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PİLOT ÖLÇEK ÇÖZME ÜNİTESİ VE EKİPMANLARI ALIM İŞİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1- İŞİN KONUSU:  

1.1.  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı için PİLOT ÖLÇEK ÇÖZME ÜNİTESİ (Besleme silosu, çözelti tankları, çözme 

oluğu grupları, tikner, flokulant hazırlama, dekanter santrifüjler, dozajlama üniteleri, 

otomasyon ve kontrol sistemi) satın alınacaktır.  

1.2. Bu teknik şartnamede; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye 

iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” 

olarak tanımlanacaktır. 

2 - İSTENEN MİKTAR: 1 adet PİLOT ÖLÇEK ÇÖZME ÜNİTESİ VE 

EKİPMANLARI satın alınacaktır.  

3 - TEKLİF KAPSAMI VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ: 

3.1. TEKLİF KAPSAMI : 

3.1.1. Mühendislik Hizmetleri 

 
Mühendislik hizmetleri sınırlı olmamakla beraber aşağıdakileri kapsayacaktır: 

 

 Proses akım şeması,  

 Proses tarifi ve genel ekipman özellikleri, 

 Proses uygulaması dikkate alınarak ekipmanların projelendirilmesi, 

 Malzeme özellikleri, 

 Boru sınıfları ve yerleşimi, 

 P&ID diyagramı, 

 Sistemin madde balansı, 

 Otomatik çalışma için gerekli I/O sayıları ve özellikleri, 

 Temel resimleri, 

 Yerleşim planları ve spesifikasyonları, 

 Enstrüman Bilgi Föyleri, 

 Montaj, işletme ve bakım talimatları (Türkçe veya ingilizce) 

 Sistemin otomatik çalışması için gerekli kumanda sisteminin programlanması, proses 

kontrol felsefesinin anlatımı 
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Mühendislik hizmetleri kapsamında yer alan dokümanlar (enstrüman bilgi föyleri, montaj, 

işletme ve bakım talimatları hariç), sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim 

günü içinde teslim edilecektir. Her doküman Türkçe ve / veya İngilizce baskı ve dijital olarak 3 

kopya verilecektir. 

3.1.2. Ekipman Temini 

İşbu şartnamede teknik özellikleri belirtilen ekipmanların, şartnamenin diğer maddelerinde 

belirtilen hususlar çerçevesinde temini Yüklenici sorumluluğundadır. Bu şartnamede 

belirtilmeyen fakat sistemin çalışması için gerekli olan ekipmanların temini Yüklenici 

sorumluluğunda olup teklif fiyatına dahildir.  

3.1.3. Montaj, Devreye Alma, Performans Testleri 

Sistemin montajı, devreye alınması ve performans testleri Yüklenici sorumluluğunda olup 

teklif fiyatına dahildir. 

3.2. EKİPMAN ÖZELLİKLERİ:  

Teklif kapsamındaki ekipmanlar 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 

3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 ve 3.2.14’te tarif edilen özellik ve şartları sağlayacaktır. 

3.2.1. Besleme Bunkeri 

 1 (bir) adet olacaktır. 

 Besleme bunkerinin hacmi en az 10 m
3
 olacaktır.  

 En az 4 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir.   

 Bunker alt kısmında akışkanlığı kolaylaştırmak için vibro motor bulunacaktır.  

 Sürekli beslemeye uygun olacaktır. Herhangi bir tıkanıklığa mahal vermeyecek 

şekilde manuel sürgülü ve iğneli klape şeklinde dizayn edilecektir. 

 Bunkerde bakım için kolay açılıp kapanabilen uygun boyutlarda sızdırmaz özellikte 

giriş noktası (menhol kapak) olacaktır. 

 Bunkerin üst kısmında tamamen ızgara (10*10 cm gözenek açıklığı) olacaktır. Kenar 

kısmında platform olacaktır. Platform kenarlarında korkuluk olacaktır. Bunkerin 

platform olmayan diğer kenarlarında korkuluk olacaktır.  

 Merdiven ve tank üstlerindeki korkuluklar iş güvenliğine uygun olarak 

birleştirilecektir. Platform, merdiven, taşıyıcı konstrüksiyon ve korkuluklar St-37 

kalite malzemeden Yüklenici tarafından ölçülendirilecek olup epoksi boyalı olacaktır. 
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3.2.2. Tinkal Besleme Bandı 

 Besleme miktarının kontrollü olarak yapılabilmesi için bunker altındaki dozaj bant 

kantarı tartım sistemi olacaktır. 

 1000-5000 kg/h besleme yapılmasına uygun olacaktır. 

 Bandın hızı ayarlanabilir olacaktır. 

 1 adet AC Motor Hız Kontrol Ünitesi olacaktır. Motor, redüktör ve hız kontrol ünitesi 

bant kantarlarının kullanılacağı yerlerin maksimum debi özellikleri dikkate alınarak 

seçilecektir. 

 Doğruluk ve hassasiyetteki hata payı max. % 1 olacaktır. 

 Dozaj band kantarına ait 1 adet indikator (LCD numerik ekranlı, IP66 koruma 

sınıfında, alüminyum döküm, toz ve nem geçirmez membran tip, 4-20 mA Analog 

giriş (Set Değeri) ve 4-20 mA Analog çıkış (Anlık Debi)) olacaktır. Bu ekran üzerinde 

istenen dozaj set değeri kg/saat cinsinden girilebilecek ve anlık geçen ürün miktarı 

kg/saat cinsinden görülecektir.  

 Bunker ile tinkal besleme bandı arasındaki bağlantı (şut vb.) yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 Acil stop, patinaj ve bant kaydırma kontrolü olacaktır. 4 katlı Bant, kauçuk kaplamalı 

tamburdan tahrik ve gergili, rulo taşımalı olacaktır. 

 2 adet yük hücresi olacaktır. Yük hücresinde, paslanmaz çelik gövdeli load - cell 

olacak ve koruma sınıfı en az IP 67 olacaktır.  

 Yük hücresine 1 adet bağlantı kutusu olacaktır. Bağlantı kutusu en az IP 66 koruma 

sınıfına sahip alüminyum dökümlü ve dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır. 

 1 adet takometre olacaktır. 

 1 adet sisteme uyumlu kalibrasyon ağırlığı olacaktır. 

3.2.3. Çözme Oluğu 

 Çözme oluğu 3 adet olacaktır.  

 Çözme oluğuna, mevcut zayıf çözelti tankındaki zayıf çözelti (1150-1180 kg/m
3
 

yoğunluklu) ve besleme bunkerinde bulunan madde 4.2’de belirtilen özelliklerdeki 

tinkal beslenerek, tikner taşkanından 1250 kg/m
3
 yoğunklukta min. 8 m

3
/h çözelti 

eldesine uygun olacak şekilde tasarım yapılacaktır. 

 Mevcut zayıf çözelti tankından çözme oluğuna besleme pompası ve hattı Yüklenici 

sorumluluğundadır. 
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 3 adet çözme olukları üst üste ve kademeli olarak yerleştirilecektir. 

 Oluk içindeki helezon hızı ayarlanabilir olacaktır. 

 1.oluktan çıkan kildeki B2O3 oranı kütlece max. % 8 olacaktır.  

 Oluklar sabit olacaktır. Oluk Eğim 15-17° arasında olacaktır.   

 Oluklar en az 8 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir. Oluk içi 

aşınmaya karşı hardox malzeme ile kaplanacaktır.  

 Olukların üst kapakları bakım için kolay açılıp kapanabilen şekilde dizayn edilecektir 

Üst kısmında oluk içini gözlemlemek amacıyla manuel olarak açılıp kapanabilen ısıya 

dayanaklı flexiglass kapak (Kapak boyutu Yüklenicinin hazırladığı projeye göre İdare 

tarafından bildirilecektir.) olacaktır. 

 Her bir olukta ayrı ayrı sıcaklık kontrolünü sağlamak için oluk içi çözelti sirkülasyonu 

yapan boru tip buhar ısıtmalı eşanjörler bulunacaktır.  

 Eşanjör kapasiteleri oluk içi çözelti (kil+çözelti karışımı) sıcaklığını en az 94-96 °C’de 

sabit tutacak şekilde hesaplanacak olup Yüklenici sorumluluğundadır. 

 Her oluğun yanında iş güvenliğine uygun yürüme platformu olacaktır. Platform, 

merdiven, taşıyıcı konstrüksiyon ve korkuluklar St-37 kalite malzemeden Yüklenici 

tarafından ölçülendirilecek olup epoksi boyalı olacaktır. 

 Tinkal besleme bandı ile 3.çözme oluğu arasındaki bağlantı (şut vb.) yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

 3 adet oluğun birbirine bağlantısı istenilen çözelti miktarı ve yoğunluğunu elde etmek 

şartıyla yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 Helezonlar değiştirilebilir olacaktır. Helezon üzerinde oluğa beslenen çözeltinin 

aşındırıcı etkisine karşı koruyucu aşınma plakaları yer alacaktır. Aşınma plakaları 

aşınma, çatlama, kırılma vb. durumlarda sökülüp değiştirilebilir olacaktır. 

3.2.4 Dekanter Öncesi Ana Çözelti Kondüsyoner Tankı  

 2. Oluktan alınacak çözelti bu tankta depolanacaktır. 

 Tank hacmi besleme koşullarına uygun 2 m
3 
olarak tasarlanacaktır. 

 Tank içerisinde hızı ayarlanabilir mekanik karıştırıcısı olacaktır. 

 Bu tanka 1. kademe flokulant eklemesi (Anyonik Flokulant) yapılacak olup gerekli 

hatların çekilmesi Yüklenici sorumluluğundadır. 

 En az 4 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir.   

 Üst kısmında manuel olarak açılıp kapanabilen kapak sistemi olacaktır. 
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 Tankta bakım için kolay açılıp kapanabilen uygun boyutlarda sızdırmaz özellikte giriş 

noktası (menhol kapak) olacaktır. 

 Tank seviyesi izlenebilir olacaktır. 

 Tanktan dekanter santrifüje besleme pompası Yüklenici sorumluluğundadır. Besleme 

miktarını ayarlamak için  debimetre ve oransal komtrollü çözelti vanası olacaktır. 

3.2.5 Dekanter Santrifüj-1 

 Oluktan çıkan katı içerikli doygun boraks çözeltisi anyonik flokulant ile ana çözelti 

kondüsyoner tankında karıştırılıp dekantere beslenecektir. Dekanter Besleme hattın 

üzerine flokulant besleme (Polietilen Oksit Flokulant Sistemi)  girişi yapılacaktır. 

Dekanter santrifüje çözelti vb. beslemeleri sağlayacak pompa temini, borulama ve bu 

hat üzerindeki gerekli elektrik – otomasyon işleri Yüklenici sorumluluğundadır. 

 Besleme çözelti sıcaklığı en az 94-96 °C’dir. 

