
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUHAR - SU NUMUNE ALMA VE ANALİZ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.GENEL HÜKÜMLER 

 

Bu şartname ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne bağlı KIRKA BOR 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ sahasında yapılacak 1 adet 50 Ton/saat (42 Barg, 455 derece santigrat) kapasiteli 
buhar kazanında buhar-su numune alma ve analiz sistemlerinin yapılması işi kapsamında; mühendislik, 
imalat, temin, taşıma ile beraber, montaj ve devreye alma süpervizörlüğü, tüm sistemin performans 
testlerinin yapılması, bu şartnamede kapsamı belirtilen resim ve dokümantasyon temini hizmetlerinin 
sağlanması ve sistemin çalışır olarak teslimi işidir. 

      2.ÇEVRE ŞARTLARI 

Kırka Bor İşletmesi Tesisleri ESKİŞEHİR-AFYON-KÜTAHYA üçgeni ortasında, Eskişehir-Afyon 
karayolu üzerinde yaklaşık olarak Eskişehir’e 70 km, Afyon’a 60 km uzaklıkta, Eskişehir iline bağlı 
Seyitgazi ilçesinin Kırka beldesindedir. 

2.1 Yörenin Meteorolojik Değerleri 

Aşağıdaki değerler bilgi amaçlıdır. 

a)Yağış 

i)Yağmur 

En Yüksek Değer 5 Dakikalık  20,2mm 

 1 Saatlik  39,8mm 

 1 Günlük  55,0mm 

Yıllık Ortalama Yağış  375,1mm 
Ortalama Yağışlı Gün 

sı 
 77,4mm 

 

      ii)Kar: 

En Yüksek Değer 88 cm 

Hesaplarda kullanılacak  130 kg/m2 
 

      b)Sıcaklık   

Yıllık Ortalama 10,9 

En Yüksek 39,1 

En Yüksek Aylık Ortalama 29,2 



En Düşük -26,3 

En Düşük Aylık Ortalama -4,6 

En Yüksek Islak Termometre Sıcaklığı 21,7 
En Yüksek Aylık Islak Termometre Sıcaklığı 

laması 
18,3 

En Düşük Ay Islak Termometre Sıcaklığı 
laması  

-6,5 

 

c)İzafi Rutubet 

Yıllık Ortalama %66 

En Düşük %1 

En Yüksek %81 

Ortalama Aktüel Basınç 893-946 mmSS 
 

d) Rüzgar 

Hakim Yön Kuzeybatı 

En Yüksek Hız 27.9 m/sn 
 

 

2.SİSTEMİN TANIMI 

Buhar-Su Numune Alma ve Analiz Sistemleri; kapalı devre numune soğutma sistemi ve numune 
şartlandırma paneli, analizör paneli ve analizörler, bu sistemin üzerine oturduğu raf sistemi ile klimalı 
konteynır içine monte edilmiş sistemden ibaret olacaktır. Numuneler, numune şartlandırma paneline 
toplanacak, sıcak numuneler soğutuculardan geçirilerek maksimum 40°C’a soğutulacak, yüksek basınçlı 
numuneler basınç düşürücülerle 2 barg basınca indirilerek şartlandırılmaları yapılacak ve sürekli 
analizlerinin yapılacağı panele aktarılarak istenilen ölçüm verileri alınacaktır. Ölçümü yapılan numunelerin 
analiz değelerinin kaydedilmesi ve bir kontrol ekranında izlenmesi PLC- SCADA sistemi ile yapılacaktır. 

Numune Alma ve Analiz Sistemi klimalı konteynır içine montajlı şekilde teslim edilecektir.  

Yapılacak Numune Alma ve Analiz Sistemi gerektiğinde sökülüp başka bir kazana montajı 
yapılabilecek şekilde konteynır dış muhafazası ile birlikte olacaktır. 

Yapılacak olan Numune Alma ve Analiz Sistemi’nde kullanılacak bütün malzemeler yeni (güncel), 
belirtilen kalitede ve belirtilen çalışma koşullarına uygun olarak temin edilecektir. 

Malzemeler yıl içinde değişebilecek sıcaklık farklılıklarından ve mevcut işletme şartlarından 
etkilenmeyecek yapıda aşınma, korozyon ve diğer işletme koşullarına uygun olacak şekilde seçilecektir. 



 

 

 

3. KOŞULLAR ve STANDARTLAR 

3.1 Numune İstasyonları İçin Standartlar 

Elektrik ve Mekanik olarak tüm ekipmanlar ilgili ve geçerli ANSI, ASME, ASTM, NEMA, DIN VGB, 
TSE Kodları ve Standartlara göre dizayn, imal ve test edilmiş olacaktır. 

3.2 Genel Koşullar ve Standartlar 

 Teklif edilen ürünlere ait marka, tip, teknik özellikleri ve karakteristikleri teklif mektubu ekinde 
yer alacaktır. 

 Tüm malzemeler (soğutma tüpü, vana, regülatör, analizör vb.) TUV tüzüklerine uygun olarak 
test edilmiş olacaktır. 

