
  

SUSUZ BORAKS FABRİKA BİRİMİ ERGİTME FIRINLARINDA

KULLANILMAK ÜZERE TEMİN EDİLECEK 

ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER TUĞLALARA VE HARÇLARA AİT

TEKNİK ŞARTMANE

1- İŞİN KONUSU

Müdürlüğümüz  Susuz  Boraks  Fabrika  Biriminde  bulunan  ergitme  fırınlarında  kullanılmak

üzere alınacak refrakter tuğlaların ve harçların istenilen özellik ve sürede temini ile idareye

teslim edilmesi bu teknik şartnamenin konusunu teşkil eder. 

Bu  teknik  şartnamede,  teklif  verecek  firmalar  “İSTEKLİ”,  Eti  maden  İşletmeleri  Genel

Müdürlüğü  “İDARE”,  Kırka  Bor  İşletme  Müdürlüğü  “İŞLETME”  ve  sözleşme  imzalanan

İSTEKLİ ise “YÜKLENİCİ” diye anılacaktır.

2- REFRAKTER TUĞLALARA VE HARÇLARA AİT ÖZELLİKLER

Susuz Boraks Fabrika Biriminde üç farklı kimyasal bileşime sahip ve çeşitli ebatlarda zirkonya

esaslı refrakter tuğla ve iki farklı tane boyutundaki harç malzemesi kullanılacaktır.  İstenilen

tuğlalara  ve  harçlara  ait  kimyasal  bileşimler,  ebatlar  ile  miktarlar  aşağıdaki  tablolarda

belirtilmiştir.

Tablo-1: Zirkonya Esaslı Refrakter Tuğla ve Harçlara ait Kimyasal Bileşimler

TİP
ZrO2+HfO2

%   (min.)
Al2O3 %
(max.)

SiO2 %
(max)

Diğer %
(max.)

Yoğunluk
(mkg/m3)

(min.)

TİP-1 32 51 15 2 3.600 

TİP-2 40 46 12 2 3.900 

TİP-3 93 2 5 0,5 5.200 
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HARÇ
ZrO2+HfO2

%   (min)
Al2O3 %

(max)
SiO2 %
(max.)

Diğer %
(max.)

Yoğunluk
(mkg/m3)

(min.)

HARÇ-1 36 51 11 2 3.700 

HARÇ-2 30 51 17 2 3.500 

Tablo-2: Zirkonya Esaslı Refrakter Tuğla ve Harç Talep Listesi

TALEP EDİLEN REFRAKTER TUĞLA LİSTESİ

1

BESLEME DUVARI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 600x200x200 24
TİP-2 440x200x200 12
TİP-2 570x570x200 12
TİP-2 250x200x200 8

2

ALIN DUVARI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 600x200x200 24
TİP-2 800x200x200 8
TİP-2 150x500x200 8
TİP-2 350x600x200 8
TİP-2 ŞEKİL-1 16
TİP-2 ŞEKİL-2 16
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3

YAN DUVARI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 540x250x200 8
TİP-2 200x500x200 64
TİP-2 600x250x200 56
TİP-2 350x250x200 8
TİP-2 350x480x200 8
TİP-2 500x480x200 80
TİP-2 300x250x200 16
TİP-2 420x60x200 16

4

BACA GEÇİŞİ 
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 200x500x200 8
TİP-2 800x200x200 4
TİP-2 ŞEKİL-3 8

5

TANK BÖLGESİ
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 1000x200x350 32

TİP-2 830x200x350 16

TİP-2 500x200x350 56

TİP-2 ŞEKİL-4 16

TİP-2 ŞEKİL-5 16

TİP-3 600x230x200 20

TİP-2 200x150x230 16

TİP-2 200x528x350 16

TİP-2 450x465x140 16

TİP-2 465x320x140 16

6 AKIŞ TAŞI (RUNNER) TUĞLASI
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Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-3
ŞEKİL-6 (Bir takım akış taşı, üç
parça halinde imal edilecektir.)

