
   

 

 

İŞLETME KAZAN DAİRESİNDEKİ MEVCUT KALORİFER 

KAZANLARIN BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 
 

 

1. İŞİN KONUSU: 

 

 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki İşletme Kazan Dairesinde bulunan 2 (iki) 

adet doğalgaz yakıtlı kalorifer sıcak su kazanının yenilenmesi (yerinde imalat) ve mevcut 

brülörlerin yeni kazanlara montajı, sistemin tam çalışır ve sorunsuz şekilde teslim edilmesi işi 

bu teknik şartnamenin konusunu teşkil eder. 

Teknik şartnamenin bundan sonraki kısımlarında Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 

“İdare”, söz konusu işe teklif verecek firma “İstekli” ve söz konusu işi alan firma “Yüklenici” 

olarak adlandırılacaktır. 

İşin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün malzemelerin temini, nakliyesi, montajı, 

yapılacak iş ve işçilikler yükleniciye aittir. Kazan dairesine yüklenici tarafından montajı 

yapılacak tüm malzemeler yeni, hiç kullanılmamış olacaktır. İşe başlamadan önce işyeri 

sahası görülecek, gerekli tüm ölçüler alınacaktır. 

 

 

2. YAPILACAK İŞLER, KULLANILACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ: 

 

2.1. Eski Kazanların ve Brülörlerin Sökülmesi: 

İşletme kazan dairesinde mevcut iki adet USLUKOL marka, 1.750.000 kCal/h 

kapasiteli doğalgaz yakıtlı çelik kalorifer sıcak su kazanının flanş bağlantılı kalorifer boru 

tesisatından ve alt kaidelerinden sökülmesi, kazanlara ait GIERSCH marka brülörlerin 

kazanlardan ve doğalgaz boru tesisatından hasar verilmeden sökülmesi, kazanların kazan 

dairesinden dışarıya çıkartılıp İşletme sınırları içerisinde İdarenin belirleyeceği sahaya 

nakledilmesi yükleniciye aittir. 

Söküm işlemi gerçekleştirilecek kazanlar, 130 cm genişliğinde, 300 cm uzunluğunda 

ve zeminden 5 cm yüksekliğindeki mevcut beton kaideler ve U profiller üzerine 

yerleştirilmiştir. Sökülecek kazanların su giriş ve su çıkış flanşları DN 150 mm ebadında 

olup, soğuk su giriş flanşı kazanın arkasında, sıcak su çıkış flanşı ise kazanın üzerinde 

bulunmaktadır. Sökülecek kazanların ortalama ölçüleri, genişlik: 158 cm, boy: 162 cm, 

uzunluk: 315 cm’dir. 

Mevcut brülörler, yeni kazanlarda da kullanılacağı için; sökülmesi ve/veya montajı 

esnasında oluşabilecek yüklenici kaynaklı bir hasar durumunda, yüklenici onarımından 

sorumlu olup; yükleniciden kaynaklı onarımı mümkün olmayan bir hasarla karşılaşılması 

durumunda yüklenici aynı kapasitede ve özellikte yeni brülörü ücretsiz olarak temin ederek 

montajını yapacaktır. 

Eski kazanların kazan dairesinden dışarıya çıkartılması ve yeni kazanların kazan 

dairesinin içerisine sokulması esnasında, kazan dairesi girişindeki mevcut 1,35 metre 

genişliğinde, 2,1 metre yüksekliğindeki iki parçalı çelik doğrama kapı kullanılacağı ve kazan 

dairesine inen merdivenin en dar kısmının 1,35 metre genişliğinde, 1,7 metre yüksekliğinde 

olduğu öngörülmekte olup; kazanların dışarıya çıkarılması ve yeni kazan için gereken 

parçaların içeriye alınması esnasında ortaya çıkabilecek her türlü söküm - kırım işi ve sökülen 

kırılan yerlerin aslına uygun olarak yeniden onarımının yapılması yükleniciye aittir. 

 



   

 

 

2.2. İki Adet, Sıvı-Gaz Yakıtlı, Tam Silindirik, Skoç Tip, Üç Geçişli Yeni Kazanın 

Temini ve Kazan Dairesine Montajının Yapılması: 

Kazan dairesinden sökülen iki adet kazanın bulunduğu yere; 2 (iki) adet doğalgaz 

yakıtlı, sıvı-gaz yakıtlı, tam silindirik, skoç tip, üç geçişli, çelik kalorifer sıcak su kazanının 

temini, kazanların yerinde imalatı ve sistemin çalışır vaziyete getirilmesi yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

Yeni kazanlar TS EN 12953, TS EN 497, TS EN 303 standartlarına göre imal edilmiş 

olacak ve TSE belgeli olacaklardır. 

Kazanlar, yalıtımlı ön kapağı kolayca açılabilir şekilde ve bakımı-temizliği kolayca 

yapılabilir şekilde tasarlanmış olacaklardır. Kazanların ön kısımlarında alev gözetleme camı 

bulunacaktır. Kazanların üzerinde gerekli cam yünü yalıtımları yapılmış olacaktır. 

Yeni kazanların montajı, eski kazanların söküldüğü yere yapılacaktır. Kazanlar 

yerleştirilmeden önce her bir kazan için tekniğine uygun hasır çelikli beton kaide yapılacak 

olup (yüksekliği en az 10 cm olacak); kazanlar bu beton kaide üzerine sabitlenecektir. 

Yeni kazanların baca bağlantısında eski kazanlara ait paslanmaz çelik üzeri 

izolasyonlu galvanizli saç kaplı bacalar kullanılacak olup, yeni kazanlara göre, kazan baca 

bağlantı kısımlarında değişiklik yapılması gerektiğinde, gerekli değişiklik yüklenici 

tarafından yapılacaktır.     