4.DİZAYN ŞARTLARI 

4.1 Genel İhtiyaçlar 

Analizi yapılacak olan noktalar ve istenilen analizler, numunelerin çalışma ve dizayn şartları, 
ölçülecek parametreler ve ölçüm aralıkları şartnamenin 4.4 no’lu maddesinde tablo halinde verilmiştir. 
Ayrıca numune alınacak noktaların mevcut çalışma durumundaki sıcaklık ve basınç değerleri ile soğutma 
suyu özellikleri de aynı tablo üzerinde belirtilmiştir. 

Analizörler, basınç, sıcaklık ve debileri şartlandırılmış numunelerin sürekli ölçümünü  yapacak şekilde 
dizayn edilecektir. 

Numune Alma ve Analiz Sistemi, kazan numunelerinin iki aşamada işlendiği bir ünite şeklinde 
olacaktır. Birinci aşamada; Numune şartlandırma panelinde numuneler soğutucudan geçirilerek maksimum 
40 °C’ye ve basıncı basınç düşürücü vanadan geçirilerek 2 barg’a düşürülecektir. İkinci aşamada; 
Şartlandırılmış numunelerin ölçümü istenen parametreleri ilgili analizörlerle ölçülecektir. Su ve buhar 
numuneleri borulu tip (Shell and tube type) soğutuculardan geçirilerek soğutulacaktır. Soğutma suyu, giriş 
ve çıkış kollektörlerinden oluşan bir sistemden soğutuculara bağlanacaktır. 

Numune Alma ve Analiz Sistemi, konteynır içine montajlı, kablolama ve borulamalar yapılmış, bütün 
testleri yapılmış şekilde test belgeleri ile birlikte teslim edilecektir. Konteynırda, gereken aydınlatmalar, 
klima ve kapı bulundurulacaktır. Bütün malzemeler teknik şartnamede tanımlanan teknik özellikleri 
sağlayacak şekilde olacaktır. Şartnamenin 3.1 no’lu maddesinde belirtilen uluslararası standartların ve 
şartnamede belirtilen performansların sağlanması yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. 

Yüklenici Firma, bu şartnamede tanımlanmasa bile sistemin doğru ve güvenilir şekilde çalışabilmesi 
için gereken ekipmanları vermekle yükümlüdür. 

Sistem, numunelerin proses hattından analiz noktasına kadar akışkanların kimyasal özelliklerini 
değiştirmeyecek şekilde dizayn edilecektir. Bütün ekipmanlar (numune soğutucuları, analizörler, vanalar, 



enstrümanlar, vs.), üzerlerinde isim ve tag no’larının yazılı olduğu plakalar bulunduracaktır. Civa veya 
asbest içeren ekipman veya cihaz kullanılmayacaktır. Boru bağlantıları ASME standartlarına uygun 
olacaktır. Teknik çizimler ve dökümanlar istekli firma tarafından verilecektir. Yüklenici firma, aşağıdaki 
bilgileri içeren kullanım ve bakım kılavuzunu sistemle birlikte sunacaktır: 

-Saha Montajı talimatı ( tüm imalat resimleri dahil ) 

-Devreye almadan önceki kontrolleri içeren devreye alma talimatı 

-Ekipman ve analizörlerin test belgeleri 

-Koruyucu/periyodik/ana bakım talimatı 

4.2 Kapalı Devre Numune Soğutma Sistemi 

Numuneler Demineralize Su Üretim Ünitesi’nden gelen Demineralize Su ile soğutulacaktır. 
Soğutucular, numune sıcaklıklarını analizör girişleri için maksimum 40 ◦C’ye düşürecek şekilde 
tasarlanacaktır. Soğutucular, boru tipi (Shell-and-tube) olup soğutma suyunun bulunacağı haznenin üst kısmı 
flanşlı , alt kısmı ise kaynaklı olacaktır. 

Numune soğutucuları, kolayca sökülebilir dış tüp ve numunenin içinde dolaştığı soğutma 
kanallarından oluşacaktır. Numune suyunun içerisinde dolaştığı kanallar soğutucudan kolayca sökülüp 
temizlenebilir şekilde olacaktır. Soğutma kanalları ve numune kanalları malzemeleri eksiz, dikişsiz çekme 
AISI 316L paslanmaz çelik borudan, soğutma suyu haznesi (Shell-dış kabuk) ve üst kapak malzemesi ise 
304/304L paslanmaz çelikten olacaktır. 

 Soğutucular, soğutma suyu giriş ve çıkış vanalarına yakın olacaktır. Tüm soğutucular giriş-çıkış 
soğutma suyu kafalarıyla donatılmış olacaktır ve soğutma suyu kafaları 304/304 L paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmiş olacaktır.  

4.3 Numune Hatları ve Numune Hazırlama Paneli 

Numune hazırlama paneli, panele temin edilen su/buhar numunesinin basıncını, sıcaklığını ve akış 
hızını düzenleyen kontrol elemanlarını üzerinde bulunduran sistemden oluşacaktır. 