16

7

ÇATI BÖLGESİ TUĞLASI
Malzeme

Cinsi
Tanım Takım

TİP-1 ŞEKİL-7 4

8

ARKA SIRA TUĞLASI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 400x200x350 24
 

9

BEK TUĞLASI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 ŞEKİL-9 32
TİP-2 ŞEKİL-10 32

10

ONARIM TUĞLASI
Malzeme

Cinsi
Ölçü (mm) Adet

TİP-2 230x114x50 1000

11

HARÇ MALZEMELERİ
Malzeme

Cinsi
Paketleme Adet

HARÇ-1 50 kg'lık paketli metal tenekelerde
25 Metrik

ton
HARÇ-2 50 kg'lık paketli metal tenekelerde 5 Metrik ton

3- DİĞER HUSUSLAR
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3.1. Temin  edilecek  zirkonya esaslı  refrakter  tuğlaların  tamamı,  döküm  boşluksuz,

elektromelting döküm ile üretilecektir.

3.2. BESLEME  DUVARI,  ALIN  DUVARI,  YAN  DUVAR,  BACA  GEÇİSİ,  TANK

BÖLGESİ,  ARKA SIRA, ÇATI BÖLGESİ,  BEK TUĞLASI gruplarında  yer  alan refrakter

tuğlaların her biri, ayrı ayrı dökümü yapılacak şekilde üretilecektir. Dökümü yapılan tuğlanın iç

ve  dış  döküm yüzeyleri  kesilmeyecektir.  Tuğlaların  birleşim bölgeleri  ise  (örüm bölgeleri)

düzgün kesim olacaktır.

3.3.  ONARIM TAŞI olarak talep edilen 230x114x50 mm boyutundaki 1000 adet tuğlanın

tek tek döküm yapılmasına gerek görülmemekte olup, ONARIM TAŞI grubuna ait tuğlaların

kimyasal yapısı değişmeyecek şekilde tüm yüzeyleri düzgün kesim olacaktır.

3.4. Teknik şartnamenin 2. Maddesi, Tablo-2 ile talep edilen refrakter tuğla listesinde boyut

ve özellikleri verilen AKIŞ TAŞI (RUNNER) grubunda yer alan tüm refrakter tuğlaların  tüm

yüzeyleri  düzgün kesim şeklinde hazırlanacaktır.  Bu grupta yer  alan refrakter  tuğlaların her

biri, ayrı ayrı dökümü yapılacak şekilde üretilecektir.

3.5. Akış taşları Şekil-6’da belirtildiği üzere, her bir takımı 3 (üç) parça olacak şekilde imal

edilecektir.

3.6. Tablo-2 de belirtilen, istenen refrakter tuğlalara ait şekiller (Şekil-1,2,3,4,5,6,6.1,6.2,7,9,

10) teknik şartnamenin ekinde verilmiştir.

3.7. Bir  takım  çatı  (kemer)  bölgesi  refrakter  tuğlaları  Şekil-7’de  ifade  edildiği  ölçü  ve

şekillerde imal  edilecektir.  Her Kemer bloğu (çatı  bölgesini oluşturan 10 (on) sıra refrakter

tuğla grubunda yer alan,  her biri toplam 11 adet refrakter tuğladan oluşan bir sıra refrakter

tuğla bloğudur.),  kesim yüzeyleri düzgün parçalara bölünmüş ve deforme olmamış refrakter

tuğla olacaktır. Parçalara bölünen kemer bloğunda, herhangi bir deformasyon, statik zayıflık ve

diğer parçalarla uyumsuzluk olmayacaktır.

3.8. Refrakter tuğlaların tamamı döküm boşluksuz olacaktır. Refrakter tuğlaların tamamının

yüzeyinde ve iç kısımlarında çatlak veya döküm boşluğu olmayacaktır. 

3.9. Refrakter tuğlaların imal edildiği tüm malzemeler (hammadde) (ZrO2, Al2O3, SiO2 v.b.)

daha  önce  hiç  kullanılmamış,  yeni  malzemelerle  imal  edilmiş  olacak,  her  bir  tuğla  parçası

üzerinde üretim tarihi yazılı olacak, hiçbiri önceden kullanılmış çıkma tuğla olmayacaktır.

3.10. Refrakter tuğlaların ve harçların tamamı boyut ve özellikleri tablolarda verilen boyut ve

özelliklere uygun olacaktır. Refrakter harçların tamamı precast tuğla yapımı için uygun yapı ve

kimyasal bileşime sahip olacaktır.
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3.11. Tablo-2 de belirtilen her grup ayrı  ayrı  paketlenecektir.  Her paketin üzerinde paketin

içindekileri ve adetlerini belirten bir malzeme listesi olacaktır.

