
 

 

  

SFERO DÖKÜM KAPAK  

MAL ALIMI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2022 



 

MAL ALIMI  

 

 A-KONU VE KAPSAM 

 

Bu şartname, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon ve Atıksu 

Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilmekte olan atık su hatlarındaki muayene bacaları ve 

parsel bacalarında kullanılmak üzere alımı yapılması planlanan sfero döküm menhol baca kapak 

takımları ile sfero döküm parsel baca kapak takımlarının teknik özelliklerini, imalat prensiplerini, 

kalite kontrolünü, muayene ve kabulünü ve teslim şekline ait esasları kapsar. 

 

NO ÜRÜN ADI AĞIRLIK DAYANIM SINIFI 

1 Sfero Döküm Menhol Baca Kapak Takımı 78 kg ± 3 kg D400 

2 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 95 kg ± 2 kg B125 

3 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 90 kg ± 3 kg D400 

4 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 52 kg ± 2 kg D400 

 

B-GENEL ÖZELİKLER 

 

Alımı yapılacak olan malzemelerin üzerinde, İdare adı (MUĞLA SU VE KANALİZASYON 

İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) belirgin ve okunabilir şekilde yazılı olacaktır. 

 

Alımı yapılacak olan malzemelerin üzerinde, MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGOLARI olacaktır.  

Logolar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici firmaya e-posta yoluyla gönderilecektir.  

 

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde teslim edeceği 

malzemelerin, imalat öncesi çizim ve tasarımlarını İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin çizim ve 

tasarımlara onay vermesine müteakip imalat süreci başlayacaktır. Düzeltilmesi gereken hususlar var 

ise düzeltilmesine müteakip imalat süreci başlayacaktır. Çizim ölçülerindeki toleranslar aşağıda 

belirtilmiştir. İdarenin onayına sunulmadan teslim edilen mal ve/veya malzemeler kabul 

edilmeyecektir. 

 

     C-SFERO DÖKÜM ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Kapakların ihtivasında kullanılan küresel grafitli dökme demirin TS EN 1563 standardına uygun 

özelliklerde sfero döküm olması gereklidir.  

 

Kapaklar, TS EN 124-1 (Tanımlar, sınıflandırmalar, genel tasarım prensipleri, performans 

gereksinimleri ve test yöntemleri) standardına uygun olarak üretilecektir.  
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Standartların değişmesi, revize edilmesi vs. gibi durumlarda güncel standartlar esas alınarak üretim 

yapılacak olup, muayene ve kabul işlemlerinde de güncel standartlar esas alınacaktır. Yüklenici 

firma; teklif edeceği taşıt ve yaya alanları için oluk kapakları ve rögar kapakları için, ihale tarihini 

kapsayan en güncel Türk Standartlarına Uygunluk Belgesini  TS EN 124-2 teklifleri ile birlikte ihale 

aşamasında İdareye sunacaktır. 

 

Kapaklarda kullanılacak döküm malzemenin mekanik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

KAPAK VE IZGARA DÖKÜMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Döküm 

Kalitesi 

Çekme 

Mukavemeti 

N/mm² 

Akma 

Mukavemeti 

% 0,2 

Kopma 

Uzaması 

Min. % 

Basma 

Mukavemeti 

N/mm² 

Sertlik Değeri 

Brinel 

GGG 50 500–650 320–420 7 900–1100 170-240 

 

 

Kapakların kimyasal bileşimi aşağıda verilen sınırlar dâhilinde olacaktır. 

 

KAPAK VE IZGARA DÖKÜMLERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ 

Toplam 

% C 
Si S P Mn Mg 

3,30-4,00 2,00-3,10 0,02 Max 0,10 Max 0,10-0,35 0,030-0,080 

 

 

Kapak ve ızgaralarda kullanılacak conta özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. (TS EN 681-2) şartlarını 

sağlayabilecek şekilde olmalıdır. 

 

EPDM 70 SHORE A KAUÇUK ESASLI LASTİK CONTA 

Sertlik 

Ölçümü 

SHORE 

A 

Çekme 

Direnci 

N / mm 

Kopma 

Uzaması 

( % ) 

Basınç Altında 

Kalıcı 

Deformasyon 

(%) 23 Cº - 70 

Saat 

Kül Tayini 

( % ) 

70±5 > 7 > 300 Max 30 7,4 ±0,5 

 

 

 

Kapaklarda kullanılacak pimin kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

 

 

 

PİMİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Toplam C  

Max. % 

Si 

Max 
Mn 

P 

Max 

S 

Max 
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Kapaklarda kullanılacak pimin mekanik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

PİMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Çekme Mukavemeti 

N/mm² 

Akma Sınırı 

N/mm²  (Min.) 