 Besleme çözeltisi mekanik olarak aşındırıcı olup, katı oranı max. %20 ‘dir. Yüklenici 

tasarımında bunu göz önünde bulunduracaktır. 

 Aşınmaya karşı direçli paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir. Kullanım yerine 

ve prosesin gereklerine göre EN 1.4571 ve/veya 1.4470 standartlarında malzeme 

kullanılacaktır. 

 Dekanter santrifüj helezonu üzerinde çözeltinin aşındırıcı etkisine karşı koruyucu 

aşınma tırnakları yer alacaktır. Aşınma tırnakları aşınma, çatlama, kırılma vb. 

durumlarda sökülüp değiştirilebilir olacaktır.  

 Besleme malzemesi mekanik olarak aşındırıcı olup Yüklenici tasarımında bunu göz 

önünde bulunduracaktır.  

 Besleme borusu aşınmaya, kırılmaya ve kopmaya karşı dirençli paslanmaz çelik 

malzemeden imal edilecek ve yerinde değiştirebilir olacaktır. Ayrıca 1 adet yedek 

besleme borusu dekanter santrifüjün teslimi ile birlikte verilecektir. 

 Besleme dağıtma odası iç ve dış çözelti geçiş noktalarında kullanılan aşınma plakaları 

sinterlenmiş tungsten karbürden imal edilecek ve plakalar yerinde değiştirilebilir 

olacaktır. 

 Besleme dağıtma odası gövdesinde meydana gelebilecek olan olası bir aşınma, kırılma 

ve kopma durumunda helezon konveyör gövdesinin zarar görmesini engelleyecek bir 

tasarıma sahip olacak, komple değiştirilebilir sinterlenmiş tungsten karbür plakalarla 

kaplanacaktır.     
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 Spiral (helezon) komple aşınmaya dirençli paslanmaz çelik malzemeden imal edilecek 

olup helezon uçlar aşınmaya karşı boydan boya değiştirilebilir tungsten karbür 

tırnaklarla korunacaktır.  

 Besleme odası karşısında yer alan bölge duvarları aşınmaya dirençli sertleştirilmiş 

paslanmaz çelik malzeme ile kaplanacaktır. 

 Katı çıkış ağzı aşınmaya karşı tungsten karbür plakalarla kaplanacak ve plakalar 

yerinde değiştirilebilir olacaktır. 

 Katı çıkış ağzı karşısına gelen kapak aşınmaya karşı dirençli malzemeden olacaktır.  

 Dekanter santrifüj aşırı yüke, ana yatak aşırı sıcaklıklarına ve vibrasyona karşı 

korumalı olacaktır. Korumalar uyarı ve durdurma kademelerinden oluşacaktır. 

Durdurma ana tahrik motoru ve beslemeyi devre dışı bırakabilecek özelliğe sahip 

olacaktır. Dekanter santrifüj ani durmalara karşı otomatik olarak yıkamaya 

geçebilecek özellikte olup otomatik yıkamayı sağlamak için yıkama hattına, pompa 

emme-basma hatlarına ve çözelti çıkış hatlarına yeterli sayıda otomatik vana 

konulacaktır. Ayrıca panodan otomatik ve manuel yıkama seçenekleri verilebilecek 

tasarım olacaktır. Dekanter ters yıkama yapıldığında kil bandına su gitmemesi için 

dekanter altında kesici tip sürgülü vana olacaktır. 

 Dekanter santrifüjün şanzımanı, yatakları ve gerekli diğer mekanik aksamı için uygun 

tipte otomatik yağlama sistemi ve yağ soğutma sistemi bulunacaktır.  

 Enstrüman cihazları çalışma ortamındaki toz, buhar ve sıcaklığa uygun koruma 

sınıfına sahip olacak ve koruma sınıfı (minimum IP67) projede belirtecektir. 

 Dekanter satrifüjde vibrasyon koruması olacaktır. 

 Dekanter santrifüj kontrol sistemine ait ana işlemci (PLC), yardımcı I/O modülleri, en 

az 10.1 inc endüstriyel tip dokunmatik panel, hız kontrolünü sağlayacak AC frekans 

konvertörleri, panolar ve dekanter santrifüjle ilgili tüm otomasyon cihazlarının temini 

sinyalizasyonu, kablolaması, programlanması ve devreye alınması Yüklenici’ ye aittir.  

 Dekanter santrifüjde 1 (bir) yıl süreyle kullanılacak madeni yağlar, ekipmanlar birlikte 

teslim edilecektir. 

 Dekanter santrifüj kontrolü ve izlemesi yüklenici tarafından temin edilecek en az 10.1 

inc endüstriyel tip dokunmatik panel üzerinden yapılacaktır. Endüstriyel panel işletme 

tarafından gösterilecek yere montajı yapılacaktır. 

 Dekantere ait sıcaklık, vibrasyon, hız, manuel/otomatik bilgileri, dekanter hattı 

üzerindeki vanaların konum bilgileri, dekanter arıza bilgileri ve  hatlar üzerindeki 
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akışmetre bilgileri ile işletme tarafından istenecek diğer bilgiler dekanter operatör 

paneli üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir olacaktır. 

 Dekanterlere ait elektrik ve otomasyon panoları idare tarafından gösterilecek yerlere 

konulacaktır. Panolar sahada bulunan camlı pano odasına konulacak olup yaklaşık 

mesafe 50 metredir.  

 Dekanter santrüfüj sonrası kil bandına aktarılacak atık içindeki sıvı miktarı max % 27 

olacaktır. 

 Dekanter çıkışı sıvıdaki katı oranı beslenen çözeltideki katının max. %20’si kadar 

ağırlıkça çözünmeyen katı olacaktır. 

 Dekanter sıvı çıkış yoğunluğu giren çözeltiye göre max. 5gr/lt düşecektir. (Örneğin, 

dekantere giren çözelti yoğunluğu 1250 kg/m
3
 ise dekanter çıkışı çözelti yoğunluğu 

min. 1245 kg/m
3
 olacaktır.) 

 3.2.6. Flokulant Sistemi: 

 1. Sistem (Anyonik Flokulant Sistemi) ve 2. Sistem (Polietilen Oksit Flokulant 

Sistemi) olmak üzere 2 (iki) adet hazırlama ünitesi olacaktır. 

 Flokulant ünitesi ayarlanabilir dozajlama sistemine sahip olmalıdır. Karıştırma ve 

dozajlama tankı tasarımı Yüklenici tarafından yapılacaktır.  

 Tikner ve kondüsyoner tankları ile flokulant sistemi arasında ayrı birer adet 

karıştırıcılı flokulant depo tankı olacak (minimum 1 m
3
 lük) ve bağlantı yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

 En az 3 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir.  

 Flokulant hazırlama ünitesi 2 bölmeli olacaktır. 1. bölme flokulant hazırlama bölmesi, 

2. bölme dinlenme bölmesi olup bekleme süresi 60 dakikadır. 

 1. Ünite Flokulant beslemesi için anyonik flokulant çözeltisi su ile binde 1,0- 3,0 

m
3
/kg olarak hazırlanacaktır. Flokulant tankından kondüsyoner tankına, tikner girişi 

kondüsyoner tankına ve tikner altı toplama tankına olmak üzere 3 ayrı tanka 

pompalanacaktır. Basma pompası, debimetrenin sağlanması ve hattın çekilmesi 

Yüklenici sorumluluğundadır.  

 2. Ünite Flokulant beslemesi için Polietilen oksit flokulant çözeltisi su ile binde 0,25- 

1,0 m
3
/kg olarak hazırlanacak ve Dekanter Santrifüjlerin giriş hatlarına bağlantı 

yapılıp ve pompalanacaktır. 

 Anyonik flokulant ünitesi, kondüsyoner tankına, tikner girişi kondüsyoner tankına ve 

tikner altı toplama tankına beslenecektir. 
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 Polietilen flokulant ünitesi, 1. ve 2. dekanter besleme hattına bağlanacaktır. 

 1 adet 2m
3
’lük seal suyu (sıcak su) tankı olacaktır. Seal suyu tankı girişinde seviyeye 

göre otomatik vana olacaktır. Seal suyu tankına su hattı çekilmesi (borulama vb.) 

Yüklenici sorumluluğundadır. Tank ısıtması (50-60 °C) buhar serpantileri vasıtasıyla 

yapılacaktır. Flokulantların hazırlanması için su tedariği bu tanktan yapılacaktır. Seal 

suyu tankından flokulant ünitelerine basma pompası, otomatik vana, debimetre ve 

borulama Yüklenici’ ye aittir. 

3.2.7. Tikner 

 1 adet tikner olacaktır. 

 En az 4 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir.   

 Tikner hacmi çözme oluğundan elde edilen çözelti içerisindeki katı maddelerin 

çöktürülmesini karşılayacak şekilde yüklenici tarafından belirlenecektir. 

 Tikner girişinde flokulant sisteminden gelen flokulantın karışmasını sağlayacak 

kondüsyoner tankı olacaktır.  

 Tikner içinde hızı ve yüksekliği ayarlanabilir bir mekanik karıştırıcısı olacaktır. 

Tiknerin üst kısmı silindir alt kısmı ise huni şeklinde olacaktır ve karıştırıcısı buna 

göre dizayn edilecektir.  

 Tikner altında boşaltma vanası olacaktır. Alttan alınan çamur 1m
3
’lük tikner altı 

toplama tankında toplanıp ve Anyonik Flokulant ile karıştırılıp buradan 2.dekantere 

basılacaktır. İlgili çamur pompası, debimetre ve Tikner altı toplama tankı temini, 

montajı Yüklenici sorumluluğundadır. Tikner ile toplama tankı ve 2.dekanter 

arasındaki bağlantı (borulama vb.) Yüklenici tarafından yapılacaktır. Toplama 

tankından çıkan çamur 2. dekantere basılacaktır. Pompa basılacak olan çamur 

özellikleri göz önünde bulundurularak Yüklenici tarafından seçilecektir. 

 Üst kısmında manuel olarak açılıp kapanabilen kapak sistemi olacaktır.  

 Tikner taşkanından elde edilen ana çözelti min. 1250 kg/m
3
 yoğunlukta ve min. 8 m

3
/h 

olacaktır. Çözeltideki katı oranı max %0,01 (w/w ) olacaktır. 

 Tikner taşarından alınacak olan ana çözelti doygun çözelti tankına akabinde sistemde 

mevcut olan 2 adet tanka pompa vasıtasıyla aktarılacaktır. Gerekli olan borulamanın 

yapılması ve pompa seçimi Yüklenici sorumluluğundadır. 