3.12. Teknik  şartname  kapsamındaki  her  parça  ayrı  ayrı  fiyatlandırılıp  teklif  edilecektir.

Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir.

3.13. Yüklenici, sevkiyatı yapacağı refrakter tuğlalara ve harçlara ait, şartnamelerde belirtilen

her türlü bilgi ve belgeleri İdareye teslim etmek zorundadır.

3.14. Yüklenici,  refrakter  tuğlaların  ve  harçların  tamamını  temsil  edecek  olan,  üretici

firmadan alınmış, üretici firma ve üretim tarihi bilgilerini içeren sertifika ve analiz raporlarını

idareye  teslim  edecektir.  Teslim  edilen  bu  belge/bilgilerin tesellüm  için  herhangi  bir

bağlayıcılığı yoktur. Sadece ön bilgi amaçlıdır.

3.15. Refrakter  tuğlaların  ve  harçların  hangi  koşullarda  ne  kadar  süreyle  depolanabileceği

istekli tarafından tekliflerinde belirtilecektir.

3.16. Yurt  dışı  tekliflerde  sevkiyat  aşamasında,  yurtiçi  tekliflerde  teslimat  aşamasında

malzemenin uygunluğunu gösteren ve uluslararası akredite edilmiş bir laboratuvardan ya  da

kuruluştan alınmış olan fiziksel ve kimyasal analiz sertifikası (ISO 17025) sevk evrakları ile

birlikte verilecektir.

3.17. Yüklenici  firmalar,  refrakter  tuğlalara  ve  harçlara  kısmi  teklif  veremezler.  Refrakter

tuğlaların  ve  harçların  tamamına  teklif  verilecektir.  Kısmi  teklifler  değerlendirmeye

alınmayacaktır.

3.18. İstekliler,  imal  ve/veya  temin edeceği  refrakter tuğla ve harç malzemelerinin menşei

(ülke), temin edilecek şirketin ve üretim fabrikasının bilgilerini tekliflerinde belirtecektir.

4- TESLİMAT

Refrakter tuğla ve harç malzemesinin yurt içi alımlarda teslim yeri İdare’nin Kırka Bor İşletme

Müdürlüğü  Yedek  Malzeme  Ambarı’dır.  Yurt  dışı  alımlarda  ise  teslim  yeri  DAP  KIRKA

WORK olacaktır.  Tüm malzemelerin  idareye  teslimine  müteakip  30  (otuz)  iş  günü  içinde

fiziksel ve kimyasal incelemeler İdare/İşletme tarafından yapılacaktır. İdare/İşletme tarafından

yapılan veya yaptırılan fiziksel ve kimyasal açıdan uygunluk testlerinin 30 (otuz) iş gününden

fazla  sürmesi  halinde  analiz  sonuçları  neticeleninceye  kadar  beklenecektir.  Yüklenici  olası

böyle bir duruma itiraz etmeyecek ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.  Analizler

sonucunda teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen refrakter tuğlalar ve harçlar kabul

edilmeyecektir. Böyle bir durumda uygun olmadığı İdare tarafından tespit edilen malzemeler
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yazılı  olarak  Yükleniciye  bildirilecek  ve  Yüklenici,  bildirim  tarihinden  itibaren  cezalı  süre

olarak  100 (yüz) takvim günü içerisinde uygun olmayan malzemeleri uygun olan yenileriyle

değiştirecektir.  Söz konusu değişim işlemleri için oluşacak (yükleme, nakliye, sigorta, yeniden

yaptırılacak analiz masrafları, gümrük vs.) tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

5- TESLİMAT SÜRESİ

Teslimat  süresi;  sözleşme  imzalanmasını  müteakip  teknik  şartname  kapsamındaki  tüm

malzemeler için bütün olarak 200 (iki yüz) takvim günüdür.

6- ANALİZ ve GARANTİ 

Refrakter tuğlaların ve harçların tamamı her türlü malzeme, imalat ve işçilik hatalarına karşı 1

(bir) yıl garantili olacaktır. İdare’ye teslim edilen refrakter tuğlalar ve harçlar içinden, İdare’ce

sondajlama  numune  alınacak,  alınan  numuneler  İdare’nin  belirleyeceği  akredite  bir

laboratuvarda  veya  üniversite  bünyesindeki  bir  laboratuvarda  masrafları  İdare’ye  ait  olmak

üzere fiziksel ve kimyasal olarak analiz yaptırılacaktır. Bu laboratuvar analiz sonucunu her iki

taraf da kabul edecektir.