Proses numune hatları ve sisteme bağlantıları AISI 316L paslanmaz çelik olacaktır. Sistem üzerindeki 
bütün numune hatları ve numunelere temas eden bütün ekipmanlar AISI 316L paslanmaz çelikten olacaktır. 
Bütün numune hatları dikişsiz soğuk çekme boru olacaktır. Bütün numune hatları, aşağı eğimli olacak ve 
paslanmaz çelik kelepçelerle gerektiği şekilde sabitlenmiş olacaktır. Dirsek ve dönüşler mümkün olduğunca 
az olacaktır. Hatlarda tıkanmaya yol açacak kadar küçük çaplarda boru kullanılmayacaktır. Boru ve 
ekipmanlar arası bağlantıları çift yüzüklü bağlantılarla yapılacaktır. Kaynaklı ve dişli bağlantı 
kullanılmayacaktır.  

  Ekipmanların emniyetli bir şekilde çalışabilmesi ve kolay bakım yapılabilmesi için gereken 
tüm kesme vanaları, vent ve drenaj vanaları sistem üzerinde bulunacaktır. 

            Panelde bulunması gereken ekipmanlar ağıdaki gibi olacaktır: 

4.3.1 Numune Soğutucu 



  Kapalı devre numune soğutma tüpleri olacaktır. 

İki adet soğutma suyu vanası ( bir adet soğutucuya giriş için, bir adet soğutucudan çıkış için 
ayarlanabilir tip ) olacaktır. 

 Soğutucuda şartlandırılmış numunenin sıcaklık ve basınç değerlerinin izlenmesine imkan veren 
göstergeler olacaktır. Soğutma suyunun giriş sıcaklık ve basınçları ile çıkış sıcaklıkları da izlenebilir 
olacaktır. 

 

4.3.2 Manuel Kesme Vanası 

Numune şartlandırma paneli ile analizör paneli üzerinde sistemin tamamını kontrol edebilmek için 
ekteki Şematik Çizim’de gösterildiği üzere manuel numune kesme vanaları olacaktır. Bu vanalar sayesinde 
operatör, bakım ve servis sırasında numune alma hattını kapatabilmelidir. Bu vanalar,üzerinde bulunduğu 
hatta uygun basınç ve sıcaklık koşullarında operatörün emniyetini ve uygun numune akışını sağlayacak ve 
AISI 316 L paslanmaz çelik tip olacaktır. 

4.3.3 Aşırı Sıcaklık Koruma Ünitesi 

Bir adet yüksek sıcaklık kesme vanası (termal shut off valve) olacaktır. Numune hattında ölçüm yapan 
analizörlerin sensörlerini yüksek sıcaklıktan korumak için herhangi bir nedenle panelde numune sıcaklığının 
40 derece santigratı aşması durumunda sistemde numune akışını kesecek mekanik tip PN, DIN ve ANSI 
standartlarına uygun vana olacaktır. 

4.3.4 Basınç Düşürücü Elemanlar 

4.3.4.1 Basınç Regülatörü/Basınç Düşürücü Vana: 

35 barg’den düşük basınçlar için basınç düşürücü iğne vana, 35 barg’den yüksek basınçlar için basınç 
düşürücü regülatör kullanılacaktır. Söz konusu basınç düşürücü regülatör soğutma tüpünden önce 
konulacaktır. Basınç regülatörünün test sertifikaları olacaktır. 

4.3.4.2 Ters Basınç Regülatörü: 
Numune hattında ölçüm yapan analizörlerin sensörlerini yüksek basınçtan korumak ve sabit akış 

sağlamak amacıyla ters basınç regülatörü vanası monte edilecektir. Basıncın 3 barın üzerine çıkması halinde 
emniyet vanasını açarak numune suyunu ölçüm hücrelerine vermeden dreyn etme kabiliyetine sahip 
olacaktır. Ayrıca söz konusu regülatör manual numune alma imkanı tanıyacak, her bir analiz cihazına sabit 
debide akış ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca söz konusu ters basınç regülatörü basıncın 1,5 bar’ın altında 
olduğu durumlarda da analizörlere kesintisiz akışı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. 

 
      4.3.5 Sıcaklık ve Basınç Göstergesi 
 Soğutucuda şartlandırılmış her bir numunenin ayrı ayrı sıcaklık ve basınç değerlerinin 

izlenmesine imkan veren göstergeler olacaktır. Soğutma suyunun giriş sıcaklık ve basınç değerleri ile çıkış 
sıcaklık değeri de izlenebilir olacaktır. 

4.3.6 Filtre Elemanı 



Numune alma hattı üzerinde analizörleri kirlilikten korumak için konumlandırılmış filtre elemanı 
olacaktır. Bu filtreler kolayca sökülüp temizlenebilir cinsten olacaktır. Filtre tipi ve özelliklerini, istekli 
firmalar işletme şartlarına ve numune suyu özelliklerine göre belirleyeceklerdir.  

4.3.7 Elle Numune Alma Vanası 

Her bir numune hattında analizöre giren numune hattına ilave olarak, analizöre giren debiyi 
değiştirmeyecek şekilde dizayn edilmiş elle numune alma hattı ve vanası olacaktır. 