% Uzama 

± 2 

360 – 560 195 25 

 

1- SFERO DÖKÜM MENHOL BACA KAPAK TAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

 

NO ÜRÜN ADI KULLANIM ALANLARI 

1 
Sfero Döküm Menhol Baca 

Kapak Takımı 

Q 610 mm Kanalizasyon bacaları için 

D400 

 

Menhol baca kapakların boyutları teknik resimlere uygun olarak imal edilecektir. Ölçülerde ±1 cm 

(10 mm) toleransa müsaade edilecektir. 

 

Beton Muayene Baca kapaklarının oturacağı beton malzemelerin iç çapı 620 mm, et kalınlığı 10 

cm’dir. Kapaklar ile beton ürünler uyumlu olacaktır. Yüklenici firma gerek görürse İdareden beton 

malzemelerin projelerini isteyecektir.  

 

Kapağın oturma yüzeyleri düzgün olacaktır. Kapak çerçevenin üzerine yerleştirildiğinde oturma 

yüzeylerinde boşluk olmayacak, kapağın değişik yerlerine yük uygulandığında oynama olmaması 

için aşağıda numaraları verilen kapağın oturma yüzeylerine tornalama ve frezeleme usulü ile talaş 

kaldırarak açılacak kanala; bu teknik şartnamede özellikleri belirtilen kauçuk esaslı conta sıkıca 

yerleştirilecektir.  

 

Menhol baca kapaklarında yukarıda özellikleri belirtilen kauçuk esaslı lastik conta kullanılacaktır. 

 

Kapakların yüzeylerinde dökümcülük bakımından hata kabul edilecek boşluk, kabarcık 

katmerleşme vb. döküm hataları ve çatlak bulunmamalı yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzeyler 

taşlama ve çelik kum püskürtme ile temizlenecek, yüzeylerde herhangi kaynak veya büyük oranda 

taşlama ile düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

 

Kapaklar çerçeveleriyle açma kapamayı sağlamak için delik çaplarına uygun ölçüde pim ile sıkı 

geçme olarak bağlanacaktır. Cıvata, somun bağlantısı olmayacaktır. Kilit sistemi teknik 

resimlerde belirtilen şekil tırnaklı olacaktır.  

 

Kapaklar en az 110° dereceye kadar açılabilir olacaktır. 

Muayene Baca Kapağı standart sınıfı ve yük dayanımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Baca 

kapağı, TS EN 124-1 standardı dâhilinde test edilecektir.  

 

 

 

 

 

0.20 1 2 0.050 0.050 

NO MALZEME ADI 
STANDART 

SINIFI 

YÜK 

DAYANIMI 

1 Sfero Döküm Baca Kapak Takımı D 400 40 TON 
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     Muayene Baca Kapaklarının ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

NO MALZEME ADI AĞIRLIK 

1 Sfero Döküm Baca Kapak Takımı 
78 kg (± 2 

kg) 

      

 
 

 

 

 

2- SFERO DÖKÜM KARE TİP KAPAĞA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

NO ÜRÜN ADI KULLANIM ALANLARI 

1 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 
800X800 Parsel bacaları için 

B125 
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Kapakların boyutları teknik resimlere uygun olarak imal edilecektir. Ölçülerde ±2 cm’e kadar (20 

mm) toleransa müsaade edilecektir. 

Sfero döküm parsel baca kapaklarının oturacağı beton malzemelerin iç ölçüleri 800 mm x 800 mm, 

dış ölçüleri 1000 mm x 1000 mm et kalınlığı 10 cm’dir. Kapaklar ile beton ürünler uyumlu 

olacaktır. Yüklenici firma gerek görürse İdareden beton malzemelerin projelerini isteyecektir.  

Kapağın oturma yüzeyleri düzgün olacaktır. Kapak çerçevenin üzerine yerleştirildiğinde oturma 

yüzeylerinde boşluk olmayacak, kapağın değişik yerlerine yük uygulandığında oynama olmaması 

için aşağıda numaraları verilen kapağın oturma yüzeylerine tornalama ve frezeleme usulü ile talaş 

kaldırarak açılacak kanala; bu teknik şartnamede özellikleri belirtilen kauçuk esaslı conta sıkıca 

yerleştirilecektir.  

Parsel baca kapaklarında yukarıda özellikleri belirtilen kauçuk esaslı lastik conta kullanılacaktır. 

Kapakların yüzeylerinde dökümcülük bakımından hata kabul edilecek boşluk, kabarcık 

katmerleşme vb. döküm hataları ve çatlak bulunmamalı yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzeyler 

taşlama ve çelik kum püskürtme ile temizlenecek, yüzeylerde herhangi kaynak veya büyük oranda 

taşlama ile düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

Baca Kapağı standart sınıfı ve yük dayanımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Baca kapağı, TS 1478 EN 124 

standardı ve/veya yerine geçen güncel standardlar (TS EN 124-1, TS EN 124-2) dâhilinde test edilecektir. 

