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KoMPoZiT BAKIM RÖGARI KAP.ATMA ELEMANI TEKNİK Ş,{R.TNAMESi

1.TARIF

Kompozit bakım rögan kapaftna olemanı, atık su velveya yağmur suyu kaıallarının
havalandınlmasında veya muayene, bakım ve onanmlan için gerekli, bacalann üstiinü örtrnektekullanılan TS 1478 EN 124 standardına göre imal edilmiş D400 sınrfinda çerçeve ve kapaktan
meydana gelmiş elemaniardır.

2.TEKNiK Öznır,İxr,nR

2.r.KoMPozİT BAKIM RÖGARI MALZEME Öznı,r,İ«ınni

2,1,1,Kapak ve ÇerÇeve mekanik, tekıolojik ve fiziksel özellikleri Tablo 1. de verilmiş olan cam

l1r,.,1"t,lrdi 
kompoatten(Vo40 +2 Cam eiyaf, polyesteı,dolgu) D +OO sınınna uygun naedılecektr.

Tablo 1, kompozit nalzemenin mekanik , teknolojik ve fzilısel özellikleri

2,1,2, Bakm kompozit rögan kapama elemaru mafsalı , 180" açllmasını sağlayacak şekildedizayn ediiecektir.

Testler Test Metodu Değerler

Eğme Mukavemeti
§/ınm)

Ts4650-2
ISo3597-2

>135

Darbe Dayancı
(kj / m')

Ts 1004, Ts 1005
Iso 179

>1 10

Çekme mukavemeü N/mm' 150_400

Sertliği Barcol ENs9 J 5

Su absorbsiyonu
(%)

Ts702
Iso62

< 0,7

Yoğunluk
(grl cm3)

Ts1818
ASTMD792

1 6

{
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2.1.3. Mafsal Polikarbonat malzemeden yapıiacakhr. Çerçeve üzerine monte ediIen açma.
kaPamaYı sağlaYan Pimin ve kilit mekanizması civatasının özellikleri aşağıda Tablo j_de veriıen
değerlere uygun olmalıdır.

2,1.4. kompozit baırm rögan kapama elemanı bir noktadan bağlanü yapacak şekilde tasarlanrnış
kilit mekanianasıru içerecektir. kilit mekanizırıası st37 çelik malzemeden imal edilecek

Tablo 2. Pim ve civatanın mekanik özeltik]eri (X 12 Cr 18 Ni S S)

2,1,5, Kapak ve civata arasına TS 79 standardına uyguı yaylı rondela konulacaktır

2,1,6, kompozit bakım rögan kapama elemaru kapağı iizerine açılan kırlangıç kaıal içerisine
monte edilen " T profil " şeklinde Ts t531 iso 1629 standaıdında cn 1uoropr"n;ka]itesinde imal edilmiş conta kulianılacaktır

2.2. KiMYASAL BiLEŞİM

2,2.1. Kompozit bakım rögan kapama elemanr çerçeve ve kapak malzemesinin bileşimi Tablo 3deki değerleri sağlamalıdır.( Tablo 3 de verilen değeri sağlayan fiber]er; 50+ 2 m- boyunda r"
13+ 2 pm çapında olup E-Cam:ı dan imal edilmelidir.) Kapak üst yüeyi aşınmaya dirençli
kevlar içermelidir.

Tablo 3, kompozit bakım rögan kapama elemanı çerçeve ve kapak malzemesinin bileşimi

2'2'2' KomPoat bakım rögan kaParna elemanı mafsal pimi ve kilit mekanizrrıası civatasının ilgilistaıdartda verilen kimyasal bileşimi Tabto +, de fiziksel özetliği Tablo 5,de verilmektedir_

Çekme Mukavemeti
§/mm')

Akırıa §ınırı
§/mm'Min.)