 

 

4.3.8 Numune tahliye hattı 
 Otomatik ölçüm sisteminde analizi yapılan numunenin atılmasını ve elle numune alma 

sisteminde numune alma kaplarının kullanılmasını sağlayan 304 paslanmaz çelikten oluşmuş açık kanal 
şeklinde bir drene sistemi (soğuk drenaj) olacaktır. Fiziksel boyutları elle numune alma sisteminde en az bir 
litre hacimli kap kullanımına müsait olacaktır. 

4.3.9 Numune Blöf Sistemi 

Kazanların ilk devreye alma (start-up) sürecinde numune alma hatlarındaki kirliliğin tahliye edilmesi 
ve numune alma hatlarındaki filtrelerin tıkanmaması için numune soğutucu tüplerinden önce numune blöf 
hattı ve blöf vanaları olacaktır. Bu hat üzerinde numunenin soğutma sistemine girmeden önce dreyn 
edilmesini sağlayan yüksek basınca dayanıklı paslanmaz çelik iğne vana ( emniyet tahliye vanası) olacaktır.  

Bütün analizörlerin drenaj hatları ve elle numune alma hatları, açık kanala gönderilecektir (soğuk 
drenaj). Açık kanal 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Emniyet-tahliye vanalarının çıkışları ise kapalı bir 
kollektöre (sıcak drenaj) bağlanacak olup, sözkonusu kollektör (sıcak drenaj)  316 L paslanmaz çelik 
malzemeden olacaktır.  

4.3.10 Kolay Bakım 

  Numune şartlandırma paneli ve analizör paneli kolay erişebilecek şekilde dizayn edilmelidir. 
Panel tasarımı bakım için şu imkanları sağlamalıdır: 

     Gerektiğinde aşınma ya da korozyona maruz kalan parçalar ya da diğer bozulmalar, ayarlamalar, 
muayene ya da onarım gerektiren durumlarda kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir özellikte kullanışlı olacak 
şekilde tasarlanacaktır. 

Bireysel bileşenler ya da panel üzerine monte edilen parçaların, çalışmasına sağlıklı bir şekilde devam 
etmekte olan bileşenlerin çıkarılmasına gerek kalmadan değiştirilmesi ya da onarımı mümkün olacaktır. 

Akış metre, basınç göstergeleri ve sıcaklık göstergelerinin onarım ya da değiştirilmeleri esnasında 
herhangi bir boru hattı bozulmadan adı geçen elemanlar panelden sökülebilir olacaktır. 

Filtre elemanları, termal shut off vanaları ve basınç regülatörleri periyodik temizliğinin yapılabilmesi 
için kolay sökülüp takılabilir olacaktır.  



Numune şartlandırma ve analiz paneli ergonomik tasarım göz önünde bulundurularak personelin 
işletme ve bakım kolaylığını sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır. 

4.4 Analizör Paneli 

 Buhar-Su Analiz ve Ölçüm Sistemlerinde bulunan numune hatlarının sıcaklığı ve basıncı 
belirtilerek ölçülmek istenen parametreler aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 4.4.1 On-line Ölçümü Yapılacak Numune Hatları 

 

 Ölçümü istenen parametrelerde tablolarda belirtilen Ph (cal) cihazı Katyonik iletkenlik ve Spesifik 
İletkenlik fakından pH değeri hesaplayabilmelidir. Üç parmetrenin de (Katyonik iletkenlik, spesifik 
iletkenlik ve pH) ölçüm sonucunu ekranda gösterebilmelidir. pH(cal) parametresinin kullanılması istenilen 
her grup ve numune hattı için geçerlidir. 

Numune hazırlama panelinden gelen ve sıcaklığı, basıncı ve debisi ayarlanmış numunenin analizör 
hücrelerine teminini sağlayan paslanmaz çelik bir panel olacaktır. Her analizör paneli numune akışının 
ayarlanabilmesi için bir adet ayarlanabilir akış göstergesiyle donatılmış olacaktır. 

Tüm analizörler en fazla iki firmadan tedarik edilecektir. Analizörler, istenen parametreleri sürekli 
ölçüm yapacak tipte olup, lokal göstergeli olacaktır. Bütün ölçüm verileri lineer ve galvanik izolasyonlu 4-
20 mA analog sinyal ile aktarılacaktır. Analizörde bir sorun olduğu takdirde analizör DCS’e (kontrol 
sistemine) dijital bir hata (fault) sinyali gönderecektir. Bununla birlikte hata sinyali ekranda görülebilir 
olacaktır. Ayrıca lokal alarm da verecektir. Analizörler 0-100 °C aralığında sıcaklık kompanzasyonlu 



olacaktır. Her bir analizör girişinde debi ayarlı vanasıyla beraber akış göstergesi analizöre entegre edilmiş 
biçimde olacaktır. Numune akışının kesilmesi durumunda analizörler otomatik olarak kendini emniyete 
alacaktır. Numune akışı olmasa dahi analizör probları sürekli ıslak kalacak şekilde yerleştirilecektir. İstekli 
firma, her bir analizör için gereken akış değerini teklifte belirtecektir. 