 Tiknerde bakım için kolay açılıp kapanabilen uygun boyutlarda sızdırmaz özellikte 

giriş noktası (menhol kapak) olacaktır. 
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 Tikner çevresinde platform ve korkuluk olacaktır. Merdiven ve tank üstlerindeki 

korkuluklar iş güvenliğine uygun olarak birleştirilecektir. Platform, merdiven, taşıyıcı 

konstrüksiyon ve korkuluklar St-37 kalite malzemeden Yüklenici tarafından 

ölçülendirilecek olup epoksi boyalı olacaktır. 

 Tikner ile çözelti tankı arasındaki bağlantı (borulama vb.) yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 Tiknerin dışında yarım boru serpantin olacaktır. Bu sistem ile çözelti sıcaklığı en az 

94-96 °C’de sabit tutulacaktır.  

 Tikner içi kolay temizlenebilen ve malzeme kalıntısını önleyen şekilde tasarlanacaktır. 

3.2.8 Dekanter Santrifüj-2 

 Tikner altından alınan çamur önce toplama tankına burada anyonik flokulant ile 

karışıp ardından debi kontrollü olarak dekanter santrifüje aktarılacaktır. Dekanter 

santrifüjden çıkan kil atık bandına aktarılacaktır.  

 Dekanter santrifüjden alınacak çözelti zayıf çözelti tankına pompalanacaktır.  

 Dekanter santrifüje yapılan besleme yoğunluğuna bağlı olarak polietilen oksit 

kullanılacaktır. Kontrol için gerekli yazılımı, enstrüman temini (debimetre, kontrol 

vanası vb.) ve montajı Yüklenici’ ye aittir. 

 Dekanter santrifüje yapılacak besleme ve çıkış hatları ile gerekli pompa teminleri 

Yüklenici sorumluluğundadır.  

 Besleme malzemesi mekanik olarak aşındırıcı olup Yüklenici tasarımında bunu göz 

önünde bulunduracaktır.  

 Aşınmaya karşı direçli paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir. Kullanım yerine 

ve prosesin gereklerine göre EN 1.4571 ve/veya 1.4470 standartlarında malzeme 

kullanılacaktır. 

 Besleme borusu aşınmaya, kırılmaya ve kopmaya karşı dirençli paslanmaz çelik 

malzemeden imal edilecek ve yerinde değiştirebilir olacaktır. Ayrıca 1 adet yedek 

besleme borusu dekanter santrifüjün teslimi ile birlikte verilecektir. 

 Besleme dağıtma odası iç ve dış çözelti geçiş noktalarında kullanılan aşınma plakaları 

sinterlenmiş tungsten karbürden imal edilecek ve plakalar yerinde değiştirilebilir 

olacaktır. 

 Besleme dağıtma odası gövdesinde meydana gelebilecek olan olası bir aşınma, kırılma 

ve kopma durumunda helezon konveyör gövdesinin zarar görmesini engelleyecek bir 
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tasarıma sahip olacak, komple değiştirilebilir sinterlenmiş tungsten karbür plakalarla 

kaplanacaktır.     

 Spiral (helezon) komple aşınmaya dirençli paslanmaz çelik malzemeden imal edilecek 

olup helezon uçlar aşınmaya karşı boydan boya değiştirilebilir tungsten karbür 

tırnaklarla koruncaktır.  

 Besleme odası karşısında yer alan bölge duvarları aşınmaya dirençli sertleştirilmiş 

paslanmaz çelik malzeme ile kaplanacaktır. 

 Katı çıkış ağzı aşınmaya karşı tungsten karbür plakalarla kaplanacak ve plakalar 

yerinde değiştirilebilir olacaktır. 

 Katı çıkış ağzı karşısına gelen kapak aşınmaya karşı dirençli malzemeden olacaktır.  

 Dekanter santrüj sonrası kil bandına aktarılacak atık içindeki sıvı miktarı max % 27 

olacaktır.  

 Dekanter santrifüj kontrol sistemine ait ana işlemci (PLC), yardımcı I/O modülleri, en 

az 10.1” inc endüstriyel tip dokunmatik panel, hız kontrolünü sağlayacak AC frekans 

konvertörleri, panolar ve dekanter santrifüjle ilgili tüm otomasyon cihazlarının temini 

sinyalizasyon, kablolaması, programlanması ve devreye alınması yükleniciye aittir.  

 Dekanter santrifüjde 1 (bir) yıl süreyle kullanılacak madeni yağlar, ekipmanlar birlikte 

teslim edilecektir. 

 Dekanter kontrolü ve izlemesi yüklenici tarafından temin edilecek en az 10.1 inc 

endüstriyel tip dokunmatik panel üzerinden yapılacaktır. Endüstriyel panel işletme 

tarafından gösterilecek yere montajı yapılacaktır. 

 Dekanter santrifüj aşırı yüke, ana yatak sıcaklıklarına ve vibrasyona karşı korumalı 

olacaktır. Korumalar uyarı ve durdurma kademelerinden oluşacaktır. Durdurma ana 

tahrik motoru ve beslemeyi devre dışı bırakabilecek özelliğe sahip olacaktır. Dekanter 

santrifüjler ani durmalara karşı otomatik olarak yıkamaya geçebilecek özellikte olup 

otomatik yıkamayı sağlamak için yıkama hattına, pompa emme-basma hatlarına ve 

çözelti çıkış hatlarına yeterli sayıda otomatik vana konulacaktır. Ayrıca panodan 

otomatik ve manuel yıkama seçenekleri verilebilecek tasarım olacaktır. Dekanter ters 

yıkama yapıldığında kil bandına su gitmemesi için dekanter altında kesici tip sürgülü 

vana olacaktır. 

 Dekanter santrifüjün şanzımanı, yatakları ve gerekli diğer mekanik aksamı için uygun 

tipte otomatik yağlama sistemi ve yağ soğutma sistemi bulunacaktır.  
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 Enstrüman cihazları çalışma ortamındaki toz, buhar ve sıcaklığa uygun koruma 

sınıfına sahip olacak ve koruma sınıfı (minimum IP67) istenildiğinde İdare’ye 

sunulacaktır. 

 Dekanter satrifüjde vibrasyon koruması olacaktır. 

 Dekanter santrüfüj sonrası kil bandına aktarılacak atık içindeki sıvı miktarı max % 27 

olacaktır. 

 Dekanter çıkışı sıvıdaki katı oranı beslenen çözeltideki katının max. %20’si kadar 

ağırlıkça çözünmeyen katı olacaktır. 

 Dekanter sıvı çıkış yoğunluğu giren çözeltiye göre max. 5gr/lt düşecektir. (Örneğin, 

dekantere giren çözelti yoğunluğu 1250 kg/m
3
 ise dekanter çıkışı çözelti yoğunluğu 

min. 1245 kg/m
3
 olacaktır.) 

3.2.9. Doygun Çözelti Tankı 

 Tikner taşarından elde edilen çözeltinin depolanmasında kullanılacaktır. 

 Çözelti Tankı hacmi en az 3 m
3
 olacaktır.  

 Tank içerisinde hızı ayarlanabilir mekanik karıştırıcısı olacaktır. 

 En az 4 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir.   

 Üst kısmında manuel olarak açılıp kapanabilen kapak sistemi olacaktır. 

 Tankta bakım için kolay açılıp kapanabilen uygun boyutlarda sızdırmaz özellikte giriş 

noktası (menhol kapak) olacaktır. 

 Tank üstünde korkuluk olacaktır. Merdiven ve tank üstlerindeki korkuluklar iş 

güvenliğine uygun olarak birleştirilecektir. Platform, merdiven, taşıyıcı konstrüksiyon 

ve korkuluklar St-37 kalite malzemeden Yüklenici tarafından ölçülendirilecek olup 

epoksi boyalı olacaktır. 

 Tikner ile çözelti tankı arasındaki bağlantı (borulama vb.) yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 Tank seviyesi ölçülebilir ve izlenebilir olacaktır. 

 Tank dışında yarım boru serpantin olacaktır. Bu sistem ile çözelti sıcaklığı en az 94-96 

°C’de sabit tutulacaktır.  

3.2.10. Soda Besleme Sistemi 

 Katı soda besleme sistemi ayarlanabilir dozajlama sistemine sahip olmalıdır.  

 Soda besleme bunkeri en az 3 mm paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal 

edilecektir. 
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 Soda besleme bunkeri hacmi en az 500 lt olacaktır. 

 Soda besleme sistemi ve dozajlama bandı arasındaki bağlantı yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 Soda besleme bunkerinde çatal tip seviye şalteri olacaktır. 

 Soda, hızı ayarlanabilir vidalı besleyici ile tinkal dozajlama bandı üzerine 

dökülecektir. 

  3.2.11.Sıcak Su Tankı 

 Tankın hacmi en az 10 m
3
 olacaktır. 

 Su sıcaklığı en az 90 °C’de sabit tutulacaktır. Isıtma, buhar ile sağlanacak olup 

Yüklenici sorumluluğundadır. 

 En az 3 mm Paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal edilecektir. 

 Sıcak su tankından sistemde tıkanma ve yıkama ihtiyacı olabilecek noktalara (1., 2. ve 

3. oluklar, tikner altı, doygun çözelti tankı çıkışı ve kullanılan çözelti pompaları emiş 

hattına) ve İşletmenin göstereceği noktalara hat çekilecektir. Hat bağlantıları 

tıkanmayı kolayca aşacak şekilde yapılacaktır. 

 Su taşıması, hızı ayarlanabilir sıcak su pompası ve debimetre vasıtası ile yapılacaktır. 

3.2.12.Kil Bantları 

 Oluk çıkışı, 1. ve 2.dekanter kil bantlarında ayrı ayrı tartım sistemi olacaktır. Anlık ve 

toplam geçen ürün miktarını izlenecektir. 1000-3000 kg/h atık miktarına uygun 

olacaktır. 

 Bandın hızı kontrol edilebilir olacaktır. 

 AC Motor Hız Kontrol Ünitesi olacaktır. Motor, redüktör ve hız kontrol ünitesi bant 

kantarlarının kullanılacağı yerlerin maksimum atık miktarı dikkate alınarak 

seçilecektir. 

 Doğruluk ve hassasiyetteki hata payı max. % 1 olacaktır. 

 Dekanterler ve oluk kil çıkışındaki bantlar bir noktada birleştirilip atık noktasına 

verilecektir. Oluk - kil bandı ve dekanterler - kil bandı arasındaki bağlantılar (şut vb.) 

yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 Acil stop, patinaj ve bant kaydırma kontrolü olacaktır. 5 katlı ve sıcaklığa duyarlı 

Bant, kauçuk kaplamalı tamburdan tahrik ve gergili, rulo taşımalı olacaktır. 

 Bant üzerinde 2 adet yük hücresi olacaktır. Yük hücresinde, paslanmaz çelik gövdeli 

load - cell olacak ve koruma sınıfı en az IP 67 olacaktır.  
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 Yük hücresine 1 adet bağlantı kutusu olacaktır. Bağlantı kutusu en az IP 66 koruma 

sınıfına sahip alüminyum dökümlü ve dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır. 