6.1. Fiziksel Özellikler; 

Gözle Kontrol: Refrakter tuğlalarda çatlak ve gözeneklilik kontrolü ile teknik şartnamenin 3.

Maddesinde belirtilen ve istenilen tüm hususların kontrolü ve testleri yapılacaktır. 

Geometrik Kontrol: Refrakter tuğlaların teknik şartnamenin 2. Maddesi Tablo-2 de belirtilen

ölçü esaslarına uygunluk kontrolü.

6.2. Kimyasal Özellikler;

Kimyasal Analiz: Refrakter tuğlaların ve harçların teknik şartnamenin 2. Maddesi Tablo-1 de

belirtilen kimyasal bileşim analizlerine uygunluk analizi yapılacaktır. 

Alınan  numuneler,  ağırlık  kontrolüne  tabi  tutulacaktır.  Ağırlık  kontrolünde  numunelerin

hacimleri tuğla tipindeki yoğunluklarıyla çarpılarak ağırlıkların istenen değerde olup olmadığı

kontrol edilecektir.  Analizlerin ve ağırlık kontrolünün sonucunun teknik şartname kapsamında

imal edilen tipteki tüm malzemeleri temsil edeceği kabul edilecektir.

Refrakter tuğlalarda ve/veya harçlarda yapılan fiziksel ve kimyasal analizler ile ağırlık kontrolü

sonucunda uygunsuzluk tespit  edilirse,  refrakter  tuğlaların  ve/veya  harçların tüm masrafları
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(yükleme, nakliye,  sigorta, gümrük vs.) yükleniciye ait olmak üzere 100 (yüz) takvim günü

içerisinde uygun olan yenileriyle değiştirilecektir.

 

Olası böyle bir durumun olması halinde, Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve herhangi bir

hak talebinde bulunamaz.

7- ÖDEME

7.1 Yurtiçi tesliminde;

Ödeme,  İdare’ye  teslim edilen  refrakter  tuğlaların  ve  harçların  tamamının  yapılacak  testler

sonucu  Teknik  Şartnamenin  6.  Maddesinde  istenen  kimyasal  ve  fiziksel  açıdan  uygun

olduğunun tespitini müteakip tek seferde yapılacaktır. Bu iş için avans verilmeyecektir. Teslim

edilen  malzemelerin  uygunluğu  İşletme  tarafından  teyit  edildikten  sonra  Yüklenici  fatura

düzenleyecektir. İşletme tarafından gerekli kontrollerin yapılmasından sonra fatura ve ödemeye

ilişkin diğer belgelerin Mali İşler Dairesi  Başkanlığına intikalinden itibaren 5 (beş) İş günü

içerisinde ödeme yapılacaktır.

İdare’ye teslim edilen malzemelerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise uygun olan

yeni malzemeler (Bu malzemelere de Teknik Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen fiziksel ve

kimyasal analizler yaptırılacaktır.) Yüklenici tarafından İdare’ye teslim edilene kadar herhangi

bir ödeme yapılmayacaktır.

7.2 Yurtdışı tesliminde;

Yüklenici,  malzemelerin  ulusal/uluslararası  akreditasyon  kurumlarınca  (Uluslararası

Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan) verilen ve teknik şartnamenin

6.  maddesinde  istenilen  özelliklerin  uygunluğunu  gösteren  sertifikaları  İdareye  verecektir.

Toplam sözleşme bedeli kapsamında, sevkiyat öncesi tüm refrakter tuğla ve harçlara toplam

bedelinin % 100’ü üzerinden akreditif açılacak olup, yüklemenin yapılarak uygun % 100 sevk

vesaikinin hatasız olarak bankaya ibrazı ile toplam sipariş tutarının %10’luk kısmı,  teslimat

sonrası  Kurumca  yaptırılacak  analiz  sonuçlarının  uygun  çıkması  durumunda  ise  %  90’ı

ödenecektir. 

 8- CEZA
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8.1. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde veya tam olarak teslim etmemesi

halinde,  yükleniciye  gecikilen  her  gün için yurt  içi  teminde gecikilen  mal  bedelinin  % 0,3

(binde üçü),  yurtdışı teminde geciken mal bedelinin % 0,07 (on binde yedisi) oranında olmak

üzere idari şartname/sözleşmede belirtilen cezalı süre verilir.

