
Pipe material

Boru malzemesi
Pipe internal diameter

Boru iç çapı
Pressure of the line

Boru hattındaki basınç
Varying pressure level, yes/ no?

Boru içi basıncı değişken mi

Occurrence of vacuum inside the pipeline during operation

İşletme sırasında boru hattında vakum oluşma ihtimali var mı

Infiltration yes/ no

Sızdırma Evet/Hayır

Medium (if there are chemicals, indicate)

Ortam, akışkan (kimyasal var ise belirtiniz)

Medium temperature

Ortam sıcaklığı

Joint width (gap between the pipe spigots), if yes, measurement at 

3,6,9,12 o`clock

Bağlantı genişliği (boru uçları arasındaki boşluk), eğer boşluk var 

iseö saat 3,6,9,12 yönlerindeki ölçümler. 

Joint depth (i.e. if pipe is GRP, measurement between the pipe 

surface and coupling surface - wall thickness of the pipe + gap 

between the pipe and coupling)

Bağlantı derinliği (Boru CTP ise, boru yüzeyi ile manşon yüzeyi 

arasındaki mesafe - boru et kalınlığı + boru ile manşon arasında 

kalan boşluk)

Expected or present lateral movement

Mevcut ya da beklenen yanal hareket
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Expected or present vertical deflection, if yes, measure the internal 

diameter at 12 and 3 o`clock

Mevcut ya da beklenen sehim var ise saat 12 ve 3 yönlerindeki iç çap 

ölçüleri

Expected or present angular movement

Mevcut ya da beklenen açısal hareket

If a crack has to be sealed, a sketch with dimension of the crack is 

required. Plus, indicate if the crack is vertical or horizontal

Eğer bir çatlak tamir edilecekse çatlağın boyutlarında belirtildiği bir 

çizim gerekmektedir. Çatlağın dikey mi yoksa yatay mı olduğu 

belirtilmelidir.

Pictures of joint/crack from inside the pipeline

Borunun iç tarafından çekilmiş bağlantı yeri / çatlak fotoğrafı

Cover height of pipe crown and backfill information

Boru dolgu yüksekliği

Entrance diameter to get in the pipe

Boruya giriş yapılacak giriş yerinin çapı

Distance from entrance to installation location

Giriş yeri ile montaj yapılacak yer arasındaki mesafe

Distance from entrance to entrance

Girişler arası mesafe

Installation is requested or just material supply

Montaj hizmeti isteniyor mu yoksa sadece malzeme mi tedarik 

edilecek

Delivery address + air/ sea/ overland?

Nakliye adresi + hava/deniz/kara?
Quantity

Adet