 1 adet takometre olacaktır. 

 1 adet sisteme uyumlu kalibrasyon ağırlığı olacaktır. 

3.2.13.Elektrik ve Otomasyon İşleri 

3.2.13.1.Merkezi Kontrol Sistemi ve Genel İzleme 

 Pilot Ölçek Çözme Ünitesine ait bir adet merkezi kontrol sistemi olacaktır. Kontrol 

sistemi bir adet PLC, I/O modülleri, bir adet UPS, sistemin izleme ve kontrolünün 

yapılabilmesi için gerekli SCADA ve PLC yazılımı yüklü bir adet laptop, bir adet en az 

15 inc endüstriyel tip dokunmatik panel ve bunlara ait ara yüz elemanlarından 

oluşacaktır. 

 Merkezi kontrol sistemine ait PLC, I/O modülleri, UPS, endüstriyel tip en az 15 inc 

dokunmatik panel, 1 adet laptop, kontrol ve enerji panoları, kablo tavaları, enerji ve 

sinyal kabloları ve şartnamede geçen tüm otomasyon cihazlarının temini sinyalizasyon, 

kablolaması, programlanması ve devreye alınması Yüklenici’ ye aittir.  

 Teknik şartnamenin 3.2. Maddesinde geçen ekipmanların ve otomasyon sisteminin 

kontrolü ve izlemesi merkezi kontrol sistemine konulacak tek PLC üzerinden 

yapılacaktır. (Dekanter Santrifüjler için ayrıca kontrol sistemi özellikleri 3.2.5. ve 3.2.8. 

maddelerde belirtilmiş olup merkezi kontrol sistemi üzerinden sadece izleme 

yapılacaktır.) 

 Merkezi Kontrol Sistemi (PLC’ ler, dokunmatik paneller ve I/O modülleri) Türkiye’de 

kendi ismiyle yerleşik bir firmadan (Siemens, ABB, Schneider-Electric vb. muadili) 

tedarik edilecektir. Kurulacak merkezi kontrol sistemi ve yazılımları aynı firmanın ürünü 

olacaktır. 

 Merkezi kontrol sisteminin DCS sistemi ile iletişimini sağlayacak Profibus, Modbus 

TCP vb. haberleşme altyapısı olacaktır. 

 Analog input, analog output, dijital input ve dijital output modülleri %25 yedekli 

olacaktır. 

 Kontrol sistemi analog I/O modüleri sinyal izolatörleri üzerinden saha ile haberleşecek 

olup dijital modüller ise dijital röleler üzerinden saha ile haberleşecektir. 

 Kurulacak otomasyon sistemine ait PLC, Panel ve SCADA programları ile yazılım 

programları lisanslı olarak harddisk içerisinde İşletme’ ye teslim edilecektir. 
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 Kontrol sisteminde kullanılan PLC yazılımları, operatör panel yazılımları, SCADA ve 

laptop işletim sistemine ait  bütün yazılımlar lisanslı olacak ve gerekli lisanslar Yüklenici 

tarafından alınacaktır. 

 Endüstriyel tip dokunmatik paneller dokunmatik, renkli ve IP65 koruma sınıfında 

olacaktır. 

 Pano tipi kesintisiz güç kaynağı (UPS) merkezi kontrol sistemi ve dekanterlere ait 

PLC sistemlerini  ve panellerini minimum 30 dakika boyunca besleyebilecek kapasitede 

seçilmesi, temini ve montajı Yüklenici’ ye aittir.   

 Genel izleme için Yüklenici tarafından temin edilecek 1 adet laptop özellikleri 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 İntel i7 Core İşlemci 

 16 GB RAM 

 2 GB Grafik Kartı 

 TB harddisk kapasitesi 

 15.6 inc ekran boyutu 

 

 Merkezi kontrol ve izleme en az 15 inc endüstriyel dokunmatik panel ve SCADA 

ekranı üzerinden yapılacak olup Teknik şartnamenin 3.2. Ekipman Özellikleri bölümünde 

istenen sistemin kontrolü ve izlenebilmesi için gerekli tüm bilgiler Yüklenici tarafından 

bu ekranlarda gösterilecektir. Bu kapsamda; 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinden şartnamenin 3.2.2.Maddesinde 

geçen Tinkal Besleme bandına ait anlık ürün miktarı ve toplam geçen ürün 

miktarı görülecektir. İstenen dozaj set değeri girilebilecektir. Ayrıca bandın 

hızı ayarlanabilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde; şartnamenin 3.2.3.Maddesinde 

geçen Oluklara ait sıcaklık bilgileri, eşanjör buhar vanaları bilgileri ve helezon 

hız değerleri gösterilecek ve olukların kontrolü-izlenmesi için gerekli tüm 

bilgiler olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinden şartnamenin 3.2.4.Maddesinde 

geçen Ana Çözelti Kondisyoner Tankı karıştırıcısının hızı kontrol edilebilir ve 

seviyesi izlenebilir olacaktır.  

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinden şartnamenin 3.2.5. ve 3.2.8. 

Maddesinde geçen Dekanter santrifüj-1 ve Dekanter santrifüj-2’ ye ait sıcaklık, 

vibrasyon, hız, manuel/otomatik bilgileri, dekanter hatları üzerindeki vanaların 
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konum bilgileri, dekanter arıza bilgileri ve hatlar üzerindeki debimetre bilgileri 

ile işletme tarafından istenecek diğer bilgiler izlenebilir olacaktır. 

 Sistemin otomatik ve manuel kontrol sistemi olacaktır. Hazırlama süresi, 

karıştırma hızı ve diğer hususlar ayarlanabilir ve izlenebilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.6.Maddesinde 

geçen Flokulant sisteminin izlemesi ve otomatik manuel kontrolü için gerekli 

tüm bilgiler olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.7.Maddesinde 

geçen tikner karıştırıcısının hızı kontrol edilebilir ve izlenebilir olacak ayrıca 

tikner sıcaklığı izlenebilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.9.Maddesinde 

geçen doygun çözelti tankı sıcaklığı ve seviyesi izlenebilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.10.Maddesinde 

geçen soda besleme sistemi vidalı konveyörü hızı kontrol edilebilir ve 

izlenebilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.11.Maddesinde 

geçen sıcak su tankı sıcaklığı ve seviyesi izlenebilir olacaktır. 

 Dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinde şartnamenin 3.2.12.Maddesinde 

geçen kil bandı anlık geçen atık miktarı ve toplam geçen atık miktarı 

görülecektir. Ayrıca bandın hızı dokunmatik panel ve SCADA ekranı 

üzerinden kontrol edilebilir ve izlenebilir olacaktır. 

 Isıtması buhar ile yapılan tüm ekipmanların kontrolü, oransal sıcak buhar 

vanası ile otomatik olarak dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinden 

yapılacaktır. 

 Şartnamede istenen bütün pompaların ve motorların çalıştı/durdu bilgileri, hız 

kontrolü istenen pompa ve bantların hız bilgileri ve kontrolü, şartnamede 

istenen debimetrelere ait anlık debi bilgileri, şartnamede istenen kontrol 

vanaların yüzdesel konum bilgileri, sıcaklık sensörlerin istendiği tanklara ait 

sıcaklık bilgileri ayrıca işletme tarafından sistemin çalışması için gerekli tüm 

bilgiler dokunmatik panel ve SCADA ekranı üzerinden izlenebilir ve kontrol 

edilebilir olacaktır. 

 Geriye dönük raporlama imkanı olacaktır. Raporların erişimi excel, pdf vb. 

formatlarla sağlanacaktır. 
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3.2.13.2.Enstrüman Özellikleri 

 Kesintisiz güç kaynağı (UPS) 50 Hz 380 VAC, ON LİNE, trifaze çıkışlı İdarenin onay 

verdiği uygun güçte olacaktır. Ayrıca UPS kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim 

koruması, uzaktan acil kapatma, akıllı akü şarj yöntemi ile uzun akü ömrü, otomatik 

ve manuel akü testi, LCD kullanıcı paneli ve LCD çalışma modu göstergesi, akü 

kapasitesi, yüklenme oranı ve ortam sıcaklık gösterimi, uzaktan izleme ve yönetim 

yazılımı, kuru kontaklar ve özel girişler, akıllı fan kontrolü ve dahili bakım 

gerektirmeye kuru tip akü olacaktır. Sistem verimi en az %94 olacaktır. 

 İş kapsamında kullanılacak tüm enstrümanlar 24 VDC beslemeli ve HART olacaktır. 

 Sahada montajı yapılacak enstrümanlar ve kontrol elemanları IP 67 koruma sınıfında 

olacaktır. 

 Sistemde kullanılacak enstrümanlar 4-8 bar işletme basıncı ile çalışabilecektir. 

 Bütün data sinyal kabloları, optik ve/veya ekranlı kumanda kablosu ile yapılacaktır. 

 Elektrik ve sinyal kabloları kablo tavaları üzerinden ayrı ayrı taşınacaktır. 

  Saha enstrüman ve elektrik ekipmanlarının kablo terminali girişlerine uygun ölçüde 

en az IP 66 kablo giriş rakoru takılacaktır. 

 Bütün enstrüman cihazlarının bakım ve kullanım klavuzları (CD veya baskı olarak 

Türkçe veya İngilizce), kalibrasyon sertifikaları, garanti belgeleri İşletme’ ye teslim 

edilecektir. 

 İçerilerinde merkezi kontrol sistemine ait program yüklü PLC ve program yüklü 

operatör paneli 1’ er adet yedek olarak iş bitiminde İşletme’ ye teslim edilecektir. 

 Dekanter santrifüj kontrol sistemine ait program yüklü 1 adet PLC ve operatör paneli 

(içinde dekanter programı yüklü), birer adet dekanterlerde kullanılan sıcaklık, hız ve 

vibrasyon sensörleri yedek olarak iş bitiminde İşletme’ ye teslim edilecektir.  

3.2.13.3.Pano Özellikleri 

 PLC pano kapakları camlı olacak ve dışarıdan bakılınca PLC ve I/O durumları 

görülebilecektir. Pano içerisindeki tüm ekipmanların etiketlemeleri eksiksiz olarak 

projelere uygun olarak yapılacaktır.  

 Panolar en az IP 42 koruma sınıfına sahip TSE standartlarına uygun olarak imal 

edilecektir. 

 Panolar en az iki 2 mm DKP saçtan üretilecektir. 
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 Panolar IEC 439-1‘e uygun ve bu standartta tanımlanan tüm rutin testlerine haiz 

olacaktır. Panolar ile birlikte test raporları İdareye sunulacaktır. 

 Panolar havalandırmalı, dikili tip ve önden kontrolü olacaktır. 

 Panolar zemine monte edilecek olup kablo bağlantıları alttan olacaktır. 