Sıralı ölçüm yapan çok kanallı ( 2’den fazla kanallı ) analizörler ( Silis analizörleri hariç) kabul 
edilmeyecektir. İletkenlik ve pH transmiterlerinin ayrı sensörleri olacaktır. Sinyal giriş ve çıkışları bağımsız, 
online ölçümü izoleli I/O kartlar ile oluşturulmuş, sadece indikasyonları ortak analizörler bu kapsam dışında 
değerlendirilecektir. Her bir numune hattı ( kondens tankı suyu, besi suyu, dram suyu, doymuş buhar, kızgın 
buhar) ölçümleri bağımsız sensörler ile gerçekleştirilecek, aynı anda birden fazla numune hattının değerlerini 
( pH, oksijen, iletkenlik ) ölçen sensörler kabul edilmeyecektir. 

Silika analizleri farklı numune hatları için (kondens tankı suyu, besi suyu, dram suyu, doymuş buhar, 
kızgın buhar) aynı cihazda, kanal seçim metodunu gerçekleştirebilen dahili veya harici numune sıralayıcı 
vasıtası ile sağlanmalıdır. 

İstekli firma her bir analizör için detaylı Türkçe bir teknik veri sayfasını hazırlayıp sunmalıdır. 
Yüklenici firma tüm analizörlerin bakım programını verecektir.  

4.4.1 Online Spesifik İletkenlik/ Katyonik İletkenlik ve Hesaplanabilir pH Ölçüm Cihazı 

• Her bir numune için 1 adet olmak üzere, spesifik iletkenlik ölçümü için toplam 5  adet cihaz 
sağlanacaktır. Katyonik iletkenlik için ise 4.4.1 No’lu tabloda belirtilen 3 adet numune için ölçüm 
yapılacaktır. 

• Cihaz iki kanallı (çift sensör girişli) olmalıdır. Sürekli olarak iletkenlik ölçüm aralığı 0 -1000 
µS/cm olacaktır. 

• İletkenlik analizörleri aynı anda hem katyonik iletkenlik hem spesifik iletkenlik, hem de iki 
iletkenlik farkından pH değerlerini göstermeli ve her bir değer için ayrı ayrı 4…20 mA sinyal çıkışı 
vermelidir. İki iletkenlik arası farktan pH ölçümü dolayısı ile pH sensörü kalibrasyonu gereksinimi ortadan 
kaldırabilir özellikte olacaktır. 

• Cihaz her transmiter için standart olarak minimum 3 adet röle çıkışı ve 3 adet 0/4-20 mA 
analog çıkış bulunacaktır. 

• Cihazın 0/4-20 mA analog çıkışları; isteğe bağlı sıcaklık, pH ve iletkenlik olarak tanımlanabilir 
olacak ve kalibrasyon, arıza ve bakım durumlarını farklı serbest programlanabilir değerler göstererek 
tanıtabilecektir. 

• Cihaza yüksek ve düşük limit değerler girilebilmeli, bu değerler aşıldığında sistem alarm 
vermelidir. 

• Sistem mikroişlemci kontrollü olacak, transmiterin monitörü üzerindeki tuşlar ve menü 
vasıtasıyla kolayca programlanabilir olacaktır. 

• Cihazın iletkenlik ölçüm hassasiyeti okumada maksimum %1 ve sıcaklık ölçümü hassasiyeti en 
az ± 0.5°C olacaktır.  

• Cihaz transmiter ünitesi, iletkenlik elektrodu, kablosu, flow-through elektrod tüpü ve bağlantı 
elemanları ile komple set olarak teslim edilecektir. 

• Cihaz numune akışının kesilmesi durumunda ölçümü donduracak ve alarm çıkışı verecektir. 
• İletkenlik elektrodu 0...50ºC aralığında çalışmalıdır. 



• Cihaz sıcaklık kompanzasyonunu ölçülen suyun özelliklerine göre yapabilmelidir. 
• Cihazın ölçüm elektrodu ve sıcaklık elektrodu kombine tek bir elektrod olacaktır. 
• Cihazın ölçüm elektrodu paslanmaz çelik olacaktır. 
• Cihazın LCD ekranı olacaktır. 
• Cihaz en az IP 66 / NEMA4X koruma sınıfına sahip olacaktır. 
 
 
 
4.4.2 Online pH Ölçüm Cihazı 
• Tablo 4.4.1’de belirtilen her bir numune alma noktası için ayrı olarak toplamda 5 adet pH 

ölçüm cihazı olacaktır. 
• Kontrol ünitesi ölçüm sonuçlarını gösteren, menü işletimli ve mikroişlemci kontrollü olacak. 

pH ve sıcaklık değerleri ekranda görülecektir. 
• Kontrol ünitesi ekranı arkadan aydınlatmalı olacaktır.   
• Kontrol ünitesi koruma sınıfı dış ortamda kullanıma uygun minimum IP66 olacaktır. 
• Kontrol ünitesinde minimum 2 adet 0/4 – 20 mA analog çıkış, ve 3 adet röle çıkış olacaktır. 
• Kontrol ünitesine istenildiğinde çıkış sinyali sayısını artırabilmek için en az 3 adet çıkış 

sağlayan analog çıkış kartı takılabilir olacaktır. 
• Kontrol ünitesine ileride gerekli olduğunda Hart, ModBUS RS485 ve Profibus DP iletişim 

modülleri takılabilir olacaktır. 
• Prob panel üzerine akış hücresi ve debi ölçeri monteli olarak teslim edilecektir. 
• Prob ASTM standartlarına göre otomatik sıcaklık kompanzasyonlu olacaktır. Bunun için dahili 

Pt 100 / NT5K yada Pt1000 sıcaklık elektroduna sahip olacaktır. 
• Transmiterin ölçüm verilerini ve olay (kalibrasyon, bakım) bilgilerini kaydedebilme özelliği 

olacatır. Bir senelik standart pH prob kalibrasyon sıvıları tek seferlik paketler halinde problarla birlikte 
verilecektir. 

