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1. İŞİN KONUSU 
1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
buhar santrali tesislerinden ekonomik ömrünü tamamlamış olan, 1984 yılında devreye alınmış iki adet 
20 ton/h buhar kazanlarının, bu kazanlarının bütün ekipmanlarının ve içinde bulunduğu binanın 
demonte edilerek, Penta tesislerinin buhar ihtiyacının karşılamak amacı ile “Bir adet 50 t/h Kapasiteli 
Su Borulu Buhar Kazanı, ekipmanları ve enstrümanları ile birlikte” satın alınacaktır.  

Tesiste halen, 455o C, 42 Barg değerlerinde (türbin buhar kollektöründe) 2 Adet 20 ton/saat’lik, 
1 adet 50 ton/saat’lik, 1 adet 70 ton/saat’lik ve 1 adet de 160 ton/saat’lik olmak üzere, toplam 5 adet 
buhar kazanı bulunmaktadır. Bu kazanların çıkışları müşterek bir buhar dağıtım kollektöründe 
birleştirilmiştir.  

Yine bu kollektörden beslenmekte olan ve çıkışları aynı karşı basınç kollektöründe 
birleştirilmiş olan 3,2 MW, 5 MW ve 10 MW olmak üzere, 3 adet Karşı Basınçlı Turbo Jeneratör 
bulunmaktadır. 

Kurulacak olan buhar kazanı, tesiste halen çalışmakta olan Karşı Basınçlı, Turbo Jeneratörlerin 
çalışma şartlarına uyum sağlayacak ve bunları besleyecek şekilde dizayn edilecektir. 

Anılan turbo jeneratörlerin çıkışları da ortak kollektörde (8 barg – 220 oC ) birleştirilmiş olup 
bu kollektörden buhar proseste kullanılmak üzere Boraks Penta Tesislerine beslenmektedir. 

Şartnamenin bundan sonraki kısımlarında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”,  
kazanın kurulacağı yer olan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye iştirak etmek isteyen 
firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak 
anılacaktır. 
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2. İSTENEN MİKTAR 
2.1. Bir adet su borulu, çift drumlı, yüksek basınçlı, doğalgaz ve fuel-oil yakıtlı buhar kazanının 
ekipmanları ve enstrümanları ile birlikte temini ve sistemin çalışabilmesi için; gerekli pompa 
sistemleri, besi suyu tankı, kondens, flaş, degazör tankı, kimyasal dozajlama ünitesi, numune alma ve 
ölçme sistemi ve ekipmanlarının temini, kurulumu ve sistemin borulamasının (buhar+yakıt+kazan 
besleme suyu (demi suyu) yapılması,  

2.2. Demonte edilecek kazanın bulunduğu mahaldeki buhar kolektörleri, borulamalar, basınç 
düşürme ve spreyleme (desuperheater) sistemlerinin yenilenmesi, 

2.3. Kazanın dış cephesi, besi suyu, degazör, blöf, flaş, kondens tankları, oransal, on/off, manuel vs. 
tüm vana, transmiter, ölçüm sistemleri vb. tüm ekipmanlar, MMC ve DCS pano odaları ile kontrol 
odaları dış ortamdan izole ve iklim koşullarına uygun olacak şekilde yanmaz cephe kaplaması 
yapılacaktır. 

2.4. Su Borulu, Çift drumlı ve Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı ve Ekipmanlarının Temini ve Saha 
Montajı, Mühendislik, Tasarım, Malzeme ve Ekipman İmalat/Temin ile Montaj, Devreye Alma, 
Performans Testleri, Nezaret Hizmetleri ve Garanti konularını da kapsamaktadır. 

2.5. 2 adet 20 ton/h buhar kazanlarının (kazan, pompalar, tanklar, bacalar, kollektörler, hatlar vs.) 
ile kazan binasının demontesi yapılacak ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü hurda sahasına taşınacaktır.  

2.6. Buhar kazan çıkışı 455 0C, 42 barg basınçta olacak şekilde 50 ton/saat daimi buhar üretmek 
üzere yapılacak buhar kazanı; yüksek basınçlı su borulu, çift drumlı olup, radyasyon ve konveksiyon 
ısıtma yüzeylerinden oluşmalıdır. 

2.7. Buhar kazanı pozitif basınçlı, sahada monte edilen tipte bir kazan olup, kazan yanma odası, 
kızdırıcı, eko, brülörler ve bunların donanımlarından meydana gelmiş olacaktır. 

2.8. Kazan ve yanma odası ünitesi yukarıya doğru genleşmeye müsait olup çelik bir kaide üzerine 
monte edilmiş olacaktır. Drumlar, ön, yan, arka, tavan, taban ve bölme duvarları yanma odasını teşkil 
edecektir. Yanma odası basınç altında olduğundan gaz sızdırmazlığı tam olarak sağlanacaktır. 