 Tüm panoların isim etiketleri metal veya PVC levha olacaktır. Pano içerisindeki 

cihazlar, klemensler, I/O modül giriş ve çıkışlar ayrı ayrı etiketlenecektir. Pano 

kapaklarının içerisine tek hat ve klemens şemaları vb. projeler uygun cep yapılarak 

konulacaktır. 

 Pano içlerinde otomatik aydınlatma ve 220 V AC priz olacaktır. 

 Panoların mekanik montajı ve bakır baraların irtibat yerlerinde kullanılan metrik 

civata ve somunlar 8/8 sınıflı galvaniz çelik (Zn8C) olacaktır. 

 Dolaylı dokunmaya karşı koruma; Koruyucu devre ile teması sağlanacak tüm metal 

parçalarla boyalı yüzeylerin birleştirilmesinde boyayı delen çentikli rondelalar 

kullanılacak sabit gövde ile kapıların veya contalarla ayrılmış yüzeylerin birbiri ile 

topraklama sürekliliği 6 mm
2
 lik örgülü kablolarla sağlanmalıdır. 

 A.G Panolarına TS EN 61439-1 standardında belirtilen 7 tip-test uygulanmış olup 

bağımsız laboratuvarlardan onaylanmış raporlar istenildiğinde kullanıcıya kabul 

aşamasında verilecektir. 

1. IEC 439 – 1, madde 8.2.1’e göre sıcaklık artışı sınırlarının belirlenmesi testi 

2. IEC 439 – 1, madde 8.2.2’e göre dielektrik özelliklerinin belirlenmesi testi 

3. IEC 439 – 1, madde 8.2.3’e göre kısa devre dayanımının belirlenmesi testi 

4. IEC 439 – 1, madde 8.2.4’e göre koruyucu devrenin etkinliğinin belirlenmesi 

5. IEC 439 – 1, madde 8.2.5’e göre yalıtım uzaklıklarının belirlenmesi testi 

6. IEC 439 – 1, madde 8.2.6.’a göre mekanik işlerliğin belirlenmesi testi 

7. IEC 439 – 1, madde 8.2.7.’e göre koruma derecesinin belirlenmesi testi 

 İmalatı tamamlanan tüm panolara yetkili partner tarafından aşağıdaki üç rutin test 

uygulanacaktır. Ayrıca iş güvenliği ve sağlığı açısından izole halılar, uyarıcı levhalar 

vb. Yüklenici tarafından konulacaktır. 

1. IEC 439 – 1, madde 8.3.1’e göre kuplaj muayenesi testi. 

2. IEC 439 – 1, madde 8.3.2’e göre di-elektrik testi 

3. IEC 439 – 1, madde 8.3.3’e göre koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi 
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 Pano üzerinde enerji analizörleri bulunacak olup elektrik şebekesine ait olan 

parametrelerin izlenmesi amacıyla kullanılacak ve aşağıda verilen değerleri ölçebilir 

ve teknik özelliklere sahip olacaktır. 

i. Standart Ölçümler(Akım-Gerilim-Güç vb.) 

ii. %THDI(Akım Harmoniği) 

iii. %THDV(Voltaj Harmoniği) 

iv. Nötr Akımı 

v. Enerji Pulse Çıkışı 

vi. Gerçek Zaman Saati 

vii. LCD Ekran 

viii. RS-485 Haberleşme 

ix. Alarm Kontakları 

x. Hafıza Kaydetme 

 Pano montajı ve panoya enerji temininde kullanılacak sarf malzemeleri ve tüm 

işçilikler işe dahil olup ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 

3.2.13.4.Kablo Özellikleri 

 Tüm kullanılacak güç kabloları alev iletmeyen, halojenden arındırılmış N2XH 

kablolar kullanılacaktır. 

 Bu kablolar TS HD 604 S1 ve TS HD 627 S1’ e uygun olarak üretilecektir. Ayrıca HF 

(Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-2 sertifikasına sahip olacaktır. 

 Güç kablolarının gerilim seviyesi 0,6/1kV olacaktır. 

 İletkenler için renkleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Tüm kablolara etiketleme yapılacaktır. 

Üç fazlı kablolar 

Faz ( R ) = Siyah 

Faz ( S ) = Kahverengi  

Faz ( T ) = Siyah 

Notr ( N ) = Açık Mavi  

Toprak ( E ) = Yeşil - Sarı 

  1 Fazlı Kablolar 

 Faz = Kahverengi  

 Notr = Açık Mavi  

 Toprak = Yeşil – Sarı 
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3.2.13.5.Elektrik Motorları  

 Elektrik motorlarının sargılarındaki izalosyon H sınıfı olacaktır. Elektrik motoru 

seçimi yapılırken yük test raporları yüksek olan motorlar seçilmelidir. Motorlar ilgili 

IEC ve TSE standartlarına uygun olacaktır. 

 Özel motorlar hariç tüm motorlar sincap kafesli asenkron, tamamen kapalı, fan 

soğutmalı ve frekans konvertör ile yol vermeli olacaktır. 

 Motorların koruma dereceleri en az IP 55 olacaktır. 

 Motorlar döküm gövde olacaktır. 

 Elektrik motorları, IEC 60034-2-1’e göre en az IE 3 verimlilik sınıfında olacaktır. Bu 

sınıfın altında olan elektrik motorları kabul edilmeyecektir. 

 Motor gövdeleri, mil ölçüleri IEC’ de belirtilen standart yapılarda ve ölçülerde 

olacaktır. 

 Tesiste kullanılan tüm elektrik motorları, soğutmayı engellemeyecek şekilde üzeri 

kapatılacaktır. 

 Motorların güç ve kumanda kabloları direk bağlanmadan 1 tur attıktan sonra özel 

kelepçeli rakorlarla bağlantısı yapılacaktır. Motor güç kablosu inişleri boru ve/veya 

çelik spirallerle olacaktır. Prosesteki tüm enstrüman cihazları ile elektrik 

ekipmanlarının kablo bağlantıları girişi su girmemesi için aşağıdan yukarı olacaktır. 

(Rakor kablo giriş izolesi de yapılacaktır.) 

3.2.13.6.Elektrik Vibrasyon Motorları  

 Motorlar ilgili IEC ve TSE standartlarına uygun olacaktır. 

 Frekans: 50 Hz 

 Koruma dereceleri en az IP 66 olacaktır.  

3.2.13.7.Elektrik Boruları  

 Kullanılacak borular halojenden arındırılmış, alev iletmeyen özellikte olacaktır. 

 İçerisine pislik dolmaması için, kablo boruları döşenir döşenmez ağızları uygun bir 

tapa ile kapatılmalı ve naylonla sarılmalıdır. 

3.2.13.8.Etiketlemeler 

 Tüm A.G. panoları, bölmeleri dâhil ön yüzleri etiketlenecektir. Her bölüme çıkış 

numaraları yazılacaktır. Etiketler, beyaz formika üzerine (vb. malzeme) minimum 5 

mm yüksekliğindeki siyah harflerle veya numaralarla kazınmış olacaktır. 
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 Pano içerisindeki cihazlar (Kontaktör, röle, sigorta, ölçü aleti vb.) ayrı ayrı 

görülebilecek şekilde etiketlenecektir. Tüm kablolar belirli aralıklarla güzergâh 

boyunca ve pano girişlerinde etiketlenecektir. Etiketler 5 mm’ lik karakterleri İhtiva 

eden plastik malzemeden yapılmış olacaktır. 

 Pano kapaklarının iç kısmına tek hat şemaları ve projeler bir cep yapılarak 

konulacaktır. 

3.2.13.9.Elektrik Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Tavası 

 Kablo Kanalı Sistemi aşağıdaki sertifikalara sahip firmalar tarafından üretilmiş olmalı, 

Yüklenici bu belgeleri istenildiğinde kabul aşamasında İdare’ye sunmalıdır. 

- TSE Kalite Belgesi. 

- TSE (Türk Standartlarına Uygunluk) Belgesi.(ilgili standart: TS EN ISO 1461) 

- TS EN ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Sertifikası. 

- CE Uygunluk Beyanı. 

 Sistemde kullanılan tüm malzemeler, delme ve bükme işleminden sonra Çinko 

kaplanmadan önce saç yüzeyinde temizleme ve yağ alma işlemlerinin yapılmış olması 

gerekmektedir. Tüm malzemeler TS EN ISO standartlarına uygun olarak sıcak 

daldırma metodu ile ÇİNKO kaplanması yapılmış, yıkama, durulama ve sonrasında 

flux banyosu yapılmış olmalıdır. Galvanizleme işleminden sonra son temizlik 

işlemleri yapılmış olmalıdır 

 Kablo kanal imalatı TS EN ISO 1461 standartlarına uygun olarak yapılmış olmalıdır. 

Kabloların yatay/düşey dağıtımında kullanılacak saçtan yapılmış kablo kanalları, ağır 

hizmet karakterinde (yan kenarları iç kısma dairesel olarak kıvrılmış) ve delikli olarak 

imal edilmiş olacaktır. 

 Minimum et kalınlığı 2 mm olacaktır.  

 Sıcak daldırma galvaniz olacaktır.  

 Kablo Tava genişiliği 300 mm x 60mm x 2mm ölçülerinde olacak şekilde MCC 

odasından konulacak olan ana dağıtım panosuna elektrik besleme hattını taşıyacak 

şekilde döşenecektir. Ayrıca elektrik ekipmanlarına çekilecek olan güç ve kumanda 

kabloları askıda kalmayacak şekilde uygun ölçülerde tava ile taşınacaktır. 

 Ek parçaları imalatçı firmanın orjinal parçaları olacaktır.  

 Kablo taşıma tavaları her 1,5 mt. de bir konsol ile sabitlenecektir. 

 Boyları 3mt yekpare olacaktır. 

 Kablo taşıma tavaları belli noktalarda topraklanacaktır. 
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3.2.13.10.Topraklama Sistemi  

 Topraklama sistemi, topraklama ve kuvvetli akım tesisleri yönetmeliklerdeki 

hükümler çerçevesinde yapılacaktır. 

 Motorlara çekilecek kablolar 4 damarlı olacaktır.  Bu damarlardan 3 adedi faz, 1 adedi 

topraklama koruma iletkenidir. Bu iletken motor klemensi içerisindeki toprak 

terminaline bağlanacaktır. Topraklama irtibatları temiz yüzey üzerinde yapılacaktır. 

 Elektrik panosunda topraklama barası oluşturularak, mevcut topraklama sistemiyle 

irtibatlandırılacaktır. Ayrıca sistemin metal kısımları da koruma topraklaması 

yapılması amacıyla birkaç yerden topraklama barası ile irtibatlandırılacaktır. 

3.2.13.11.Frekans Konvertör  

 Her bir frekans konvertörün ayrı bir paneli olacaktır. 

 Frekans Konvertörleri hem hız (devir) kontrol, hem de tork (moment) kontrol 

özelliğine sahip olacaktır. 