• Probun pH ölçüm doğruluğu 0,05 pH olacaktır. 
• Probun sıcaklık ölçüm aralığı 0 °C ... 50 °C olacaktır. 
 
4.4.3 Online Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı  
• Tabloda 4.4.1’de belirtilen her bir numune alma noktası için ayrı olarak toplamda 1 adet 

oksijen ölçüm cihazı olacaktır. 
• Oksijen Ölçümü için komple set halinde oksijen sensörü, debimetresi, akış hücresi ve 

transmiteri ile birlikte tüm kablo bağlantıları hazır, tüm ıslak testleri, kalibrasyonu yapılmış ve 
sertifikalandırılmış olacaktır. 

• Cihaz transmiter girişi tek kanallı ve sadece Oksijen probu girişine uygun olacaktır. Aynı 
transmitere  pH, oksijen, iletkenlik gibi çoklu parametrelerin bağlandığı transmiterler kabul edilmeyecektir. 
Ayrıca her bir numune hattı için bağımsız sensör teklif verilecektir. Ayrı numune hatlarının sensörleri de 
bağımsız olacaktır. 

• Hassas ölçüm için oksijen sensörü optik  ya da membranlı tip olacaktır. 
• Ölçüm hassasiyetini sürekli sabit tutmak için sensör numune akış varyasyonlarından 

etkilenmeyecek ve sıcaklık değerinin oksijen ölçümüne olan etkisini minimuma indirmek için akış 



hücresinde standart olarak dâhili sıcaklık sensörü bulunacak ve sıcaklık kompanzasyonunu otomatik olarak 
gerçekleştirecektir. 

• Analizör parametrelerinin sürekli izlenmesini kolaylaştıran ve sinyal çıkışı, kontak çıkışı 
durumu gibi parametreleri aynı anda ölçüm parametreleri ile gösterebilen tam grafik, arka aydınlatmalı geniş 
ekrana sahip olacaktır. 

• Cihaz numune akışının azalması ya da kesilmesi durumunda ölçümü dondurma ve alarm çıkışı 
verme özelliğine sahip olacaktır. 

• En az 2 analog çıkışa sahip olacaktır. En az 2 adet polarizasyonu transmiter üzerinden 
programlanabilen kontak çıkışı olacaktır. 

• Ölçüm doğruluğunu etkileyen Yüksek – Düşük sıcaklık ve akış durumunda alarm verebilen 
polarizasyonu transmiter üzerinden ayarlanabilen Alarm Kontağı olacaktır. 

• Yukarıda belirtilen tüm giriş ve çıkışlar kısa devre halinde tüm transmiterin arızalanmasını 
engellemek amacıyla birbirinden galvanik olarak izolasyonlu olacaktır. 

• Transmiter koruma sınıfı en az IP 66/NEMA 4X olacaktır. 
• Ölçüm aralığı 0.01 ppb - 2,0 ppm (± 0,2 ppb) olacaktır. 

4.4.4. Online Silika Analizörü  
• Tablo 4.4.1’de belirtilen her bir numune alma noktası için toplamda 3 adet numunenin silika 

ölçümü yapılacaktır. 
• Silika ölçümü için komple set halinde kimyasal konteynırları, fotometresi, akış hücresi, 

numune kesme vanaları, akış regülatörleri, numune pislik tutucuları ve transmiteri ile birlikte tüm hortum ve 
kablo bağlantıları hazır tüm ıslak testleri, kalibrasyonları yapılmış ve sertifikalandırılmış olacaktır. 

• Silis ölçüm analizörü silis miktarını silikomolibdat/heteropoli mavi metodu ile fotometrik 
olarak ölçmelidir.  

• Ölçüm hassasiyetini sürekli sabit tutmak için her ölçümden sonra sistemi komple temizleyecek 
özellikte olacak ve her ölçüm öncesi otomatik sıfır kalibrasyonu yapacaktır. 