2.9. Kazanın genel boru sistemi düşey tarzda olup, drum irtibat ve buharlaştırma boruları ile gerekli 
stabilite sağlamalıdır. 

2.10. Duvarlar gaz sızdırmaz “Membrane Wall” (Boru-Lama-Boru) ve/veya “Studded Wall”(Boru-
Lama-İç Kaplama) şeklinde olarak, kazan içi ve yanma odası basıncını karşılayacak nitelikte ve 
mukavemette olacaktır. 

2.11. Boyutlandırma ve drum irtibatlandırmaları ısı transferinin en fazla değerde olacağı şekilde 
sağlanan sirkülâsyonla gerçekleşmeli, yanma odası, ön, yan ve arka cidarları ile tavanı ve tabanı 
membran kaynaklı olacağından, kazan dolaşım sisteminin bir parçasını oluşturmalıdır. 
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2.12. Brülör cidarında ise su boruları ve refrakter malzeme müştereken bulunacaktır. Yanma odası 
tabanı meyilli tercih edilecektir. Ayrıca yanma odası taban boruları çift sıra döşenecek ateşe dayanıklı 
tuğlalarla korunacaktır. 

2.13. Kazan boru hatlarında ve vanalarda soğuk havalarda donmayı engellemek amacı ile ısıtıcı 
refakat hattı (Heat Tracing) çekilip panosu bağımsız olacaktır. Refakat hattı kablosu (kendinden 
regüleli ısıtıcı kablo) enerjiliyken 150 ºC’ye enerjisizken 215 ºC’ye dayanıklı olmalıdır. 

