TEKNİK RAPOR
Genel Müdürlüğümüz İşletmeler Dairesi Başkaıılığı ( 1 . Bölge) lrizmet alanında
bulunan KuIp ilçesi Saltuk Malıallesi 3500 nıetre PE
Q 50'lik PN l0 boru, Yakıt Mahallesi
600 metre PE Q 63'lük PN l0 boru, 1700 metre PE
63'ıük PN i0 boruların ilgili

Q

mahalleleri için işletme faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan içme suyu yapım
işlerinde kullanılmak tizere;
Aşağıda adı, cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
söz konusu aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeleıin Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı merkez ambarında bulunnıadığından dolayı dış piyasadan karşılanması
gerekmektedir. |7.05.202|
Bilgilerinize arz ederim.

,l.r\.
Melih İPEK
Kulp DİsKİ Şube Müdürü

MALZEME CİNSİ
(Saltuk Müallesi )
(Zeyrek Mahallesi )
(Yakıt Mahallesi )
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İçme sulu şebekesinde kullanrlacak olan PE 1O0 (IIDPE) borutarın hammadde teknik
ve fiziksel özellikleri basııç sınrflarına ait boru et kalırılıklan TS EN 12201-2'e uygun
özel]ikteolacaktır.
İçme suyu şebekesinde kullanılacak oian PE i00 (İ{DPE) borulann hammadde içme
sulu borusu rengi olarak kabul edilen tizerinde mavi şerit bulıınan siyü olacak ve
ultraviyole (JV)ışırıianndan korunmak için katkı içermelidir.
Boru boylan; kangal borularda i 00 metıe olacak şekilde imal edilecektir.
Satın alınacak IIDPE 100 borularu:ı iiretiminde geri dOnüşilm malzemesi ve hurda
plastik kanşımı kesinlikle kullarulmayacaktır.
Granül ha]indeki hammadde içine, imalatçı firma tarafuıdan, boru ve ekleme
parçalannın imali sırasında hiçbir yabancı madde katılmayacak ve hammadde orijinal
haliyle kullarulacaktır.
Satın alınacak HDPE 100 bonıların iç ve dış yiizeyleri kusursuz ve piiriizsijz olacaktır.
Üretilen boru tizerine haııgi iot numaralı hammaddeden iiretildiği yazılacaktır.
Yoğunluk değeri TS EN ISO 1183-1 standardıııa göre ölçüdüğiinde mavi borular için
>_0,945 gr/cm3; siyü (iizeri mavi
şeritli) borular i9in > 0,950 grlcm3 olmalıdır.
Eriyik akış tuzı TS EN ISO 1133-1 test metoduna göre ölçüdüğıinde 190 "C sıcak]ık
ve 5 kg yilk alhnda 0.20 - 0.70 granr/lO dakika arasında bulıınmahdır. (Hammadde ile
boru arasındaki MFR' deki değşim % 20'den küçiik olınalıdu.)
Siyah boruiar için LrV dayanrmı sağlayan karbon siyü pigp,enti miktarı ISO 6964 test
metoduna göre ölçüldüg-unde sonıç o/o2-%o2,5 değeıIeri aıasında oimalıdır.
Siyah bonılar igin karbon siyü dağılımı ve mavi borular için pigment dağılımı ISO
i 8553 standardma göre ölçiildüğılnde < Derece 3 olmalıdır.
Oksidasyon İndllksiyon siiresi ISO 11357-6 starıdardına göre ölçiildüği.lnde minimum
20 dk. olmalıdır.
Uçucu madde mütevasr TS EN 12099 test metoduna göre yapıldığında S 350 mg/kg
olmalıdır.
Hammadde aşağdaki özel]iklere sahip oimalıdır.
Boru ve ekleme parçalannrn -40 'C sıcaklıkta standartlaıında belirtijen dayanımı
mutlaka sağlamalıdn.
Boru ve ekleme parçaları kimyasallara karşı yiiksek diıence süip olmalıdır.
Hijyen ile ilgili, renk, bulanklık, koku, 20 oC de koku dalgalanma değeri, tad, 20 oC
de tad dalgalanma değeıi, köpüğe dönüşme meyli deneyleri yapılmalı ve riretici firma,
Hıfzrssı}üa Enstitiisiinden alınmış raporu malzeme kabulü srasında üriin talep eden
kuruluşa verilrnelidir.

TEsLn\,IAT
Borular 45 gün içerisinde teslimatr yapılacalİır.

NAKLİYE YÜIğ,EME VE BOŞALTMA
Yüklenici HDPE 100 Boru aıaçlara yiiklenmesi, boşa]tjınasl ve nakliye sırasında her tiirlü
emniyet tedbirlerini alınakla sorumludur. yiiklenici Depoiama sahasında yapacağı tüm
çalışmalannda taşıma ve indirme işlerinde 6331 sayılı İş sağhğ ve Güvenliği kanunu
kurallarına uyacaktır.
a-Yükleme ve boşaltma ve nakliye gecikmelerinden yiiklenici sorumludur.
b-Ytikleme ve boşaltma ve nakliye masraflan yfüleniciye aittir.
c-DePolama sahasrna teslim edilecek malzeme]erin nakliyesi, indiri]mesi, bindirilmesi ve
istiflenmesi esnasrnda yiiklenici firma sorumluluğunda
çalışan personel Xeİa personel|er ile-*

birlikte yülenici firmayı temsilen bir peısonel hazır bulunacak ve nezaret edecgktir.

Yi.iklenici firmayr temsilen personelin hazır bulırnmaması halinde malzeme]erin indirilmesi,
bindirilmesi ve istiflenmesi yaptırılmayacaktır.

BORUNLJN METRAJI VE TESLİM YERİ
1- DİsKİ Kulp Şube Müdürlüğü şantiye sahaslna boşaltılacaktır

NAKLiYE, YÜKLEME VE BoŞALTMA:
Nakliye, yükleme ve boşltma yükleniciye ait olup yüktenici, satın alınan
malzemeleri
oisri xuı be Müdürl u n sahasına b ltılacaktır.
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- MUAYENE W I{ABaL: Muayene Test ve Kabul Heyeti, Boru ve ek parçalardan,
seçilecek ürtinler için, fiziksel muayeneleri o]umlu çıktıktan sonra, TÜRKAK tarafından
Akıeditasyon sertifikasına süip (TS EN ISO7 IEC 17025 standartlaına) göre bağımsız
bir laboratuarda muayene ve test ettirebilecektir. Resmi bfu kurum TÜRKAK tarafından
akredite edilmiş yada ISO belgeli laboratuarlarda yaptınlacak testlerle itgili (Her boru çapı
iÇin bir test olmak tizere toplamda iki adet test tapılacaktu. ) testlerin bedeli, UDK masraflan
ve eşlik edecek İdare peısonelinin masrafi yiiklenici tarafından karşrianacaktr. Ayrıca
Akredite Kurumda yapılacak testler için yiikleniciye herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
20.05.202|

<E=ş_\
,>1
Abddhn AŞKIN

l

1-

lnş.Mtlh.

oNAY
..../05l202I

B

aşkanı