• Silis analizörü 1, 2, 4, veya 6 kanallı olarak seçilebilir olacaktır. 
• Ölçüm aralığı 1 - 5.000 µg/L (ppb) reaktif silis (SiO2) olacaktır. 
• Ölçüm sonuçlarının tekrarlanabilirliği ±0,5 ppb veya ±%1 (hangisi daha büyükse) olacaktır.  
• Ölçüm sonuçlarının doğruluğu ±%1 veya ±1 μg/L (hangisi daha büyükse) olacaktır. 
• Ölçüm süresi en fazla 10 dakika olacaktır. Kullanılan reaktif miktarını azaltmak için bu süreyi 

15 dakikaya çıkarma opsiyonu olacaktır. 
• Analizör kalibrasyonu otomatik olacaktır.    
• Analizör muhafazası NEMA 4X / IP66 olacaktır. 
• Analizör çalışma sıcaklığı minimum 5 ila 45 °C arasında olmalıdır. 
• Reaktif iletimi dahili hava kompresörü yada peristaltik pompa yardımı ile gerçekleştirilecektir.  
• Analizör geniş ve renkli LCD ekrana sahip olacaktır. Tüm ölçüm kanallarının değerleri aynı anda 

ekranda görülebilecektir.  
• Ekran grafik gösterebilme özelliğine sahip olacaktır. 
• Cihaz her ölçüm kanalı için 1 (bir) adet 4-20 mA analog sinyal ve 1 (bir) adet röle çıkışı 

sağlayacaktır. 
• Analizör dışarıdan gelen numuneyi okuma (grab sample in) ve dışarıya analiz için numune 

verme (grab sample out) özelliklerine sahip olacaktır. 



 

      5. KONTEYNIR ÖZELLİKLERİ  

 İmalatı yapılacak 50 ton/saat kapasiteli kazanda numune alma ve analiz sistemleri aşağıda teknik 
özellikleri belirtilen bir kapalı alanda muhafaza edilecektir. Kapalı alanı oluşturacak olan toplam 1 adet 
konteynırın yapısal özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

Konteynır ölçüleri,  3m (en) X 5m (boy) X  2.5m (yükseklik)  olacaktır. 

Konteyner, numune şartlandırma bölümü ve numune analiz bölümü ayrı yerleştirilecek şekilde dizayn 
edilecektir. Personel korunması için sıcak yüzeyler ve hatlara dikkat edilecek, gereken önlemler alınacaktır. 
60°C nin üzerindeki sıcak numune giriş hatları izolasyonlu olacaktır.  

Konteynır içinde yeterli aydınlatma ve reaktif kimyasalların depolanması için uygun yeri 
bulunduracaktır. 

Yapı sistemi kaynaksız yapı teknolojisi ile yüksek standartta Galvaniz yapı çeliği ile civatalı sistem 
olacaktır. 

Şase dahil tüm taşıyıcı sistem ve tüm çelik aksam, eksiksiz ve tek parça halinde yüksek standartta 
ganvaliz yapı çeliği olacaktır. 

Dış yüzeyi en az 0.40mm kalınlığında üzeri film kaplı (coil coating) sistem hazır boyalı sac olacaktır. 
Taban döşeme ve kaplaması 15-16 mm kalınlıktaki yanmayan ve sudan etkilenmeyen CE belgeli A1 

sınıfı levha üzerine döşeme kaplaması olarak en az 2,5 mm kalınlığında PVC rulo olacaktır. 
Duvar yalıtımı en az 50mm kalınlığında polistiren köpük ve yangın B1 sınıfı, iç yüzeyi polistiren 

tereftalat, en az 0.80 mm kalınlığında dekoratif pet olacaktır. 
Çatının iç ve dış kaplaması en az 0.40 mm kalınlığında Coil Coating sistem hazır boyalı sac, yalıtımı 

en az 50 mm polistiren köpük, yangın sınıfı B1 olacaktır. 
Çatı su birikmesine engel olmak için eğimli olacaktır. 
Kapı doğramaları 0.5 mm üzeri film kaplı Coil Coating sistem hazır boyalı, galvaliz sac kaplamanın 

içinde çift tarafı suntan EPS dolgu, kanat kalınlığı en az 45mm, kapı kolu yangın prosedürüne uygun olan 
panik bar kapı kolu olacaktır. 

Konteyner içinde bulunan ölçüm aletlerinin uygun çalışma koşullarını sağlanması için iklimlendirme 
yapılacaktır. Klimalar inverter tip olacak ve herhangi bir enerji kesintisi sonrasında otomatik olarak devreye 
girecek özelliğe sahip olacaktır. 

Konteynır içine numune sisteminde herhangi bir hatayı haber vermek amaçlı bir adet flaşör 
bulunacaktır. 

Konteynır içinde 1 adet ecza dolabı bulunacaktır. 
 
 6. PROGRAMLANBİLİR KONTROL CİHAZLARI (PLC)  

 Yüklenici komple PLC sistemini, 1 adet operatör/mühendislik bilgisayarını, enstrüman sistemi 
ile beraber, tüm sistemin kontrolü, izlenmesi, koruma, kilitleme ve alarm verme gibi işlevleri yerine 
getirmek amacı ile temin edecektir.  

  Yüklenici, ETİ MADEN KIRKA BOR İŞLETMESİ’nin belirleyeceği yere on-line 
SCADA amaçlı operatör/mühendislik bilgisayarını kuracaktır. Operatör masasına yüksekliği ayarlanabilen 1 
adet 24 inç LED monitör bulunduracaktır. Cihaz özellikleri 1920 x 1080 çözünürlükte olacaktır. 



