
TEKNiK RAPORDUR

Genel Müdürlüğiimüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su Üretim Şube Müdürlüğüne
bağlı Gözeli Su Havzasmda bulunan yeni su deponun yazın artan su ihtiyacını karşılayabilmek
için devreye alrnması gerekmektedir. Deponun deweye alınabilmesi için aşağıda teknik
özellikleri ve miktarı belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu malzemelerin
satın alüması hususunu bilgiieiıizn arz edeiz.

SIRANo ALINACAK MALZEMELER MIKTAR
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4-)

5_)
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8_)

9-)

Krepin ( DN600 )

Rediiksiyon ( DN600-DN700
St-44 t:7 mm )

Çelik Dirsek ( Patent - DN300
st-44 t:4 rrrrn )

Çelik Dirsek ( DN600
St-44 t:5 mm )

Çelik Dirsek ( DN700
St_44 t:5 mm )

Çelik Takviyeli Conta ( DN600-PN16 )

Çelik Takviyeli Conta ( DN700-PN10 )

Cıvata+Somun+Pul ( M27x 120 )

Caraskai ( 1 Ton Kapasiteli )

İş bu rapor tarafımızdan haarlanmrştır. 10.01.2023
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Elektrik akım-onanm sorumlusu

Eki: Telmik Şartname

Mekanik Bakım-Onanm Şefi



ÇELİK BORULAR Ve EK PARÇALARIN TEKNİK
ŞARTNAMESİ

l. İhale konusu çelik bonılar TS EN 10217-1 standardma uygrın olarak iiretecekleıdir.
(Veya uluslararası kaışılığı)

2. İha19 konusu tiim malzeme yeni olacak ve herhangi bir şekilde malzeme ve imalat
hatası olmayacaktır.

3.İhaieye katılan firmalar ISO belgesi ile teklif veıdikleri çap ve basınçtaki
boru ve ek paıçalannı kapsayacak TSE uyguntuk belgesini teklifleri ilo birlikte mutlaka
vereceklerdir.ISO belgesini ihtiva etrneyen ve teklif ettiği çap ve basınçtaki boıulu kapsamayan
TSE belgesine haiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

4. Çblik boru ve ek parçalann her iki ucunda 150 mm'lik kaplanmamş losım brılımacak
ve birbiri ile birleştirilrneleri alın kaynÇı yapılacak şekilde imal edilecektir.

5. Çelik boru ve özel parçalannın kaplama öncesi yiizeyleri TS EN 10289 ve brrnruı
uluslararası kaşıl*ianndan birinde belirtilen kurallara uygun olaıak temizlenecektir.

6. Dirsek ve ıediilsiyoııla teknik ıesimde belirtilan açı ve uzwılukh imal edilecel«i.

7. Çelik boru ve özel parçalan işletne basıncuun 1 ,5 katı bir basınçla test edilecektir.

_ 8. Çelik boru ve özel paıçalannün iizerine rahatça okunacak şekilde imal tarihi, çap, et
kalııılığ, işletne basıııcr, nalzeme cinsi silinmeyecek şekilde yaalacaİ<tır

9. Boru ve ek parçalan kabul tarihinden itibaıen en az 3 (iiç) yl siire ile yiiklenicinin
garantisinde olacaktıı. İdare, gerekli gördüğü taktirde giderleri ytık]enicı tarafindan
karşılanmak üzere boru ve ek parçalannın iiretiminden, tesise döşenip olrrmiu sonuç
alınıncaya kadar her aşamada istediği kurum ve kuruluşa deney ve test yaptırabilecektir.

l0. Şartııamede belirtilmeyen hususlaıda ilgili TSE EN 10217-1 standardındaki
hiiktimler geçerlidir.

Celik boru ve ekparçalann kaolanması ve istiilenmesi:

1-E Dıs kanlama:
_ . .Ppg*y kaplama TS EN 10289 standartlannda belirtilen; çelik borulann coaltar

epoksi ile kaplanması kurallanna uygun olacaktır.

- Kaplama kalınlığı 300 mikrondan az olmayacaktır.

/]

d,



2-Epo xv İc kaplama :

Epoxy kaplama TS EN 10289 standartlannda belirtilen; çelik borulann epoksi
reçinesi ile kaplanması kurallanna uygun olacaktır.

- Kaplama kalınlığı 350 mikrondan az olmayacaktrr.
- Kullanılan epoxy reçinesi solventsiz olacaktır.
- Hijyenik ve toksikolojik bakımdaı insan sağlığına zararh olmayacaktır.

CARASKALA dr rn«Nİx ŞARTNAME

İdaremizin ihtiyacı bulunan bir adet caraskal vinç satın alma işine ait teknik
şartnamedir.

DENETİM l,E MUAYENE KABUL ŞARTLARI

1. Denetim, muayene ve kabui işlemlerinde ytiriirliikte bulunan Mal Ahmlan, Denetim,
Muayene Kabul ve Işlemlerine Dair Yönetmelik hiikiimleri esas alınacaktır.

2. Muayene Kabul işlemleri daha önce kurulan komisyon tarafindan yapılacaktır.

GARANTİ SÜRESİ

TEKNİK ÖZELLiKLER

1. Kapasite: 1 Ton

2, Zincir UnxıIıığu: 6 metre

3. Standart: CE Standardı

4. Test: Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı ile yiik testi yapılacaktır.

Yiiklenici tarafindan teslim edilecek caraskahn kabuliinden sonra en az iki ( 2 ) yıldır,
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