 Frekans Konvertörü DTC “Direkt Tork Kontrolü” teknolojisine sahip olacaktır. 

 Frekans Konvertörü Inventör bölümlerinde güç aralığına bağlı olarak IGBT’ lere sahip 

olacaktır. 

 Frekans Konvertörü en az IP 21 koruma sınıfına sahip olacaktır. 

 Frekans Konvetörü %160 aşırı moment sağlayacaktır. 

 Harmonik Filtreleme ve Sürücü Koruması için dahili giriş bobini olacaktır. 

 Cihazlarda standart olarak harmonik filtre olacak (89/336EEC) EMC uyumlu ve pano 

içinde cihaz ebatlarının haricinde başka bir yer tutmayacaktır. 

 Cihazın güç faktörü temel olarak %98 olacaktır. 

 Dahili PID girişi mevcut olmalıdır. 

 6 adet dijital giriş, 2 adet analog giriş, 2 adet dijital çıkış, 2 adet analog çıkış, 3 adet 

programlanabilir röle çıkışı olmalıdır. 

 Cihazlar uluslararası spesifikasyonlarla %100 uyumlu olacaktır. (CE, Low Voltage 

Directive 73/23/EEC, Machinery Directive 98/37/EC, EMC Directive 89/336/EEC 

with amendment 92/68/EEC ) 

 Girişler galvanik izolasyonlu olacaktır. 

 Enerji yokken bile harici 24V DC bağlantı seçeneği sayesinde kontrol kartını 

beslemeye devam edebilir özellikte olacaktır. 
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 Frekans Konvertörler Türkiye’de kendi ismiyle yerleşik bir firmadan tedarik edilecek 

olup tedarikçi firma TSE yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

3.2.14. Genel 

 Teklif kapsamındaki tüm işler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olacaktır. 

Ayrıca işin tekniği gereği olması zorunlu olan tüm gereklilikler şartnamede 

belirtilmese dahi Yüklenici sorumluluğundadır. 

 Bu şartnamede belirtilen ekipmanların temini, montajı, devreye alınması ve 

performans testlerinin yapılarak çalışır vaziyette Teşekkül’ e teslimi Yüklenici 

sorumluluğundadır. 

 Tüm sistem mühendislik mantığına uygun dizayn edilecektir.  

 Tasarım, boyutlandırma ve yerleşim Yüklenici sorumluluğunda olup ekipmanların 

yerleşim yeri idareyle görüşülerek projelendirilecektir. Tasarım mümkün derece düşey 

yerleşim olacaktır. 

 İş kapsamında kullanılacak tüm elektrik cihazları ve motorları CE sertifikalı olacak ve 

DIN, IEC, EN ve NEMA gibi normlara haiz olacak ve Yüklenici bunu belgeleyecektir. 

 Ekran üzerinde ekipmanların on/off durumları, besleme miktarı görülecektir. 

 Oluklardan birinin durması halinde geriye doğru sistem otomatik olarak duracaktır. 

 Kil bantları durduğunda oluk ve dekanterler geriye dönük duracaktır. 

 Yüklenici yapmış olduğu proje tasarımını ve ekipman yerleşimini İdare’ye 

onaylatmasından sonra imalata geçecektir. İdare’ nin Onay’ı Yüklenici’ nin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 Isıtması buhar ile yapılan tüm ekipmanlarda buhar girişlerinde oransal kontrollü buhar 

vanası ve manuel vana çıkışlarında da kondenstop grupları olacaktır. 

 Çözme olukları, Tikner ve çözelti tanklarında yedekli sıcaklık sensörü olacaktır. 

 Zayıf çözeltiyi 1.oluğa besleme hattında, tiknere giriş hattında, dekanterlere basma 

hatlarında, bütün flokulant besleme hatlarında ve doygun çözeltiden 2 adet mevcut 

çözelti tankına aktarım hattında ve proses için Yüklenici tarafından gerekli görülen 

diğer hatlarda dijital debimetre olacaktır. Merkezi kontrol izleme paneli ve SCADA 

ekranında görülecektir. 

 Debimetreler akışkan özelliklerine ve çalışma koşullarına uygun olarak seçilecektir. 

Debimetre anlık ve toplam değerler sinyal konvertöründe gösterecek olup, tesiste 

kurulu olan PLC-SCADA sistemine sinyal göndereceklerdir. Debimetreler minimum 
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ve maximum ortam ve akışkan sıcaklıklarında, basınç değerlerinde problemsiz 

çalışabilmelidir. 

 Sistemdeki tüm tankların seviyeleri izlenebilir olacaktır. 

 Sistemdeki tüm motorlar frekans konvertörlü olacaktır. 

 Mevcut zayıf çözelti tankından 1. oluğa besleme için gerekli ayarlanabilir hızlı pompa 

ve borulama yüklenici sorumluluğundadır.  

 Çözme olukları, tikner, tanklar ve borulamalar izolasyonlu olacaktır. İzolasyon 

malzemesi rabitz telli taş yünü ekipman izolasyon malzemesi olacaktır (min. yoğunluk 

≥ 60 kg/m
3
).  

 Tüm izolasyonlu kısımlar min. 0,4 mm alüminyum plaka ile kaplanacaktır. 

 Döner aksamlar iş güvenliğine uygun muhafazalı şekilde yapılacaktır. 

 Tesis içinde bulunan hatlardan ekipmanlara yapılacak tüm hava, buhar, kondens ve su 

bağlantıları Yüklenici’ ye aittir. 

 Ana hat giriş çıkışlarına malzemeye uygun vana konulacaktır. 

 MCC odasından ana dağıtım panosuna çekilecek güç kablosu 120m civarı olup 

yüklenici firma tarafından çekilecektir. (Ana Dağıtım Panosu MCC odasına 120m’den 

daha yakın konulduğu taktirde, artan kablo tutanakla idareye teslim edilecektir.) Ana 

dağıtım panosuna çekilen besleme kablosu, ekipmanların toplam gücü belirlendikten 

sonra gerilim düşüm hesabı ve akım taşıma kontrolleri yapılarak uygun kablo kesitli 

kablo kullanılacaktır. Ayrıca elektrik ekipmanlara çekilecek güç kablolarının gerilim 

düşüm hesabı ve akım taşıma kontrolleri yapılarak tekniğe uygun kablo kesitleri 

kullanılacaktır. 

 Tüm elektrik motorlarında Lokal Kontrol kumanda ile yakın, bakım ve uzak (remote) 

kontrol edilecektir. 

 Yüklenici, elektrik –otomasyon ekipman ve tesislerine ait tüm detayları içeren as-built 

projeleri komple 3 takım olarak (bir takımı çoğaltılabilir elektronik kopya) İşletmeye 

teslim edecektir.  

 İş güvenliği ve sağlığı açısından yeterli kadar acil stop butonu sahadaki ekipmanlarda 

kullanılacaktır. 
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4- ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI: 

4.1.PROSES AKIM ŞEMASI:  

 

 

 

 

 

 

4.2. BESLEME ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 
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      4.3.PROSES TARİFİ:  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ar-ge 

faaliyetlerinde kullanılacak olan pilot ölçek çözme ünitesi ve ekipmanları aşağıda 

anlatılan biçimde çalışacaktır; 

Besleme silosunda bulunan -30 mm tüvenan tinkal cevheri besleme hızı ayarlanabilir 

tinkal besleme bandı vasıtasıyla 3.Oluğa beslenecektir. Tinkal besleme bandı üzerine 

soda beslemesi yapılacaktır. Aynı zamanda mevcut zayıf çözelti tankındaki zayıf 

çözeltide (1150-1180 kg/m
3
) 1.oluğa beslenecektir. 1.oluktan çıkan çözelti 3. Oluğa 

beslenecek olup içerisinde bulunan hızı ayarlanabilir helezon vasıtasıyla çözelti ve 

cevherin karıştırılıp istenilen yoğunluktaki (en az 1250 kg/m
3
) çözeltiyi elde edebilmek 

için cevherin çözünmesi sağlanır. Aynı zamanda mevcut zayıf çözelti tankından 1.oluğa 

zayıf çözelti sirkülasyonu sağlanacaktır. 3.olukta cevher ve çözelti karşımı sağlandıktan 

sonra kil sırasıyla 2. ve 1.oluğa helezon vasıtasıyla aktarılır. Çözelti ise taşar ya da 

pompayla 2. Oluğa aktarılır. 2.Oluk haznesindeki çözelti taşar ya da pompa (yüklenici 

karar verecektir) vasıtasıyla kondüsyoner tankına aktarılır. Flokulant sistemindeki 

ayarlanabilir dozaj pompası ile ana çözelti kondüsyoner tankına, tiknere ve tikner altı 

tankına anyonik flokulant, dekanterlere polietilen oksit verilecektir. 1.Dekanterden çıkan 

kil, kil bandına, çözelti ise tikner girişindeki kondüsyoner tankına verilecektir. Tikner 

içindeki hızı ve yüksekliği ayarlanabilir karıştırıcı vasıtasıyla kil çözelti ayrımı 

yapılacaktır. Tikner altından açıklığı ayarlanabilir (klape vb.) ekipman vasıtasıyla çamur 

önce tikner altı tankına daha sonra 2.dekantere aktarılacaktır. 2.Dekanterden çıkan kil, kil 

bandına, çözelti ise zayıf çözelti tankına verilecektir. Tikner taşarından ise doygun çözelti 

elde edilecek olup doygun çözelti tankına akabinde mevcut 2 tanka aktarılacaktır.  

4.4.ÇALIŞMA ORTAMI ve YARDIMCI ÜNİTELER:  

Çalışma ortamı tozlu ve nemlidir, tüm cihazlar toz ve neme karşı gerekli korumaya sahip 

olacaktır. Ortam sıcaklığı 0 
o
C’ ye kadar düşebilmektedir. 

İşletmede aşağıda verilen imkanlar mevcut olup, verilen değerler yaklaşıktır. 

-Soğutma suyu  : 29 °C (max.) 

-Enstrüman havası : 5-6 atm (kuru) 

-Proses havası  : 5-6 atm  

-Buhar   : 6-8 bar – max.200 
o
C   

-Elektrik   : 220/380V, 50Hz, 3 faz 
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      4.5.TASARIM PARAMETRELERİ:  

 Sistemin bir bütün halinde ve PLC kontrolle çalışmasına yönelik tasarım Yüklenici 

sorumluluğundadır. 

 Çözme oluklarına, hammadde besleme, atık çıkışlarının, çözelti giriş ve çıkışının 

çözme sistemi ilkelerince tasarımının yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 

 Sistem tasarımında, ters akımlı çözme ilkesi uygulanacaktır.  

 Tesis herhangi bir otomatik arızasında gereğinde manuel olarak da çalıştırılabilecektir. 

 Tüm tesis SCADA yüklü Laptop ve Operatör paneli üzerinden tam otomatik kontrollü 

olarak çalışacaktır. 