Kopma Uzaması (7o)

500-700 215 50

Testler Test metodu Değer
Carn Elyaf Oranı
(%)

Ts 1177

Isol172
40 +2

c
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Tablo 4. Mafsal Pimi veKilit Mekanizması Civatasının Kimyasai bileşimi; St37

Tablo 5, Mafsal Pimi veKilit Mekanizrnası Civatasının Fiziksel özellikleri; St37

i;l;LTj.Till'bakım 
rögan kapama elemanında Tablo 6' de özellikleri verilen conta

Tablo 6. Conta özellilderi

İ
İ

ly

P
o/o (Max)

s
% (Max)

MnYo
(Max)

si
% (Max)

Cu
/o

Ai
o/" (Min)

N

0,17 0,025 0,020 0,80 0,30 0,15 0,012

Akma mukavemeti(min)
daN/mm'

Kalınlik (mm) <16

Çekme mukavemeti
daN/nm'

Kalınlık (mm)}3S50

Uzama (7"min)
L0=80 mm

>3s40

235 340-470
24

Testler Test Metodu Standardı
Sertlik(SHore-D)

Ts Iso 48 70+5
Mukavemeti(N/rrırnz)Kopma

Ts 1967 Iso37
>10

Kopma Uzaması (%) Ts 1967Iso37
:350

MuJ<avemed§/mm)Yırtılrna
Ts Iso 34-1 >30

sıcaklıkta kalı
70 Saat)

cı Ezilme (%) (23. C Ts 4595ISo 815 <30

c.A
(Max)

|-
0,25-,040

Değer

i-l



2.3.TASARIM VE BOYUTLAR

2,3,1, Kompozit bakım rögarı kapama elemanırun TS 1478 EN i24 standardında seçimikullanıcıya ( KİMELSAN) bırakılan ölçüleri Tablo z, iu ,".ıl.n ölçülerle imal edilecektir.

2'3'2' KomPozit bal<ım rögan kapama elemaır , çamrır tavası takınabilir şekilde tasarlanacaktır.

2'3'3' KomPozit bakım rögan kapama e]emaı: , zamanla asfalt]ama 1,tizıinden asfalttan düadüşiik seviyede kalabilir,Bu kapı,na elemanıır yeni yuprlan asfaıtın seviyesine getirmek içinüerlerine kolayca montaj yan|alak şekilde 6 
"*' ııi. vti*"ıtoe çerçevelerine uygun olmasıgerekir' Bu Ytikseltıne ÇerÇevelerinin cam eıyaftatvıyeıi to-porırt"r, tır.tilecekir. yiikseltrneişlemi kapak sökiildiikten sonra alt çerçevenin tız..ir" y"J ytı,..ltrne çerçevenin kolaylıklamontaj edilmesiyle ve üerine tekrar kapağın takılmasrylu tu**i*u..iarr.

Kapagın çerçeve içinde girme deriniiği JO -. olrnarar.ra
açıklık 9mm;den - "ı,"i.a,J":i"p""l iöŞ:ffiffii*jl:lffi'j"TH:H*lffi 

,İ::Yi,Dey çıkıntılaı 3-8mm arasında olacutt,ytır"y çrm?rıu.J 
'opıu,n 

yt,ey alanına oıanı % 10-70 olmalıdır.Çerçeve derinliği 100 mm üstıidü.

TS 1969 ISo 1 88

ozit BıIiım Rögan Kapama Elemanı Ana Olçüleri
Tıblo 7.Kom

Yaşlandırma (70. C . 168 Saat)

aşlanmış Numunede Sertlik ArtışıY TS 180 48 + 15

Yaşlanmış Numunede Kopma
Mukavemeti Değişimi(%)

Ts 1967 ISo 37 20

Yaşlanmış Numunede Kopma
Uzaması Değişimi(%)

Ts 1967 iso 37 30

Ozon Yaşlandırmas(SO ppm
Konsantrasyon, %20 Geİe,72 Sıııt
40 + 2"c

TS 1773
Çatlama olmayacak.

MinNetAçıklık (mm)
600

Kapak Dış Çapı (mm)
692

Kapak Dış Derinliğ (mm)
50

Çerçeve Deriniiği (mm)
130

|}-



Tek Bir Havalandırma Delik Çapı (mm)

Delik Adedi
4

Kilit Sayısı (Adet)

Kütlesi min. (kg)
40

2.4. OTURMA yÜznyı,nnıNİN nÜzctrır,ÜĞÜ

kapak ile çerçeve arasındaki oturma yiizeyleri düzgtin olmalı, kapak çerçeve üshineyerleştiriidiğinde otunna yüzeyleri arasında boşluk"o;;, ve kapağın değişikyerlerine ytik uygulandığında oynama gözlenmemesi için kapak ve çerçeve arasma Tekıikresimde görüdüğü gibi lastik conta yerleştirilmelidir.