8.2. Yüklenicinin sözleşme kapsamında teslim ettiği mal/malzemelerde, İdarece yapılan fiziksel

ve kimyasal analiz veya kontroller sonucunda, kusurlu veya ayıplı olduğu tespit edilen ve kısmi

olarak  iadesine  karar  verilen  mal/malzemelerin,  teknik  şartnameye  uygun  olan  yenileriyle

değiştirilmesi için yükleniciye, gecikilen her gün için yurt içi teminde gecikilen mal bedelinin

% 0,3 (binde üçü),  yurtdışı teminde geciken mal bedelinin % 0,07 (on binde yedisi) oranında

olmak üzere idari şartname/sözleşmede belirtilen cezalı süre verilir. Bu cezalı süre 100 (yüz)

takvim gününü geçemez. 

8.3. Gecikme cezası,  ayrıca  herhangi  bir  ihtar  ve yazılı  bildirim yapılmaksızın  yükleniciye

yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin

teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden kanuni yollardan ayrıca tahsil edilecektir.

Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8.4. Refrakter tuğlaların ve harçların işletmeye teslim edilmesini müteakip, idarece yaptırılacak

ve / veya yapılacak analiz ve ağırlık kontrollerinin şartnameye uygun olmaması durumunda,

yükleniciye  en fazla 1 (bir) sefer değişim hakkı tanınacaktır.  Değişim süresi en fazla cezalı

olarak 100 (yüz) takvim günü olup ilave cezalı süre verilmeyecektir. Aksi bir durumda İdare

sözleşmeyi  tek  taraflı  olarak  fesih  hakkına sahiptir.  Yüklenici  bu duruma itiraz  edemez  ve

herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

9-PAKETLEME

9.1 Refrakter tuğlaların tamamı en az 10 mm kalınlığında tahta sandıklarla paketlenecektir.

Tahta sandıkların kapakları en az 15 mm kalınlığında olacaktır.

9.2 Refrakter tuğlaların üzerinde bulunacağı tahta paletler dört yüzlü, dört cephesinden de

forklift bıçaklarının rahatlıkla girip çıkabileceği yapıda olacaktır. Paletler, üzerlerindeki yükün

en az iki katını taşıyabilecek sağlamlıkta olacaktır.

9.3 Harç malzemeleri metal teneke kutularda, harçların hava ile temasını kesecek naylon

vb. koruyucular içerisine 50 kg’lık paketler halinde olacaktır.

9.4 Akış  taşı  grubu  kendi  içerisinde  ayrıca  paketlenecek,  diğer  gruplarla  bir  arada

olmayacaktır.
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9.5 Bek  Tuğlası  grubu  kendi  içerisinde  ayrıca  paketlenecek,  diğer  gruplarla  bir  arada

olmayacaktır.

9.6  Tuğla tipi ve ölçüleri, her tuğlanın üzerinde şablonlar oluşturularak boyanmak suretiyle

anlaşılır bir şekilde belirtilecektir.

9.7  Çatı  Bölgesi  Tuğlası  grubunda  yer  alan  her  bir  fırın  için  kullanılacak  takımlar

birbirinden farklı renklerle numaralandırılacaktır. Her bir renk grubu kendi içerisinde bir arada

paketlenecektir.

9.8  Tüm  malzemeler  taşıma  ve  istifleme  esnasında  dağılmayacak  uygun  şekilde

paketlenecektir.  Yüklenici  bu hususta gerekli  tüm önlemleri  almakla sorumludur.  Uygunsuz

paketlemeden kaynaklanacak her türlü kırılma, dağılma vb. şekilde malzemelere zarar verecek

durumlar meydana gelmesi halinde, zarar gören malzemeler Yüklenici tarafından koşulsuz ve

bedelsiz olarak bire bir yeni ve kullanılmamış olarak değiştirilecektir.

10- EKLER

Ek-1: Şekil-1, Şekil-2, Şekil-3, Şekil-4, Şekil-5, Şekil-6, Şekil-6.1, Şekil-6.2

Ek-2: Şekil-7

Ek-3: Şekil-9, Şekil-10

  Bayram ARTUÇ Erdem PAK Sıtkı DEMİRKOL

Üretim Sorumlusu      Üretim Sorumlusu            Birim Sorumlusu
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