NO MALZEME ADI STANDART SINIFI YÜK DAYANIMI 

1 Sfero Döküm Parsel Baca Kapak Takımı B 125 12,5 TON 

 

     Parsel Baca Kapaklarının ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

NO MALZEME ADI AĞIRLIK 

1 Sfero Döküm Baca Kapak Takımı 95 kg (± 3 kg) 
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DAYANIM 

SINIFI 

Ø A-A 

(mm) 

Ø B-B 

(mm) 

Ø C-C 

(mm) 

Ø D-D 

(mm) 

H1 

(mm) 

H2 

(mm) 

AĞIRLIK 

(kg) 

B125 895 858 800 1005 33 50 95 ± 3 

 

3- SFERO DÖKÜM KARE TİP KAPAĞA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 

 

Kapakların boyutları teknik resimlere uygun olarak imal edilecektir. Ölçülerde ±2 cm (20 mm) 

toleransa müsaade edilecektir. 

 

Sfero döküm parsel baca kapaklarının oturacağı beton malzemelerin iç ölçüleri 600 mm x 600 mm, 

dış ölçüleri 800 mm x 800 mm et kalınlığı 10 cm’dir. Kapaklar ile beton ürünler uyumlu olacaktır. 

Yüklenici firma gerek görürse İdareden beton malzemelerin projelerini isteyecektir.  

Kapağın oturma yüzeyleri düzgün olacaktır. Kapak çerçevenin üzerine yerleştirildiğinde oturma 

yüzeylerinde boşluk olmayacak, kapağın değişik yerlerine yük uygulandığında oynama olmaması 

için aşağıda numaraları verilen kapağın oturma yüzeylerine tornalama ve frezeleme usulü ile talaş 

NO ÜRÜN ADI KULLANIM ALANLARI 

1 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 600X600 Parsel bacaları için D400 
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kaldırarak açılacak kanala; bu teknik şartnamede özellikleri belirtilen kauçuk esaslı conta sıkıca 

yerleştirilecektir.  

 

Parsel baca kapaklarında yukarıda özellikleri belirtilen kauçuk esaslı lastik conta kullanılacaktır. 

Bacalar, kilit mekanizması veya alyan cıvata ile sabitleme sistemine haiz olmalıdır. 

 

Kapakların yüzeylerinde dökümcülük bakımından hata kabul edilecek boşluk, kabarcık 

katmerleşme vb. döküm hataları ve çatlak bulunmamalı yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzeyler 

taşlama ve çelik kum püskürtme ile temizlenecek, yüzeylerde herhangi kaynak veya büyük oranda 

taşlama ile düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

 

Baca Kapağı standart sınıfı ve yük dayanımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Baca kapakları, 

TS EN 124-1 standardı dâhilinde test edilecektir. 

 

NO MALZEME ADI 
STANDART 

SINIFI 
YÜK DAYANIMI 

1 Sfero Döküm Parsel Baca Kapak Takımı D 400 40 TON 

 

     Parsel Baca Kapaklarının ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

NO MALZEME ADI AĞIRLIK 

1 Sfero Döküm Baca Kapak Takımı 90 kg (± 3 kg) 
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DAYANIM 

SINIFI 

Ø A-A 

(mm) 

Ø B-B 

(mm) 

Ø C-C 

(mm) 

Ø D-D 

(mm) 

H1 

(mm) 

H2 

(mm) 

AĞIRLIK 

(kg) 

D400 700 680 600 850 50 75 90 ± 3 

 

 

4- SFERO DÖKÜM KARE TİP KAPAĞA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER-TİP 3 

NO ÜRÜN ADI KULLANIM ALANLARI 

1 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı 
400X400 Parsel bacaları 

için D400 

 

Kapakların boyutları teknik resimlere uygun olarak imal edilecektir. Ölçülerde ±2 cm (20 mm) 

toleransa müsaade edilecektir. 

 

Sfero döküm parsel baca kapaklarının oturacağı beton malzemelerin iç ölçüleri 400 mm x 400 mm, 

dış ölçüleri 600 mm x 600 mm et kalınlığı 10 cm’dir. Kapaklar ile beton ürünler uyumlu olacaktır. 

Yüklenici firma gerek görürse İdareden beton malzemelerin projelerini isteyecektir.  
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Kapağın oturma yüzeyleri düzgün olacaktır. Kapak çerçevenin üzerine yerleştirildiğinde oturma 

yüzeylerinde boşluk olmayacak, kapağın değişik yerlerine yük uygulandığında oynama olmaması 

için aşağıda numaraları verilen kapağın oturma yüzeylerine tornalama ve frezeleme usulü ile talaş 

kaldırarak açılacak kanala; bu teknik şartnamede özellikleri belirtilen kauçuk esaslı conta sıkıca 

yerleştirilecektir.  

