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1. KONU: 

İş bu şartlar Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MUSKİ) içme suyu 

temin ve dağıtım hatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan polietilen boruların teknik özellikleri, 

kalite, test-kontrol ve alım şartlarını kapsar. 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 

İçme suyu temin ve dağıtım hatlarında kullanılmak üzere alımı yapılacak olan yüksek 

yoğunluklu polietilen borular TS EN 12201-2+A1 standardına uygun olacaktır. Standardın değişmesi 

veya kaldırılması durumunda yerine geçen güncel standart referans olarak esas alınacaktır. 

İçme suyu temin ve dağıtım hatlarında kullanılmak üzere alımı yapılacak olan PE32 düşük 

yoğunluklu polietilen boru TS418-2 prEN 12201-2:1999 standardı ve atıfta bulunduğu standartlara 

göre deneyleri yapacaktır. 

3- BORU ÖZELLİKLERİ: 

Borular; güneş ışınlarına dayanımının arttırılması amacıyla UV katkılı olacaktır. Boru 

üretiminde hurda malzeme kullanılmayacaktır.  

Kullanılan hammaddeye ait Bodycot raporu veya Analiz Sertifikası ara denetim esnasında Ara 

Denetim Komisyonuna İbraz edilecektir. 

   3.1. HDPE 100 Boru Özellikleri 

İçme suyu temin ve dağıtım hatlarında kullanılmak üzere alımı yapılacak olan yüksek 

yoğunluklu polietilen boru özellikleri Tablo1. De belirtildiği gibi olacaktır. Deney sonuçları 

yorumlanırken referans standart olarak TS EN 12201-2+A1 esas alınacaktır. Standardın değişmesi 

veya kaldırılması durumunda yerine geçen güncel standart referans olarak esas alınacaktır. 

Tablo 1. 

   3.2. PE 32 Boru Teknik Özellikleri 

ÖZELLİKLER İLGİLİ STANDART 

Görünüş ve Renk TS EN ISO 1452-2 

Geometrik Özellikler TS EN ISO 3126 

Boyutsal Kararlılık Muayenesi TS EN ISO 2505 

Yoğunluk TS EN ISO 1183-1:2019 

Kütlesel Akış Hızı MFR TS EN ISO 1133-1 

Kopma Uzaması TS EN ISO 6259-1:2015 

Yükseltgenme İndüksiyon Süresi OIT TS EN ISO 11357-6: 2018 

Karbon Siyahı Miktarı TS ISO 6964 

Karbon Siyahı Ve Renk Pigmenti Dağılımı TS ISO 18553 

Sabit Sıcaklıkta İç Basınca Mukavemetin Tayini TS EN ISO 1167-1 
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İçme suyu dağıtım hatlarında kullanılmak üzere alımı yapılacak olan PE32 düşük yoğunluklu 

polietilen boru özellikleri aşağıda belirtilen kriterleri sağlayacaktır. 

- Cinsi    : Yumuşak Polietilen (LDPE) 

- Yoğunluk (glcm')   : 0,910 – 0,925 

- MFI   : 0,16 - 1.4 gr/10 dk. (5 kg) 

- Çekme uzaması  : ≥ 350 den az olmayacaktır. 

- Hidrostatik iç basınç  :20°C - 100 Saat’e göre yapılacaktır. 

- İçme suyu iletme özelliği : 

İçme suyu iletiminde kullanılacak yumuşak tip polietilen borular (Yumuşak boru), Fizyolojik 

ve toksikoloji bakımından Gıda Maddeleri tüzüğüne uygun olmalıdır. Ayrıca borular suyun tadını 

değiştirmemeli ve suya sağlığa zararlı maddeler katmamalıdır. 

- Malzeme Özelliği : Verilmiş Fiziksel özelliklere sahip gerçek yumuşak polietilen maddesi 

kullanılacaktır. Bileşiminde kesin olarak bilinmeyen yabancı madde ve hurda kullanılmayacaktır. 