 Çözme olukları, olası tıkanıkların giderilmesi için üst kapağı kolay açılıp/kapanacak, 

sızdırmaz şekilde tasarlanacaktır. 

 Tüm sistem olası kristallenme tıkanıklarına karşı kolay dreyn edilebilir ve yapılacak 

sıcak su/buhar bağlantıları ile kolay açılabilir şekilde tasarlanacaktır. 

 Sistemin yerleşimi, idareyle görüşülerek projelendirilecektir. Tasarım mümkün derece 

düşey yerleşim olacaktır. 

 Sistemin ar-ge çalışmalarında kullanılacak olması sebebiyle boru bağlantıları, yerleri 

kolay değiştirilebilir, numune alımlarının kolay yapılabilir şekilde tasarım yapılmalıdır.  

      4.6.YARDIMCI ÜNİTELER: Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ MALIN TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE 

ŞARTLARI: 

5.1. İŞE BAŞLAMA TARİHİ:  

5.1.1. Yurt İçi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. İdare 5 (beş) iş günü 

içerisinde Yüklenici’ye yer teslimi yapacaktır. 

 5.2.TESLİM SÜRESİ:  

5.2.1. Yurt İçi: İşe başlama tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. Teslim 

süresine montaj, devreye alma ve performans testi dâhildir.  

5.3.TESLİM YERİ VE ŞEKLİ:  

5.3.1. YURT İÇİ: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletmeleri 

Teknoloji Geliştirme Binasında idarenin göstermiş olduğu yere montajı yapılmış ve 
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çalışır vaziyette teslim edilecektir. Nakliye ve nakliye sigortası ile ilgili her türlü masraf 

Yüklenici’ ye aittir.  

       5.4. BATERİ LİMİT: Bu madde boş bırakılmıştır. 

       5.5. İDARENİN SORUMLULUĞU:  

a) Montaj için gerekli olan elektrik enerjisi bağlantı tesisatları yükleniciye ait olmak 

kaydıyla İdare tarafından bedelsiz olarak verilecektir. 

b) Ekipmanın kurulacağı alanda 220-380 V, 3 Faz + Nötr 50 Hz frekans elektrik enerjisi 

mevcuttur. 

c) Tesiste 5 ton kapasiteli tavan vinç vardır. Yüklenici, vinç kullanma sertifikalı 

personeline görev vermek şartıyla ve yapılacak işin vincin aktif alanında kalması 

durumunda vinci ücretsiz olarak kullanmasına izin verilebilir. Kullanım sırasında 

oluşacak arızalardan Yüklenici sorumludur. 

       5.6. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 

a) Yüklenici, işle ilgili temel mühendislik çalışmaları yaparak, kullanmayı öngördüğü 

tüm makine ve ekipmanı kapsayan akım şemasını, sistemin çalışma prensibini ve genel 

yerleşim planlarını İdareye sunacağı Projede detaylı olarak anlatacaktır.  

b) İşlerin yapılması için kullanılacak malzemeler yeni ve kullanılmamış, imal edilen 

tüm malzemeler de yeni ve kullanılmamış olacaktır. 

c) İdare tarafından ekipman kurulumu için gösterilen alanda, Yüklenici’ nin zemin ile 

ilgili talepleri olması durumunda, zeminin montaja hazır hale getirilmesi Yüklenici 

sorumluluğundadır. 

d) Yüklenici montajdan önce montaja hazır olduğunu İdare’ ye yazılı olarak 

bildirecektir. 

e) Temin edilecek sistemde tasarım, projelendirme, malzeme, imalat, montaj, devreye 

alma ve sistemin bir bütün olarak istenen performans şartlarında çalışması Yüklenici 

sorumluluğundadır.  

f) İşin yapılması için gerekli olan her türlü yatay ve düşey kaldırma araçları (vinç, lift 

gibi) Yüklenici’ ye aittir. 

g) İşin yapılması için gereken her türlü alet-edevat ve sarf malzemesi Yüklenici’ ye 

aittir. 
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h) Gerek işin yapımı, gerekse iş bitiminde tesisin İdareye teslimi öncesi kanunen gerekli 

tüm iş güvenliği uyarıcı levhalarının Yüklenici tarafından temin edilerek uygun yerlere 

konulacaktır. 

i) Yüklenici işin gerek yapımı, montajı, devreye alma testi, performans testi, yükleme, 

taşıma, indirme sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. 

Meydana gelebilecek iş kazalarının maddi, hukuki ve kanuni sorumluluğu ile tüm 

tazminatlar Yüklenici’ ye aittir. 

j) Nakliye, yükleme ve indirme sırasında oluşan kazalara karşı sigorta yaptırılacak ve 

bunun masrafı Yüklenici’ ye ait olacaktır. 

k) Yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin ulaşım, konaklama, yiyecek gibi 

ihtiyaçları Yüklenici tarafından karşılanır, Yüklenicinin sorumluluğundadır.  

      6- İSTENEN BELGE VE BİLGİLER: 

a) İstekli teklifinde öngördüğü proses akımını, taslak P&ID diyagramını, taslak yerleşim 

planını ve proses tarifini teklifinde sunacaktır. Sistemin kabulü sırasında işletme ve 

bakım katalogları İdareye teslim edilecektir. 

b) İşin bitiminde aşağıda belirtilen dokümanlar İdareye teslim edilecektir. 

 Elektrik, otomasyon ve pano projeleri, 

 Kontrol sisteminde kullanılan tüm lisanslı yazılımlar, lisanslar, programlar ve bunların 

yedekleri, 

 Sistem içerisinde kullanılan cihaz ve malzemelere ait marka - model tanımları, 

c) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra Teknik Şartnameyi hazırlayan İdare 

personeli ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığında proje detayları hakkında toplantı yapacaktır. Bu toplantı sözleşmenin 

imzalanmasından sonra 10 (on) takvim günü içerisinde yapacaktır. Yüklenici, toplantı 

tarihinden en geç 50 (elli) takvim günü sonra imalat projesini İdare’nin onayına 

sunacaktır. İdare 5 (beş) takvim günü içerisinde projeyi inceleyecek olup Onay’ını veya 

değişiklik taleplerini Yüklenici’ ye bildirecektir. Yüklenici, İdare’nin taleplerini projeye 

uyguladıktan sonra İdare’nin onayına sunacaktır. İdare 5 (beş) takvim günü içerisinde 

projeleri inceleyecektir. Projelerin onaylanması durumunda Yüklenici imalata 

başlayacaktır. Bu aşamada geçen tüm süreler işin süresine dâhil olacaktır.  

d) Sistemde kullanılacak olan tüm malzeme, cihaz ve kontrol sistemleri vs. TSE, CE, 

VDE, IEC, DIN ve ISO standartlarına uygun olacaktır. Kabul aşamasında istenildiğinde 

Yüklenici tarafından İdare’ye sunulacaktır. 
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7- TEKLİF VE ÖDEME ŞEKLİ: 

7.1. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI: 

7.1.1. YURT İÇİ: Teklifler Türk Lirası TL veya döviz cinsinden verilecektir. Ödeme, işin 

teknik şartnameye uygun ve eksiksiz olarak bitirilmesi şartıyla Tablo 1’ de gösterilen 

biçimde teklif edilen para biriminde yapılacaktır. 

 

Tablo 1: Ödeme planı 

Bankadan alınacak avans teminat mektubu 

karşılığı proje Onay’ ından sonra Avans 

olarak 

 Sözleşme bedelinin % 25’ i  

Ekipmanların performans testi sonrası 

kabulün Makam tarafından onayını müteakip 
Sözleşme bedelinin % 75’ i 

 

7.2-Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir. 

7.3-Avans: Yüklenicinin İdareye sunacağı projenin onaylanmasından sonra avans teminat 

mektubu karşılığı sözleşme tutarının % 25’ i avans verilecektir. Avans teminat mektubu  

Kabulü müteakip serbest bırakılacaktır. 

7.4- Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır.  

7.5- Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ: 

Yüklenici makina-ekipmanın sahada montajını yaparak test, devreye alma ve performans 

testlerini gerçekleştirmekle sorumludur.  

8.1- Montaj: 

Ekipmanın bir bütün halinde performans testine hazır, çalışır vaziyette İdarenin göstereceği 

yere montajı, montajdan sonra devreye alınması ve ekipmanların test edilmesi Yüklenici 

sorumluluğundadır. Montaj işin süresine ve toplam teklif fiyatına dâhildir. 

Yüklenici montaja başlamadan önce İdareye başlama tarihini yazılı olarak bildirerek 

gerekli izin ve onayı yazılı olarak almalıdır.  
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8.2 – Devreye Alma ve Test:  

Devreye alma ve test işlemleri işin süresine ve toplam teklif fiyatına dâhildir. Yüklenici 

devreye alma ve test çalışmalarına başlamadan önce İdareye başlama tarihini yazılı olarak 

bildirerek gerekli izin ve onayı yazılı olarak almalıdır.  

8.3 - Performans Testleri:  

Montaj, devreye alma ve test işleminden sonra İdarenin nezaret ve iştiraki ile birlikte 

Performans testleri gerçekleştirilecektir. Performans testleri, işin süresine ve toplam teklif 

fiyatına dâhildir. 

Yüklenici, devreye alma ve test işleminin ardından; performans testine hazır olduğuna dair 

yazılı talebini İdareye verecektir. Yazılı bildirimi takip eden 5 (beş) takvim günü içerisinde 

Yüklenici ve İdare personeli performans testlerine başlayacaktır. İdare, Yüklenicinin 

bilgisi dahilinde, performans testi tarihinde gerekli hallerde değişiklik yapabilir. 

Performans testi tarihinin ertelenmesi durumunda Yüklenici, İdareden hiçbir hak talebinde 

bulunmayacaktır. Performans testleri süresince Yüklenici personeli ve İdare personeli 

birlikte çalışacaktır. Performans testlerinde öncelikli olarak sistemde yer alan ekipman ve 

enstrümanların çalışma durumları ve istenen kriterleri yerine getirip getirmediği kontrol 

edilecektir. Buna göre test başlamasından itibaren sistemin başarılı olabilmesi için 

hedeflenen; 

 1., 2., ve 3.Oluk  içerisinde çözelti sıcaklığının istenilen (94-96 °C) değerde 

olması 

 1. ve 2.dekanter çıkışında kil içerisindeki nem oranı max %27 olması 

 1.oluk çıkışında kil içerisindeki B2O3 oranı max %8 olması 

 Tikner taşar çözeltisindeki katı oranı max %0,01 (w/w ), çözelti yoğunluğu min. 

1250 kg/m
3
 ve çözelti miktarı min. 8 m

3
/h olacaktır. 