 Operatör /mühendislik bilgisayarı bu şartnamenin konusu olan sahadaki bütün prosesi en iyi 
şekilde gösterecek şekilde tasarlanacaktır. 

 SCADA yazılımı detayları aşağıdaki gibi olacaktır; 
1.Sistemin içerisinde tümleşik olarak alarm ve olay izleme yapısı 
2.Geriye dönük bilgilerin saklanabilmesi ve çağrılabilmesi 
3.Tüm izlenebilecek bilgiler için tanımlanabilen detay grafiksel trend sayfaları 
4.Raporlama ve yeni rapor yaratabilme özelliği 
5.Kullanıcı şifreleme ve yetkilendirme 
      Operatör/mühendislik bilgisayarının donanım ve yazılım özellikleri en az aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

İşlemci: En az Intel Core i7 3.20GHz olacaktır. 
İşletim sistemi: Windows 8.1 Pro veya 10 Türkçe veya İngilizce (32/64 Bit) olacaktır. 
Monitör : En az 28 inc LED olacaktır.  
Bellek: En az 16 GB DDR4  
Sabit disk : En az 512 GB SSD olacaktır. 
Ağ kartı: Tümleşik 10/100/1000Mbps olacaktır. 
Optik sürücü: 8 x DVD RW olacaktır. 
Ekran kartı: En az 4 GB DDR3 olacaktır. 
Bir (1) adet seri haberleşme kartı (RS) olacaktır. 
 
 
      6.1 PLC Paneli   

 Yüklenici son bir yıldır kullanımda olan, tüm giriş çıkış modüllerini, haberleşme modüllerini, DC 
güç kaynağı vs yi içeren, tam donanımlı PLC yi temin edecek.   

PLC ileride gerçekleşebilecek modül ilavelerine uyumlu bir yapıda olacaktır. PLC’nin saha 
ekipmanları ve diğer PLC’ler ve/veya kontrolörler ile haberleşmesi uluslararası kabul görmüş veri yolu 
protokollerinden (Ethernet IP, Modbus TCP, ProfibusDP, DeviceNET, CCLink, EtherCAT, CANOpen vb.) 
biri ile gerçekleştirilecektir.  

     Bütün analiz cihazlarının analog çıkışları 4-20 mA olacaktır. 

     PLC de yüklü yazılım, projenin devreye alma tarihinde son bir yıldır kullanımda olan en son 
versiyonu olacaktır. 

 PLC lerin yükü, adresleme kapasiteleri, bu şartnamenin konusu olan sistemin ihtiyacının en az 25% 
üzerinde olacaktır. 

 Kurulacak sistem süresiz lisansa sahip olacaktır. 

 Tüm sistemin programları ( PLC-SCADA-PROGRAMLAMA ) idareye teslim edilecektir. Ayrıca, 
PLC panelinden (CPU, I&O Kartları, haberleşme kartları vb. ) 1 (bir) takım yedekleri yüklenmiş olarak 
teslim edilecektir. 

 Yüklenici idarece belirlenecek en az 8 kişiye işletme bakım-onarım, kalibrasyon, programlama 
eğitimi verecektir. Eğitim süresi en az 3 iş günü olacaktır. Eğitim hizmetleri teklif kapsamında olup ayrıca 
ücret talep edilmeyecektir. 



     Yüklenici bütün cihazların kalibrasyonları için gerekli dökümanların orijinal dili dışında Türkçe 
kopyasını vermek zorundadır.  

 

7.YEDEK OLARAK VERİLECEK MALZEME LİSTESİ 

 -Numune istasyonlarında bulunacak olan Silis analizörü için 1 (bir)  yıl yeterli olacak çözelti.  

 -Numune istasyonlarında bulunacak olan pH analizörleri için 1 (bir) yıl yeterli olacak tampon 
çözeltisi.  

 -Numune istasyonlarında bulunacak olan Katyonik İletkenlik analizörleri için 1(bir) yıl yeterli 
olacak  reçine malzemesi. 

      8.TASARIM  

 Yüklenici, imalat öncesinde, sistem ile ilgili mühendislik ve tasarım çalışmalarını yapacak ve 
onay için İDARE’ye verecektir. 

  İmalat, onaylanmış tasarım doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüklenici tarafından sağlanan 
mühendislik ve tasarım çalışmalarının İDARE tarafından onaylanması, Yüklenicinin sistemin tümü ile ilgili 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.  

 Sistem ile ilgili olarak montaj sahası için söz konusu olabilecek her türlü ölçümler Yüklenici  
tarafından gerçekleştirilecektir.  
 
 

       9.EKİPMANLARLA İLGİLİ STANDARTLAR 

 Sistem kurulumunda kullanılacak olan her türlü malzeme Ulusal ve/veya uluslar arası 
standartlara (TSE, DIN, EN, ISO, İ.E.C. gibi) uygun olacaktır. Uygun olduğuna dair belgeler sistemin 
montajı öncesinde İDARE’ye sunulacaktır. 

 Teklif edilen ürünlere ait marka, tip, teknik özellikleri ve karakteristikleri teklif mektubu ekinde 
yer alacaktır. 

 
 
 
 