Borular mavi renkte olacaktır. 

- Boru boyları için verilen tolerans (20°C Sıcaklıkta): Kangallarda (açılmış boyda) ± %2’dir. Kangal 

halindeki yumuşak polietilen boruların boyu 100 metre olacaktır.  

4. İŞARETLEME: 

Bütün borular uzunlukları boyunca silinmez ve okunaklı bir şekilde işaretlenmelidir. İşaretler 

çatlamanın başlamasına veya benzeri hasara neden olmamalıdır. Boruların üzerine her metrede bir 

TS EN 12201-2 standardına uygun olarak rahatlıkla okunabilecek ve silinmeyecek bir yöntem ile 

tanımlama yapılacaktır. Üretim tarihi (yıl) olarak belirtilecektir. İhale konusu her malzemenin 

üzerinde imal tarihi belirtilecektir.  

İşaretlemede asgari olması gereken bilgiler: 

 İdare Adı  : ‘’MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’ 

 İmalatçının Tanımı : ***** 

 Boyutlar  : Ø** 

 SDR serisi  : SDR** 

 Basınç sınıfı   : PN** 

 İmalat Tarihi  : 20** 

 Standard Numarası : TS EN 12201-2+A1 

 Lot Numarası : ******* 

 

5. ARA DENETİM  

Yüklenici teslimat öncesi İdareye yazılı olarak bildirerek komisyon isteyecektir. MUSKİ 

tarafından oluşturulacak Ara Denetim Komisyonu fabrikaya gidecek ve komisyon nezaretinde; 

ürünlerden rastgele numuneler alınacaktır. Sevkiyata hazır partiye ait her çap borudan numune 

alınacaktır. Alınan numuneler,  Alınan numunelerin uygunluğunun belirlenmesi için fabrikada 

mümkün olan testler ve kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel 

laboratuvarlarda analizler yaptırılacaktır  

Şartnamede istenilen testlerin sonuçları kabul komisyonunun incelemesi için kabul aşamasında 

hazır edilecektir. Tüm analiz ve test masrafları yükleniciye aittir. 
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Ara denetimde yapılan incelemede üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer 

alan hükümlere aykırı olarak imali sonucu doğuracağının tespit edilmesi halinde, bu durum raporla 

tespit edilerek yükleniciye bildirilecektir. 

Üretim şeklinin İdarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitesinin arttırılmaması 

halinde İdare, malın teslim aşamasında test ve muayeneye tabii tutmaksızın reddetme hakkına 

sahiptir. Yapılan ara denetim sonucu oluşturulan rapor/raporlar muayene ve kabul aşamasında 

değerlendirilmek üzere İdareye sunulacaktır. 

 

6. MUAYENE VE KABUL  

İş kapsamında yapılacak olan tüm muayene işlemlerinde “Mal Alımları Denetim Muayene ve 

Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. 

 

7. DİĞER HUSUSLAR: 

    7.1 Ambalajlama; 

Her içme suyu boru kangalının açık iki ucundan boru içine yabancı madde girişini engellemek 

için ambalajlanmadan önce kapatılmış olacaktır. 

Yüksek yoğunluklu polietilen borular (110 mm’e kadar olanlar,110 mm dahil) 100’er metrelik 

kangallar halinde teslim edilecektir. 

Polietilen boru kangalları açık atmosferik şartlarda saklanacağı için güneşten gelen ultraviyole 

ışınlarını engellemek maksadıyla kangalın dış yüzeyini koruyucu mukavva kağıtla kapatılıp polietilen 

şiring malzemeyle boru etrafı sarılarak mukavva örtünün kayması ve ıslanması engellenecek şekilde 

örtülecektir. 

 

NOT: Bu teknik şartname örnek olarak hazırlanmış olup, alım konusu malzemelerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. 
İhale zamanı Ekap ta yayınlanan şartname esastır. 