Yeni kazanlarda, kazan suyu basınç ve sıcaklık değerlerinin takip edilebilmesi için 

gerekli termometre ve manometre göstergeleri bulunacaktır. Kazanların üzerine (her bir kazan 

için ikişer adet olmak üzere toplam dört adet) kazanların maksimum çalışma basıncına uygun 

basınç değerinde olacak şekilde, ikişer adet en az 2’’ çapında, uygun ölçüde basınç emniyet 

ventillerinin temini-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Kazanların, kalorifer suyu gidiş ve dönüş flanşlarının üzerine kazanların kalorifer suyu 

gidiş ve dönüş flanşlarının ölçüleri ile uyumlu olacak şekilde en az DN150 çapında ve en az 

PN10 basınç sınıfında, flanş bağlantılı, tam geçişli, pik veya sfero döküm gövdeli küresel 

vanaların (Toplam 4 adet)  temini – montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Kazanların su 

bağlantıları için, mevcut boru sisteminde ortaya çıkabilecek tadilat işleri tamamen yükleniciye 

aittir. Boru sisteminde tadilat gerekirse mevcut boru hattıyla aynı ebatta çelik borular ve ek 

parçaları kaynaklı birleştirme yöntemi kullanılarak tadilat gerçekleştirilecektir. 

 

 

Yeni Kazanların Teknik Özellikleri: 

- Anma Isı Gücü: 1.750.000 kCal/h 

- Verim: % 92 (veya üzeri) 

- Çalışma (İşletme) Basıncı: 5 bar (veya üzeri) (kazanlar en az 7,5 bar test basıncına 

uygun olarak imal edilmiş olacaklardır) 

- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 90 C° (veya üzeri) 

 

 

Kazanların teknik özelliklerini içeren belgeler, kullanma ve bakım talimatları teslim 

sırasında İdareye teslim edilecektir. 

 

 

 

 

 



   

 

 

2.3. Mevcut Kazanlardan Sökülen İki Adet Brülörün Yeni Kazanlara Montajının 

Yapılması: 

İşletme kazan dairesine yerinde montajı yapılan iki adet kazana, mevcut kazanlardan 

sökülen brülörlerin montajının yapılması, mevcut 2’’ ebadındaki çelik doğalgaz boru hattına 

montajının yapılması ve gerekirse kazanların gaz yolunun yeni duruma göre revize edilmesi; 

brülörlerin kazanlarla uyumlu çalışacak şekilde gerekli tüm bağlantı, elektrik ve otomasyon 

işlerinin yapılması, sistemin otomatik olarak tam çalışır, sorunsuz şekilde teslimi yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

Kazan dairesindeki 2’’ ebadındaki çelik doğalgaz borusundaki doğalgaz basıncı 300 

mbar seviyesinde olup, brülörlere gelen mevcut elektrik hattındaki gerilim 380 Volt’tur. 

Kazanda istenilen sıcaklık değeri ayarlandığında, kazandaki su ayarlanan sıcaklık 

değerine ulaştığında veya ayarlanan sıcaklık değerinin altına indiğinde brülör otomatik olarak 

devreye girip çıkabilecek şekilde sistemin her türlü otomasyon işleri yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 

 

3. İŞİN SÜRESİ: 

 

Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlayacaktır ve 

işi işe başlama tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günü içerisinde tamamlayarak hazır hale 

getirecektir. 

 

 

4. EMNİYET ÖNLEMLERİ: 

 

Yüklenici işi yaparken gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla, gerekli uyarı ve ikaz 

levhalarını iş sahasına yerleştirmekle yükümlüdür. Yüklenici personelinin uğrayacağı 

herhangi bir iş kazasından, Yüklenici tamamen kendisi sorumludur. Ayrıca yüklenici, çalışma 

sahasında çevre emniyetini alarak üçüncü şahıslar ve İdareye karşı olabilecek hasar ve 

kazaları önleyici tedbirler alacaktır. Yüklenici faaliyetlerinden kaynaklanan iş kazalarından 

tamamıyla Yüklenici sorumlu olduğundan dolayı, gerekli işlemlerin yapılması ve tazmini de 

Yükleniciye aittir.     

 

 

5. CEZA VE ÖDEME: 

 

Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 

gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde üç) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

Ödeme, işin teknik şartnameye uygun ve eksiz olarak bitirilmesi ve kazanların 

sorunsuz şekilde çalışmasının ardından tek seferde yapılacaktır. Bu iş için herhangi bir ön ve 

ara ödeme yapılmayacak, avans verilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. GARANTİ: 

 

 Malzemeler ve yüklenicinin yapacağı iş – işçilikler 24 ay süre ile yüklenici garantisi 

altında olacaktır. Bu süre içerisinde malzemeler ve imalattan kaynaklanan herhangi bir arıza 

neticesinde, yüklenici arızaya en kısa sürede müdahale etmek ve gidermekle yükümlüdür. 

Garanti kapsamında yüklenici kusurundan meydana gelebilecek her türlü sorunun çözümü 

tüm masrafları Yükleniciye ait olacak şekilde Yüklenici tarafından giderilecektir. Ayrıca 

garanti çerçevesinde tamir, bakım ve onarım için harcanan süre garanti süresine eklenecektir. 

 



   

 

 

7. EKLER: 

 

Kazan dairesinin mevcut halini gösterir fotoğraflar aşağıdadır. 

 

 

Resim 1 

 

 

 

Resim 2 



   

 

 

 

Resim 3 

 

 

 

 

 

 

Resim 4 
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Resim 7 

 

 

 



   

 

 

 

 

Resim 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