3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 
3.1. TEKLİF KAPSAMI 
İşin kapsamı, aşağıda izah edilmiş olup, her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri, kazan 
ünitesinin montajı için gerekli ekipmanlar,  malzeme ve hizmetlerin teslimi esasına göre, temin ve 
montajları yapılarak çalışır vaziyette İDARE’ ye tesliminden oluşmaktadır. Götürü bedel teklif 
kapsamı; sistemlerin bir bütün olarak, kazan ünitesinin çalışmasına engel oluşturmayacak şekilde 
belirlenecek olup her türlü imalat/temin, nakliye, montaj, demontaj ve işletmeye alma, eğitim, 
performans testleri ile kabul işlemlerini içerir. 
3.1.1. Bir adet 50 t/h kapasiteli ve 42 bar g (türbin kollektörü girişinde)  su borulu çift drumlı 
doğalgaz yakıtlı buhar kazanının ekipmanları ve enstrümanları ile birlikte temini ve sistemin 
çalışabilmesi için; gerekli pompa sistemi, besi suyu tankı, kondens tankı, kimyasal dozaj, numune 
suyu sistemi, degazör kulesinin ve ekipmanlarının temini, kurulumu ve sistemin borulamasının 
(buhar+yakıt+ kazan besleme suyu (hem demi suyu) yapılması,  
3.1.2. Aksesuarlar, kazan ana doğalgaz hattı için doğalgaz sayacı, fuel-oil (No:6) için sayaç, degazör 
için buhar sayacı, ana buhar kollektörü için buhar sayacı, besi suyu sayacı, kondens sayacı (besi suyu 
sayacı ve kondens sayaçlarının ölçüm teknolojisi mevcut demi sisteminin ürettiği düşük iletkenlikli 
suyu ölçebilecek nitelikte olacaktır.), fittingsler, vana, cıvata, bağlantı malzemeleri, enstrüman 
cihazları ve otomasyon sistemi ile her türlü elektrik ve otomasyon işleri vb.  
3.1.3. Yeni montaj edilecek kazan ve yardımcı sistemlerin mevcutta kullanılmakta olan kazan ve 
yardımcı sistemler (kondens, degazör, buhar kollektörü vb.) yerine montaj edilecektir. Mevcut kazan 
ve yardımcı sistemlerinin tümü demonte edilecektir. 
3.1.4. Kazanın dış cephesi ve sahası yapımı, çevre aydınlatması, elektrik-otomasyon işleri, kazan 
sahasının çit ile çevrilmesi ve gerekli yerlere sürgülü kapı takılması işi YÜKLENİCİ tarafından 
yapılacaktır. 
3.1.5. Mühendislik hizmetleri, tasarım, malzeme ve ekipman imalat/temin ile montaj, devreye alma, 
performans testleri ve kabul, nezaret hizmetleri, garanti konularını kapsar.  
3.1.6. Kazan ünitesinde ana yakıt olarak doğalgaz, ikincil yakıt olarak ise fuel-oil (No:6)  
kullanacaktır. Kazan 50 ton/saat kapasitede kızgın buhar üretebilecek ve bu üretim kapasitesi 
yapılacak performans testleriyle İDARE tarafından onaylanacaktır. Kazanda ana yakıt olarak 
kullanılacak doğalgaz beslemesi (gerekirse doğalgaz hattında yapılacak revizyon işlemleri ve doğalgaz 
dağıtım firmasından onaylı proje kapsamında yapımını gerçekleştirecektir. Mevcut durumda DN150 
ana doğalgaz hattı bulunmakta olup, hat kapasitesi 1480*2 Sm3 ve 4 bar’dır.) ile ikincil yakıt olarak 
kullanılacak, fuel-oil (No:6) (mevcut durumda bulunan fuel-oil hattından yeni kazan hat, pompa, tank, 
püskürtme sistemleri, vanalar, aktüatörler, sayaçlar ph set, aksesuarlar vs. yüklenici tarafından tedarik 
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edilerek montajlanacaktır.) bütün iş ve işlemler YÜKLENİCİ kapsamındadır. YÜKLENİCİ yapılacak 
olan performans testi çalışmalarında yüklenici firmanın ihtiyaç duyacağı elektrik, su, doğalgaz, fuel-
oil İdare tarafından temin edecektir. 
3.2. İSTENEN ÖZELLİKLER 
3.2.1. KAZAN ÜNİTESİNİN GENEL TARİFİ 
İSTEKLİ’ler, teklif öncesinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğümüzdeki fabrika sahasında gerekli 
incelemeleri yapacaklar, mevcut sistemler ile yeni yapılacak sistemin kapsam, gereksinim ve 
uyumlarını tespit edip, tekliflerini bu doğrultuda sunacaklardır. 
3.2.1.1. Buhar kazanı tesiste yukarıda özellikleri belirtilen kazanlar ile birbirine paralel olarak aynı 
anda 330 gün/yıl ve 24 saat/gün kesintisiz olarak açık mekânda çalışacak şekilde dizayn edilecektir. 
Kazan ana ve yardımcı ekipmanlar ile ilgili İDARE onayı alınacaktır. İDARE onayı olmadan hiçbir 
ekipman kullanılmayacaktır. 
3.2.1.2. Buhar kazanı ve ekipmanlarının projelendirilmesinde, bu konuda geçerli EN 12952 normuna 
uyulacak, proje ve hesaplamalar bu norma göre yapılacaktır. Kazan imalatçısının daha önceden EN 
12952 standardına uygun dizayn ve imal edilmiş, CE belgesine sahip minimum 50 t/h Kapasiteli Su 
borulu yüksek basınçlı doğalgazlı ve/veya fuel-oil yakıtlı Buhar Kazanı imal etmiş olmalıdır. İDARE, 
kazan imalatçısının tamamlamış olduğu projeleri yerinde inceleme hakkına sahiptir. İnceleme için 
İDARE’nin görevlendireceği kişilerin saha ziyaretine ilişkin masrafları İDARE tarafından 
karşılanacaktır. Yüklenici firma kazan imalatını yapılması esnasında CE işaretlemesi standart şartlarını 
yerine getirerek 3. Taraf bir kuruluş tarafından CE belgesi alacaktır. 
3.2.1.3. Kazan ve yanma odası ünitesi yukarıya doğru genleşmeye müsait olup çelik bir kaide üzerine 
monte edilmiş olacaktır. Drumlar, ön, yan, arka, tavan, taban ve bölme duvarları yanma odasını teşkil 
edecektir. Yanma odası basınç altında olduğundan gaz sızdırmazlığı tam olarak sağlanacaktır. 
3.2.1.4. Kazan genel boru sistemi düşey tarzda olup, drum irtibat ve buharlaştırma boruları ile gerekli 
stabilite sağlamalıdır. 
3.2.1.5. Duvarlar gaz sızdırmasız “Membrane Wall” (Boru-Lama-Boru) ve/veya “Studded Wall” 
(Boru-Lama-İç Kaplama) şeklinde olarak kazan içi ve yanma odası basıncına karşılayacak nitelikte ve 
mukavemette olacaktır. 
3.2.1.6. Boyutlandırma ve drum irtibatlandırmaları ısı transferinin en fazla değerde olacağı şekilde 
sağlanan sirkülasyonla gerçekleşmeli, yanma odası, ön, yan ve arka cidarları ile tavanı ve tabanı 
membran kaynaklı olacağından, kazan dolaşım sisteminin bir parçasını oluşturmalıdır. Brülör 
cidarında ise su boruları ve reflakter malzeme müştereken bulunacaktır. Yanma odası tabanı meyilli 
tercih edilecektir. Kazan proje aşamasında yanma odasında brülörlerin tam karşısında su duvarları 
olacak (membran wall) tasarlanacaktır.   
3.2.1.7. Teknik Ayrıntılar; Buhar kazanı; doğalgaz ve fuel-oil (No:6) yakıtlı olup kızgın buhar elde 
etmekte kullanılacaktır. İki kademeli kızdırıcı, çift drumlı, su borulu ve izolelidir. Buhar kazanı yanma 
odası, taze hava fanı ve baca fanı (gerekirse) uygun basınçta tutulacak olup, kazan yanma odası, 
kızdırıcı, ekonomizer, brülörler ve bunların donanımlarına uygun olarak yapılacaktır. 