2.5. GÖRtlNÜŞ VE MoNTAJ

kompozit yiizeyleri diizgiin olacak ;, ples hatast olarak kabul edilen boşiuk , kabarcık,katmerienme , çatlak bulunmayacaktır.Y,tızeylerd. G ". 
g"o-.oık diizgi.inlüğü bozacaktaşlama izi ve dolgu tamiri buiunmayacaktır

2.5.1. MoNTAJ

2.5.2.BoYA

Kapak ve kapak ÇerÇeveleri açma ve kapamayı sağlamak için bir taıafanahtarlı diğer taıafMetrik 14 dişi pim ile bağlarırnaiıdır. Kapakta ç"ı;;;;;, ilave l Adet kilit sistemiolmalıdır. Kilit St37 çelik malzemeden olmalıdu.

Kompozit bakm rögan kapama elemanr çelçeve ve kapak malzemesinin rengi gri veyaton]annda olmalıdır, Bu ıenk boyama iıe iegiı, -rı"tiı."_p"rit malzemenin riretimaşamasında içine kahlan pigırıentl.erle sağlanmalıdı.. ko-porit eıe-an iskinin talebidoğrulfusunda aynı ıenklerde tiretilebilir.

2.5.3. TİPİ VE AĞIRLIĞI

Büyiikşehir Belediye BaşkanJığ tarafiıdaı projesi benimsenmiş, İstanbu] ana arter ve diğeryollardaki 50 km/h,dan daha hzlı motorlu ;;r;fiğt;tkk;;e a]ınarak baca kapaklan yuvarlakKompozit Baca kapÇı ve çeıçevenin çırlıe, jO * İ-tg_a". 
'
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4.ÖzEL ŞARTLAR

5.MUAITNE llE TESELLüM

4,1, İhdeye kahlacak firmalaı kompozit bakım rögarı kapama elemanına ait: TSE veya TSEK
İİi;:H:Jjairasite 

raporlannı ibraz edecektir.-Teuif-"ı.trt, ile birlikte ihale komisyonuna

4,2, ihaleyi kazarıan firma iiretim esnasrnda Eıgani Şube Müdi.ırlüğü Muayene ve teslim teselliimheyetini kontrol için tesisine davet edecektir. rı.v"i, y"ı, y..ek ve konaklama giderleri firmatarafindaı karşılanacaktır.

4, 3.Teklif mektubu ile birlikte teslim edilrniş olan numune ile iigiii standartta tanımlanan(Ts526 EN l563) ve şartnamede belirtiı", şrrtır"'.;;;;;sağlamadığı ihale komisyonutarafından belirlenir. İhde komisyonu ,*ufrna* u.ıiiı*.l"y* ozellik]er bir kıırumlaboratuannda (i\,iiVERSİTELER, KOSKi, rUgiİAiİİİe vb.) inceietilerek sonuçlandeğeılendirmede kıilarulır. incelemeler için y"pıu.uti". ttı.ıü masraf, imalatı yapacak firmatarafından karşılanacakhr.

!.O.. Teslimatta kabul muayene ve deneyler '.Ergani Şube Müdıirlüğü'' adınaıiniversitelerin METALURIi ve malzeme mrüenaifieiJoı'-,]"ri"e, TüB'TAK, TsEveya KOSGEB'e yaptıniır ve deney ücretleri t"aur*Ö" aiİ olr..

n'". Teslimatlar Ergani Şube Müdiirlüğü'niin belirleyeceği yere yapılacaktır. Erkenteslim tercih sebebidir.

5.1.TESLiMATTA PARTİ BüYüKIÜĞÜ VE NUMUNE ALMA
Teslimatta bir defada teslim edilecek malzemeler bir parti kabul ediliı ve her partinin kabulü içinaşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda gelişi grJrr.*. .'rnr.

