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1- GENEL 

Mühendisler tarafından çizimlerde ya da müteahhitlerin gereksinimlerinde de vurgulandığı üzere 

elastomer kontrol vanalar tüm ekipmanlar üzerinde kullanılacaktır. İçme suyu projeleri için alternatif 

olması açısından ürünün standart malzemeleri NSF61 uyumlu Nitril kaplama ile güçlendirilmiş NSF61 

uyumlu çoklu katmanlı NSF61 uyumlu Nitril lastikten oluşan Neoprenedir.  

Atıksu arıtma tesisi projeleri için imalatçı, üretimde kullanılan Neoprene elastomerin, by-pass gibi bir 

durumda işlenmemiş atıksu deşarjı yapılırken bile, hattın içindeki akışkandan etkilenmeyeceğini yazılı 

olarak onaylayacaktır. 

2- İŞLEV 
Vana içindeki basınç vana dışından belirli miktarda uygulanan basıncı geçtiğinde, iç basınç vananın 

ağzını açar ve ortamdaki akışkanın dışarıya akmasına izin verir. Dış basınç iç basıncı geçtiği yada en 

azından eşitlendiğinde, vananın ağzı kapanacak ve iç basınç tekrardan daha büyük olana kadar bu 

şekilde kalacaktır. 

3- SUNULACAK BELGELER 
Vananın performansı ve çalışması, ürün malzemeleri, akış verileri, boyutlar ve ağırlıklar, elastomer 

özellikleri, yük kaybı verileri ve basınç sınıfı ile ilgili bilgileri kapsayan ürün bilgileri verilecektir. 

Kesin vana ölçülerinin tanımlandığı bir talep verildiği takdirde üretim çizimleri işverene sunulacaktır. 

4- KALİTE GÜVENCESİ 
İmalatçı “Ördek Ağzı” tipi elastomer vana üretiminde kayda değer bir tecrübeye sahip olacaktır. 

İmalatçı ISO 9000 standartlarına uyumlu olacaktır. 

İmalatçı akış kapasitesi için, 60 cm çaptan düşük olmamak kaydıyla, bir vana üzerinde hidrolik testlerini 

yapacak, yük kayıplarını ve jet hızını hesaplayacaktır. Tüm bunlar nitelikli akış testi laboratuvarlarında 

gerçekleştirilecektir. İmalatçı talep üzerine test verilerini tedarik edecektir. 

İmalatçı, masrafları kendine ait olmak üzere, lisanslı ve bağımsız bir hidrolik mühendisten uygulama 

parametrelerini incelemesini ve vananın bu uygulama için uygun olduğunu imzalaması isteyecek.  

5- ÜRÜNLER 
Flanşlı ya da geçmeli (slip-on) modeller 

Vanalar tamamen kauçuktan, çek vana tipi çalışan, geçmeli (slip-on) ve/veya flanşlı bağlantılı olarak 

tasarlanacaktır. Vanalar, ya boru dış çapından kayacak şekilde üretilecek ve tedarikçi tarafından 

sağlanan çelik kelepçeler vasıtasıyla tutturulacak, ya da Müşteri şartnamesine uyacak şekilde flanşlı 

yada delikli bağlanacaktır. 

Boru içinde kullanılacak Ördek Ağzı vanalar 

Giriş alanı sadece tek yönde akışa izin verecek şekilde konikleştirilecektir. Vana uygun şekilde 

güçlendirilmiş tek parça kauçuk yapıda olacaktır. 

Bütün çek vanalar düz gaga şeklinde olacak ve düşük yük basıncına izin verecektir. 

Kıvrık gagalı ve/veya dibi düz vanalar yüksek yetersizlikleri ve sık sık bakım sorunları sebebiyle teklif 

edilmeyecektir.   

Boşaltma ağzı, mükemmel kapanışı düşük yük basıncı ile sağlayabilmesi için düz olacaktır. 



Vana üzerinde üretici firma ismi/tedarikçi şirket ismi, işveren ismi, vana boyutu ve seri numarası 

yazmalıdır. 

Tüm elastomer ördek ağzı çek vanaları tek imalatçı üretecektir. 

6- UYGULAMA 
Düzgün şekilde montaj yapıldığını garantilemek için montaj, çalışma ve bakım kılavuzu temin 

edilecektir. 

Her bir kılavuz seçilen ürüne özel olacaktır ve tüm bakım konularını açıkça tanımlayacaktır.  