 

Parsel baca kapaklarında yukarıda özellikleri belirtilen kauçuk esaslı lastik conta kullanılacaktır. 

Bacalar, kilit mekanizması veya alyan cıvata ile sabitleme sistemine haiz olmalıdır. 

 

Kapakların yüzeylerinde dökümcülük bakımından hata kabul edilecek boşluk, kabarcık 

katmerleşme vb. döküm hataları ve çatlak bulunmamalı yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzeyler 

taşlama ve çelik kum püskürtme ile temizlenecek, yüzeylerde herhangi kaynak veya büyük oranda 

taşlama ile düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

 

Baca Kapağı standart sınıfı ve yük dayanımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Baca kapakları, 

TS EN 124-1 standardı dâhilinde test edilecektir. 

 

NO MALZEME ADI 
STANDART 

SINIFI 

YÜK 

DAYANIMI 

1 Sfero Döküm Parsel Baca Kapak Takımı D 400 40 TON 

 

     Parsel Baca Kapaklarının ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

NO MALZEME ADI AĞIRLIK 

1 Sfero Döküm Baca Kapak Takımı 
52 kg (± 2 

kg) 
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DAYANIM 

SINIFI 

Ø A-A 

(mm) 

Ø B-B 

(mm) 

Ø C-C 

(mm) 

Ø D-D 

(mm) 

H1 

(mm) 

H2 

(mm) 

AĞIRLIK 

(kg) 

D400 575 550 500  675-575 40 50 52 ± 2 

 

 

D-ARA DENETİM  

 

İmalatın standartlara uygunluğunu ve kabul edilen tolerans aralığında kalıplar ile yapılıp yapılmadığı  

kontrol edilecektir. Bu kontroller aşamasında yüklenici firma tüm teknik desteği (ölçü aleti vs.) 

sağlamak ile sorumludur. İdare numune veya numuneler alıp, test ve deneylere gönderecektir. Test 

ve deney masrafları yüklenici firmaya aittir. Her tip için en az birer adet alınacak olan numuneler 

yukarıdaki test ve deneylere tabi tutulacaktır. 

 

F-MUAYENE VE KABUL 

 

Kabul işlemleri ara denetim komisyonu tarafından yapılan test ve analizler baz alınarak (Teknik 

şartnameye uygun ise ) kabulleri yapılacaktır.  

 

Malzemelerin palet ile teslim edilmesi halinde, 80 cm x120 cm ölçülerinde palet ile teslim edilecektir.  

Palet yüksekliği 160 cm’ i geçmeyecektir. 
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Malzemelerin, imalatın yapıldığı atölye veya fabrika sahasından nakliyenin yapılacağı araçlara 

standarda uygun olarak yüklenmesi, MUSKİ depolama sahasında idarece belirlenen yerlere 

indirilmesi ve istiflenmesi yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından yapılacak bu işlerin bedelleri ihale 

bedeline dahil olup, bunlar için yükleniciye ayrıca hiçbir bedel ödenmeyecektir.  

 

Depolama sahasına teslim edilecek malzemelerin nakliyesi, indirilmesi, bindirilmesi ve istiflenmesi 

esnasında yüklenici firma sorumluluğunda çalışan personel veya personeller ile birlikte yüklenici 

firmayı temsilen bir personel hazır bulunacak ve nezaret edecektir. Yüklenici firmayı temsilen 

personelin hazır bulunmaması halinde malzemelerin indirilmesi, bindirilmesi ve istiflenmesi 

yaptırılmayacaktır. 

 

Malzemelerin araçlara yüklenmesi, nakliyesi, araçların boşaltılması ve idare ambarına istiflenmesi 

sırasında malzemelerin hasara uğraması halinde yüklenici firma, hasara uğrayan malzemeleri 

muayene ve kabul işlemleri tamamlana kadar yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 

Malzemelerin üzerindeki tanımlamalar, ilgili standart ve/veya standartlara uygun olarak rahatlıkla 

okunabilecek ve silinmeyecek bir yöntem ile yapılacaktır. Kapaklar üzerine yazılacak imalatçı 

ve/veya firma adı, mutlak suretle İdare adının yazı karakterinden daha küçük boyutlarda olacaktır. 

Üretim tarihi (ay/yıl) olarak belirtilecektir. İhale konusu her malzemenin üzerinde imal tarihi 

belirtilecektir. 

 

İdare Adı: ‘’MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’ 

İmalatçının Tanımı: 

Dayanım Sınıfı: 

Döküm Sınıfı:  

İmalat tarihi: 

Standart numarası: 

 

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


