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DİSKİ merkez ve merkez ilçe mahallelerinde içme suyu şebeke, bakım ve
onanrnlannda kullaıulrnak iizere; Kör Çelik Flanş (O1000-PN20), Çeük Flanş (01000-
PN20) ve Çelik Flanş Contasr (01000) Alrmı İşi

B-KAPSAM:
Teknik Şartnamenin ekinde cinsleri, çaplan, basrnç suırfı ve sipariş miktaılan liste

olarak verilerı malzeıneierin; şartnamede belirtilen özelliklere haiz, temin ve teslim işlerinden
oluşmaktadıı.

C-TEKNİK ÖZELLİKLER VE DiĞER HUSUSLAR

1- KÖR ÇELİK FLAltş (o1000-PN20) YE ÇELİK FLANş (o1000-PN20):

o Tarurru, sınrflandrrmasr, ölçiileri ve özellikleri TS EN 1092- 1 'de belirtildiği
gibi olacaktır.

. Ma]zeme sıcak daldınna galvarıiz kaph çelik olacaktır. TS EN ISO 1461
usulüyle galvanizlenmiş olacaktr.

ı Flaşlarda eziklik, pas, deformasyon vb. kusurlar olmayacaktır.

ı kalite, güvence ve iiriin kalite belgesi belirtilecektir.

. Flanşlar üş ortam şartlarından ( yağmur, kar, nem vb.) etkilenmeyecek şekilde
ambalajlanacaktır.

. Ambalaj i,izerinde iiretici firma ismi, iiriin ismi ve miktan yazılacaktır.

. Flanşlarmaıkalandnlacaktır.

o Flanşın basınç sın_ıfi PN2O olacaktır.

. İdare, göde yapılacak muayenenin ardından gerek duyduğu takdirde; nı.ımune
alaıak bağımsız kuruluşlarda kimyasal ve fiziksel deneyler yaptırabilecektiı.

2-ÇELİK FLANŞ CONTASI (01000)

ı Sızdırmazlık için TS EN 681 - 1 starıdaıdma uygun ve içme suyuna
pyguntuğu akredite kuruluşlar tarafmdan belgelendirilmiş EFDM
kauçü @thylene Pronylene Drene Monomeı) conta kullaıulacak;

a. Çekme dayanrmr > 9 MP4
b. Kopma uzaması> o/o 200,

c. Kalıcı ezilrne oraru (24 saat,l0 "C) <Yo 20,

d,. oA 5 < Sertlik değişimi (168 saat, 70 "C) < +% 8,

e. Çekne dayarumr değişimi (168 saat, 70 "C) < - %20,

Çelik flanşlar, en az 1 (bir) 1ıl süreyle Yüklenicinin garantisi altında oiacıkhr.
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f. 30 < Kopma uzımast değişimi (168 saat, 70 "C) <o^ 10

g. Sertlik 70 + 5 IRHD,
h. -YoI < Suda hacim değişiktiği (168 saat, 70 'C) < %8 olacaktu

o TS ISO 1431-1 standardıııa göre yapılan ozon çatl:ımasma karşı dayaım
deneyi (50 + 5 pphm ozon konsarrtrasyonunda 40 + 2 "C slca]dlkt]a 72 saat
öngerilme, 48 saat maruz buakma siiresi) sonucırnda çatlak görülmeyecektiı.

o Conta, -20 - 70 oC sıcaklık aralığında malzeme özelliklerini
kaybetmeyecektir. Conta, geıi dönüştim veya hurda malzeme
kullarularak ilretilmetecektir.

o contanrn fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin bilgi ftiytinü conta iireticisi
sunacakhr. conta iiıeticisi, a)ırlca, a}nr iiretim şartiarında iirettiği numırneyi
su kontrol elemanr i,ireticisine teslirn edecektir. İdare, bu numuneyi alaıak
alaedite kurulqlarda contanın TS EN 681-1 standardına göre çekme
dayaırmı, kopma uztmasl, sertlik, kalıcı ezilme oraıu testlerini
yaptırabilecektir.

ı contanrn geometrisi, boru, su kontrol elernaru ve diğeı bağlantı tasanmlan
dikkate alınarak belirlenecektir.

. Flanş bağlantısında kullanılan contalaı, çelik çember takviyeü olarak
iiretilecekiir.

o conta iizerınde malzemenin tanıtlml ve imaıat tarihi; iki harıe hafta ve İkı
hane yıl olacak şekilde kalıcı kabarŞna olarak gösterilecektir. Bu tarih,
muayene tarihinden en fazla 6 ay öncesine ait olacaktır.

o Conta yiizeyleri dt2giin ve temiz olacak, yiizeylerde çukur, çatlak, çizık, p;jrnz
ve benzeri fonksiyonrınu etkileyecek imalat kusurlan bulıınmayacaktır. Conta
tek parça olacak, parçalı veya birleştirilmiş olınayacaktu. Contalar her iki
yönden de basrnç altında sızdırrnadığ sağlayacak özellilie olacaktır.

. İdare, gözle yapılacak muayenenin ardından gerek duyduğu takdirde; numune
alarak bağımsız kuruluşlaıda kimyasal ve fiziksel deneyler yaptırabilecektir.

Çelik flanş contalarr, en az I (bir) yıt süreyle Yüklenicinin garantisi altında
olacakhr.

Not: Yiiklenici yeter sayıila cıvata ve somunuflınşIarla beraber temin ve teslim edecektir.

3-isTENi],EN BELGELER
Yiiklenici flrmalar çelik flaışlara ve contalara ait;
. TS EN 1092-1 veTS EN 681-1 standaıdına uygunluk belgelerini,
ı üetici Firmaya ait ISO belgesini,
ı Hijyenik ve Toksikolğik batımdan sağlık Bakanlığı Gıda Tiizüğiine uygunluk

Belgesini İdareye sırnmakla miikelleftir.
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İdare; gözle yapılacak muayenenin ardından gerek duyduğu takdirde malzemeleri
teslim alınadan önce masraflarr yüklenici firmaya ait olınak iizere sipaıiş edileıı
malzemelerin iş bu teknik şartııameye uygunluğu içiı TÜRKAK'dan akredite edilıniş
bağımsız bir Uygunluk Değerlendimıe Kuruluşu'ndaıı (Akredite UDK) uygunluk raporu
talep edebilecektir. Bu kuruluşun çalışmalarına İdaremiz tarafindan görevlendirilen heyet de

eşlik edecek ve masıafları da ytiklenici tarafından karşrlarıacaktır.

s_TEsLiMAT

. Malzemelerin nakliyesi, boşaltılması, ambara istiflenmesi işleıi ve bununla ilgili ttim
ınasrafl ar Yiikleniciye aittir.

o Teslim siiresi 7 takvin günü' dür.
. Malzeme teslim yeri DısI(ı Genel Müdiirlüğü İdaresinin belirlediği yere

yapılacaktır.

MALZEME LİSTESİ

S.No MALZEME CiNSİ BİRiMi ırİrrın
KÖR ÇEL1K FLANŞ 01000 (PN20) ADET 1

2 ÇELİK FLANŞ 01000 (PN20) ADET 1

3 ADET 2
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ÇELİK FLANŞ CONTASI 01000


