konusu kelebek vanalar ve diğer büttin malzeme.lerin nakliyesi, boşaltılması ileilgili tüm masraflar Yi.iklenici aittir.
4)2 Teslim süesi 3

bağlı Bismil Şu
Malzeme teslim yeri;

be Müdiiılüğü sahasıdır.
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Diski Genel Müdiirlüğiine

Tayini
(80 C'de 165 saat),

Iso 6259

12099

3. MUAYENEVEDENEYLER:

3.1.ARA DENETiM

+--



İdare tarafindan görevlendirilen denetim komisyonu kelebek vanaların teslimatıaşamasında, İdarenin belirleyeceği t*urr, uJr-'ut 
"dite 

(TS EN ISo/IEc l7025akreditasyonu) laborafuarda test ve dJneye tabi *rl"."t 
".muayene, test ve deneyler, Şartmmede beiirtilen referaıs standartlara göre yapılacaktır. Testsonuçların uygunluğu referans standartlan gO." kont oİ 

"diİ"c"l,ti..
Madde-2) nİĞnR Hususıan,
Nakliye Yükleme ve boşaltma;

yük,lenici kelebek vanalann ve ek demon td parçalarının araçlara ,.iiklenmesi, boşalhlması venakliye sırasında her tıirlü emniyet tedbirteai a*utiu ,o*ınludur. yiiklenici Denolamasahasında yapacağı nim ça]rsmalannda taşrma ;; t"d;; tĞffi;:rr'öilİ; ;"'ğü, ,.G üvenliği Kanunu kuraİlanuı, uyacaktır.

a-Y_ükleme ve boşaltma ve nakliye gecikmelerinden yiiklenici sorumludur.b-Yükleme ve boşaltma ve naktiye İıasrafları yükü;;;;;nir.
Madde-2) Bu şartname bu madde ile beraber 2 madde olup, şartnamede belinilmeyen husus|ard4
gffi:,İ$H::,*,İ;j#ll*,, yapm işıeriG;n"i ş,i.i,i]ılii,:i;il;;İ NİŞfİl#İİİ',,*,,,

,a> <--"__-
Abdullah AŞKIN l

Inşaat Müh. / M EsER
Bismil Şub.Müd.V
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