Teslimx6x parti büyüklüğü
200-500
500-800
80l_t300

Alınacak numune miktan
30
35
40



Gelişi gı:zel alınaı numunelerin boyut ve toleranslannın istenilen ölçiilere uygun olup olmadığı
kontrol edilir.Bu maksatla yapılacak ölçtimlerde 5Ocm'ye kadar oıu. uoyrıurlrmpasıı
SOcm'den büyiik bolııtlar ise katlanmaz demir cetvel ile olçüıir ve he. oıçtı., h".ioyrt içl,ıögann 3(üÇ) aYn Yerinde YaPılan ölçiimlerin ortalaması alınaıak sonuçlan ekteki proİleıe
uygunluğu aranrr. İncelenen numunelerin herhangi birinde uygunsuziuk tespit edildiğinde parti
reddedilir.

s.z.ı ı,Ğınıır KoNTRoLü

Gelişi giizel alınan numunelerin kapak ve çerçevesi 0.1 kg duyarlılıkta tartılaıak tam kg'ayuvarlahldıktan sonra neticelerin öngörülen toleranslara uygun olup olmadığına bakıhrl
incelenen numunelerin herhangi birinde uygu.rsuzıut t..pit'.oıalginde parti reddedilir.

5.2.MUAYENELER

s.z.ı.GÖzrE. MUAYENE

Gelişi giizel alınaı numuneierin tamamı gözle muayene edilir. yine aynı numuneler iizerinde
uygun göriilen miktarda oturma yüeyi düzgiinlüğü konto]ü yaplllr. İncelenen numuneüeır,
herhaıgi birinde uygı:nsuzluk tespit edildiğinde paıti reddedi]ir.

5.2.2.BOYUT MUAYENESİ

5.2.4.sERTLİK

5.2.5 METALOGRAFİK YAPI

5.2.6. KIMYASAİ, ANALİZ

GeliŞi gİizel alınan numunelerin tamamında sertiik kontrolü yapılır. Sertliğin tablo 1,de belirtilenShore-D sertliği cinsinden minilum 80 olup olmadığı kontrol edilir ve herhangi bir numunede
bu değerlerden farkiı değerler bulunması durumıında parti reddedilir@-."ı ;ir";;;

Kompozit numuneler yapı elemarılan siireklilik ve laminasyon yönüyle ve kesit ince]emesine tabitutulur ve anormallikler red sebebi sayılır.

kompozit bakım rögan kapama eiemaru çe,çeve ve kapak malzemesi kompozisyonunun öngörendeğerleri saglaYıP sÇlamadığı iıcelenir. Kompozit İçin E-Caını sertifikası ve elyaf boyutlanbelgelenecektir.
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kompozit bakım rögan kapama elemanı çerçeve ve kapağı monte edilmiş vaziyette ].s 1478EN124 standardının; deney yiikü maddesine *;* ;r;'k;;llar sağ.lanarak itıtı*"."trı.. »"n"ykapama elemanı ve kapak kınlana tuaa. sıııjtı.tıı,i..'Ği.l *,no"r.i yİik saptanır.

s.2.7.vüKLEME 1vüx ALTINDA KIRıLMA) DENEyi

5.2.8. KoMPozİT DENEYLERI

nş:"JfflflHj:::ffir,r*laıdatanımı yapılan deney ve limit değerle uyumu seçilen

lSu absorbsiyonu tayini ( T5702,15062 ) < 0,3

l.P*T 9"Ir-*ı ( KJ/m') ( TS I0O4,TS t005, 150175 ) > l lO3.Sıcaklık değişmelerine Direnç ıesti ( - 40 + 80 oC 
,7 n jc.ultraüyoıe

IşıııJara direnç (GDF HN 62 S 15 )
S.Bilya basınç ve akkor tel testi.

6. İŞARETLEME yE AMBALAJLAMA

6.r. İŞARETLEME

["J*ffijffiİ;-ilftffii:manr iireüm sırasında kabartrnalı olarak yazılmış kapak yiizey
," DİSKİ" ya:ısı merkeze, mafsal kulağının ortastna ve çevresel olarak üç sıra 45o araiıklaya_aIacaktu.

:§ffİilfi'if;rrfl^i,Trrlınış adı (.DİSKİ'' yaasınrn 1/5 orannda küçük olacak )

ıSınıf işareti - D400
ıMalzeme cinsi ve kaiitesi - SMC Kompozit.
oParti no
.ımalat yılı

6.2.AMBALAJLAMA

kompozit bakım rögan kapama elemaı.ı , amba.lajsız teslim edilir

rcr6rarfufu Ahmet E