 Tikner çözelti taşarının istenilen (en az 94-96 °C) sıcaklıkta olması 

 Doygun çözelti tankında bulunan çözeltinin istenilen (en az 1250 kg/m
3
 

yoğunluklu ve 94-96 °C sıcaklıkta) özellikte olması 

Performans testi için sistem çalıştırıldıktan sonra tüm ekipmanlarda akış sağlanıp 2 saatte 

bir yukarda belirtilen hususlar kontrol edilecektir. Performans testi kesinti olmadan 2 gün 

8’er (sekiz) saat süreyle yapılacaktır. Bir performans testinde en fazla 2 kez kesinti 

olabilir. Ancak, bu kesintiler 1 saatten fazlaysa performans testine yeniden başlanır. 

Performans testlerinin başarısız veya cezalı kabul şartları sınırları içerisinde olması 
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halinde Yüklenici’ ye, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere uygun cezalı süreler 

verilir. Bu cezalı sürelerin toplamı 90 (doksan) takvim gününü aşamaz. Her ilave süre 

sonunda performans testleri tekrarlanır. Toplam cezalı süre sonunda da performans 

testleri sonucuna göre cezasız/cezalı kabul yapılır veya başarısız olması halinde iş 

yapılmamış kabul edilir. Bu durumda, tüm masrafları Yüklenici’ ye ait olmak üzere 

Yüklenici getirdiği tüm malzemeleri geri götürür. 

İdareden kaynaklı sebepler dolayısıyla montaj, devreye alma ve performans testine 

başlama sürelerinde yaşanan gecikmeler sözleşme süresine dahil değildir. 

9-KABUL İŞLEMLERİ: 

Teşekkül tarafından oluşturulacak Kabul Komisyonu, Yüklenici tarafından Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Binasına teslim 

edilen Pilot Ölçek Çözme Ünitesi ve Ekipmanları iş bu teknik şartnamede belirtilen 

şartlar kapsamında kontrol, muayene ve performans testlerini yaparak kabul işlemlerini 

gerçekleştirir. Kabul tutanağının Makam tarafından Onaylanmasını müteakip garanti 

süresi başlatılır. Buna göre; 

a) Tüm malzemelerin, ekipmanların ve montaj işlerinin kontrol ve muayeneleri iş bu 

teknik şartnamede belirtilen özellikler çerçevesinde yapılır. Uygunsuzluklar 

Yüklenici tarafından giderilir. 

b) Performans testi bu şartnamenin 8.3 maddesi çerçevesinde yapılır.  

 Genel Ekipman Kapasiteleri: Pompaların, eşanjörlerin kapasiteleri test edilir. 

Eşanjörler çözelti sıcaklığını 94-96 
o
C’ de tutacaktır. Kapasitesi uygun olmayan 

ekipmanlar Yüklenici tarafından değiştirilecektir. Aksi takdirde sistem ret 

edilecektir. 

 Tikner üst taşkanı çözelti miktarı, çözelti yoğunluğu, 1.Oluk çıkışı kildeki B2O3 

tenörü, tikner üstü taşkan çözeltisi içerisindeki katı miktarı, dekanterler çıkışı kil 

içerisindeki nem oranı; aşağıda verilen tablolarda gösterildiği şekilde cezasız, cezalı 

kabul veya ret işlemleri uygulanacaktır. Cezalar sözleşme bedelinin %25’i üzerinden 

kesilecektir. 
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Tablo 2: Çözelti miktarına göre kabul şartları 

Tikner Üst Taşkanı 

Çözelti Miktarı (m
3
/saat) 

Sözleşme Bedelinin %25’i 

Üzerinden % Olarak Kesilecek 

Ceza Miktarı / Kabul Durumu 

Çöz.Mik.≥8 0 / Kabul 

6≤Çöz.Mik.<8 30 / Cezalı Kabul 

Çöz.Mik.<6 Ret 

*Kesilecek ceza miktarında entarpolasyon yöntemi uygulanacaktır. 

 

 

Tablo 3: Çözelti yoğunluğuna göre kabul şartları 

Tikner Üst Taşkanı  

Çözelti Yoğunluğuı (gr/cm
3
) 

Sözleşme Bedelinin %25’i 

Üzerinden % Olarak Kesilecek 

Ceza Miktarı / Kabul Durumu 

Çöz.Yoğ.≥1250 0 / Kabul 

1240≤ Çöz.Yoğ.<1250 30 / Cezalı Kabul 

Çöz.Yoğ.<1240 Ret 

*Kesilecek ceza miktarında entarpolasyon yöntemi uygulanacaktır. 

 

 

Tablo 4: 1.Oluk çıkışı kildeki B2O3 tenörüne göre kabul şartları  

 B2O3 Tenörü 

 (%) 

Sözleşme Bedelinin %25’i 

Üzerinden % Olarak Kesilecek 

Ceza Miktarı / Kabul Durumu 

Tenör ≤ 8 0 / Kabul 

8<Tenör ≤10 20 / Cezalı Kabul 

Tenör > 10 Ret 

*Kesilecek ceza miktarında entarpolasyon yöntemi uygulanacaktır. 

*Atık tenör analizi kuru bazda yapılacaktır. 
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Tablo 5: Tikner Taşkanı Çözeltideki Katı Madde Miktarına göre kabul şartları  

Çözelti İçerisindeki Katı Madde 

Miktarı 

 (Ağırlıkça %) 

Sözleşme Bedelinin %25’i 

Üzerinden % Olarak Kesilecek 

Ceza Miktarı / Kabul Durumu 

Katı Madde ≤ 0,01 0 / Kabul 

0,01<Katı Madde ≤0,05 10 / Cezalı Kabul 

Katı Madde> 0,05 Ret 

*Kesilecek ceza miktarında entarpolasyon yöntemi uygulanacaktır. 

*Katı madde miktarı tespiti, süzme işlemi sonrası kuru bazda yapılacaktır.  

 

 

Tablo 6: 1. Ve 2.Dekanter Çıkışı Kil İçerisindeki Nem Miktarına göre kabul şartları  

Dekanter Çıkışı  

Şlam İçerisindeki Çözelti Miktarı 

 (Ağırlıkça %) 

Sözleşme Bedelinin %25’i 

Üzerinden % Olarak Kesilecek Ceza 

Miktarı / Kabul Durumu 

Sıvı miktarı ≤ 27 0 / Kabul 

27<Sıvı miktarı ≤30 10 / Cezalı Kabul 

Sıvı miktarı> 30 Ret 

*Kesilecek ceza miktarında entarpolasyon yöntemi uygulanacaktır. 

*Katı madde miktarı tespiti, süzme işlemi sonrası kuru bazda yapılacaktır.  

 

10 - GARANTİ: 

10.1. MALZEME/EKİPMAN GARANTİSİ:  

Ekipman ve malzemeler, her türlü imalat, işçilik ve malzeme hataları ile İşletme koşullarına 

karşı 2 (iki) yıl mekanik, elektrik ve otomasyon yönünden garantili olacaktır. Garanti 

kapsamında Yüklenici kusurundan meydana gelebilecek her türlü sorunun çözümü tüm 

masrafları Yükleniciye ait olacak şekilde Yüklenici tarafından giderilecektir. Ayrıca garanti 

kapsamında tamir, bakım ve onarım için harcanan süre garanti süresine eklenecektir. Her bir 

parça 10 (on) yıl yedek parça temini garantisi ve 10 (on) yıl teknik servis garantisi altında 

olacaktır. 
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11 - CEZALAR: 

11.1. YURT İÇİ: Malın sözleşmede belirtilen sürede veya sözleşmeye uygun olarak teslim 

edilmemesi halinde geciken her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 (onbindebeş) 

oranında gecikme cezası uygulanır. Ayrıca cezalı süre, ilave süreler dâhil toplamda 90 

(doksan) takvim gününü geçemez. Cezalı süreler sonunda teslim vb. konularda İdarenin ve 

ilgili komisyonların kararı geçerli olacaktır. 

İdareden kaynaklı sebeplerden dolayı işin süresinin aşılması halinde, aşılan süre cezasız 

olarak işin süresine eklenir. Böyle bir durumda, Yüklenici hiçbir ad altında (kâr kaybı vs.) hak 

talebinde bulunamaz. 

12 - DİĞER HUSUSLAR:  

Sevkiyat: Bütün malzemelerin taşıma ve sigorta masrafları Yüklenici’ ye aittir. 

İşin Süresi: İşin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra üretim, montaj, devreye alma / 

test ve performans testlerini kapsayacak olup proje Onay’ı için beklenen süre dâhil toplam 

240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. 

Eğitim: Merkezi kontrol sistemini kuran yazılım firması tarafından idare tarafından 

belirlenecek 2 mühendis personele sertifikalı PLC ve SCADA yazılım eğitimi verilecektir. 

Eğitim süresi 5 gün olup eğitimler yazılım firmasının yerinde yapılacaktır. Eğitim verilecek 

kişilere ait kalacak yer, ulaşım ve yemek giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İşletme de verilecek eğitimler; proses, mekanik, otomasyon ve elektrik işlerini kapsayacaktır. 

Her bir eğitim konusu için hazırlanacak eğitim (operatör-proses, mekanik bakım, elektrik-

otomasyon bakım vb.) ayrı ayrı olmak üzere, İdarenin istediği sayıda personele 6 (Altı) 

saat/gün süreyle verilecektir. Bu süre zarfında eğitimlerin tamamlanamaması veya yeterli 

görülmemesi halinde eğitim süresi 6 (Altı) saat daha uzayacaktır. 

Eğitim hizmetleri işin süresine ve fiyata dâhil olacaktır. Ekstra bir ödeme yapılmayacaktır. 

Numune Temini: İsteklilere talep etmesi durumunda nakliye masrafları kendisine ait olmak 

üzere 50 kg’ a kadar test numunesi (tüvenan tinkal) bedelsiz olarak verilebilir. Yüklenicinin 

talep etmesi durumunda ise nakliye masrafları Yüklenici’ ye ait olmak kaydıyla 1 tona kadar 

numune bedelsiz olarak verilebilir. 
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13 – TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ:  

İşbu madde dâhil teknik şartname 13 (on üç) maddeden ibarettir. 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar 

Fazlı Cabbar METİN Kimya Müh./Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Dr.Tuğba Akkaş BOYNUEĞRİ Kimya Müh./Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Burcu GÜMÜŞTAŞ Kimya Müh./Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Savaş DANIŞMAN Kimya Müh./Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Gökhan PAŞAOĞLU Kimya Müh./Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Ozan ERSAN Kimyager/Teknoloji Gel. Dai. Bşk. 

Uğraş AYDIN Kimya Müh./Kırka Bor İşletme Müd. 

Can ANAKÖK Makine Müh./Kırka Bor İşletme Müd. 

Yakub TAŞOĞLU Elektronik-Haberleşme Müh./Kırka Bor İşletme Müd. 

Onur Dağhan DAÇE Maden Müh./Kırka Bor İşletme Müd. 

Mehmet KAYA Elek.- Elektronik Müh./Kırka Bor İşletme Müd. 

 

 


