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Zorunlu havalandırma vanalı ve buhar geri dönüş bağlantılı yük 
vagonlarının işaretlenmesi 

İçindekiler	
1) Amaç 
2) Başka işlem gerekmeden boşaltılan yük vagonlarının işaretlenmesi 
3) Buhar geri dönüşü 
4) Buhar geri dönüş borusunda vakum çalparalı çek valf 

1)	Amaç	
Geçmişte cebri havalandırma vanalarına ve buhar geri dönüş sistemlerine sahip vagonlar, sektörde yapılan 
ulusal anlaşmalar nedeniyle farklı şekilde işaretleniyordu.  Ancak bu farklı işaretlemeler bugün hâlâ yanlış 
işlem ve tanklarda olası hasar riski taşımaktadır. 

Operatörün bir Tank Vagonu doğru şekilde doldurması ve boşaltması için açık bir işaretleme gereklidir. 

BU UIP Teknik Notu, UIP Topical Committee Safety tarafından hazırlanmıştır ve Avrupa genelinde cebri 
havalandırma vanalarına ve buhar geri dönüş sistemlerine sahip bir Tank Vagonunun nasıl işaretleneceği 
hakkında talimatlar sağlar. 

Aşağıdaki çalışma taslağı, bir buhar geri dönüş sisteminin temel çalışma prensibini göstermektedir: 
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2)	Başka	işlem	gerekmeden	boşaltılan	yük	vagonlarının	
işaretlenmesi	
Tankın havalandırılması için başka herhangi bir işlem gerektirmeden tankın boşaltılmasını sağlayan teknik 
donanıma sahip her Tank Vagonu, 10 mm genişliğinde siyah çerçeveli RAL 9016 beyaz bir çıkartma / boya 
(Şekil 1) ile işaretlenmelidir. 

 
Şekil 1 

 
Bu işaretleme tankın her iki yanına, saat 3 ve 9 konumuna simetrik şekilde yapıştırılmalıdır.  Mevcut boş 
alana bağlı olarak bu işaretleme sola veya sağ menhol kapağına en fazla 2500 mm uzaklıkta olmalıdır. 

 

Fotoğraf 1 
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Fotoğraf 2’de gösterildiği gibi tankın çevresindeki kesintisiz şerit çıkarılmamalıdır.  Şekil 1 ve Fotoğraf 
1’deki işaretlemelerle aynı anlama sahiptir.  Yeni boya durumunda veya işaretlemenin yenilenmesi 
gerekirse beyaz şerit, beyaz çıkartma / boya ile değiştirilmelidir. 

 

Fotoğraf 2 
Zorunlu havalandırma vanasına, otomatik cebri havalandırmaya veya buhar geri dönüş borusunda bir 
vakum önleyici çalparalı çek valfe sahip olmayan yük vagonlarının tankı, bir beyaz çıkartmayla / boyayla 
işaretlenmemelidir.  Bu tür işaretlemeler (tankın çevresinde kesintisiz veya kesintili beyaz şerit ile birlikte) 
sökülmelidir. 

3)	Buhar	geri	dönüşü	
Buhar geri dönüşü monte edilmiş ama kullanılmayan yük vagonları ek olarak Şekil 2’de gösterilen 
çıkartmayla işaretlenmelidir. 
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Bu çıkartma tankın her iki yanına, saat 3 veya 9 konumunun yakınına, menholün soluna veya sağına en 
fazla 3000 mm uzaklıkta ve kullanılmayan buhar geri dönüş sisteminin yanına yapıştırılmalıdır. 

4)	Buhar	geri	dönüş	borusunda	vakum	çalparalı	çek	valf	
Buhar geri dönüş borusunda bir vakum çalparalı çek valfe sahip olmayan yük vagonları, Şekil 3’te 
gösterilen çıkartmayla işaretlenmelidir. 

 

Şekil 3 
 
Bu çıkartma tankın her iki yanına, buhar evresi bağlantısının yanına yapıştırılmalıdır. 

Dikkat: 
Taban vanasını açmadan önce 

buhar evresinin bağlantısından ve 
açık konumda olduğundan emin 

olun. 