• Kazan dizayn standardı :EN12952+PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive) 
• Buhar kapasitesi  : 50 t/h +%10 (İç tüketimler dahil, blöfler hariçtir.) 
• İşletme basıncı  :Minimum 42 bar g  
• Dizayn basıncı  : Minimum … bar g 
• Kızdırıcı   : … bar g 
• Kazan ve yanma odası : … bar g 
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• Ekonomizer    : … bar g 
• Test basıncı    : … bar g (… ºC de)  
• Buhar çıkış sıcaklığı   : 455 ºC (+/- 10 ºC) 
• Besi suyu sıcaklığı   :102 ºC (Besi tankı çıkışı) 
• Dizayn çevre sıcaklığı  : -30 ºC (*) 
• Barometrik baısnç   : 1,013 bar (*) 
• Havadaki nem miktarı  : 0,013 kg/kg (*)  
• Kazan verimi    : en az % 94 (% 100 tam yükte) (ekonomizerli) 
• Yakıt alt ısıl değeri (doğalgaz)  :8.250 kcal/Nm³  kabul edilmiştir. 
• Yakıt alt ısıl değeri (fuel-oil No:6)  :9.500 kcal/kg  kabul edilmiştir. 
(*) Veriler tahmini olup, dizayna esas değerler YÜKLENİCİ tarafından belirtilecektir. 

3.2.1.8. Kazan Malzeme Satandartları; Kazanın basınçlı kısımları ve kızdırıcı ASME Kodu Bölüm 
1 veya EN 12952 ve eşdeğer normlara uygun olacaktır. Kullanılan çelik malzemeler ise aşağıda 
gösterilen şartlara ve/veya standartlara (veya eşdeğere) göre olacaktır. 
Kazanın ve Kızdırıcının Basınçlı Aksamını Teşkil Eden Çelik Sac veya Boruların En Az 
Mekanik ve Kimyasal Özellikleri: 
 Saclar için: ASTM A516 Grade 70 veya eşdeğeri (EN Standardın muadil bir malzeme 
kullanılacaktır.) 
 Kazan, Eko ve Yanma odası boruları için:  ASTM A 192 dikişsiz karbon çelik borular veya 
eşdeğeri (EN Standardın muadil bir malzeme kullanılacaktır.) 
 Kızdırıcı Borular için: STM A213 T22 – EN 10216 T2 veya eşdeğerleri  
 Kızdırıcı kollektörleri için: ASTM A213 T22 – EN 10216 T2 veya ASTM A335 P22 veya 
eşdeğeri  
 Eko ve Yanma odası kollektörleri için: ASTM A 106 Gr B veya eşdeğeri (EN Standardın muadil 
bir malzeme kullanılacaktır.) 
 Drum sacları ASTM A 20 Malzemesine (veya eşdeğerine) göre sipariş edilmiş ve kabul testleri de 
aynı şartnameye göre yapılmış olacaktır. (EN Standardın muadil bir malzeme kullanılacaktır.) 
 Kolektörlerin siparişleri ve kabul testleri: Mevcut durumda 6 adet kollektör, boruları ile birlikte 
sökülüp yenisi imal edilecektir. Mevcut kollektör şeması ekte bulunan Ek-17 de gösterilmiştir. Kazan 
binası içerisinde bulunan ve kollektöre bağlı olan tüm borular yenisi ile değiştirilecektir.   
 Yanma odası, kazan, eko ve kızdırıcı boruları için ASTM A450 ( veya eşdeğeri ) malzemesine göre 
yapılacaktır. (EN Standardın muadil bir malzeme kullanılacaktır.) 
 Kızdırıcı, eko kollektörleri ve yanma odası kollektörleri için ASTM A530 (veya eşdeğeri) 
malzemesine göre yapılacaktır. (EN Standardın muadil bir malzeme kullanılacaktır.) 
 Test dokümanları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilecektir. 
3.2.1.9. Kazan, izolasyon öncesi, iki kat ısıya dayanıklı toplam kuru film kalınlığı minimum 75 
mikron kalınlığında boya ile boyanacaktır. İmalatı müteakip kazan gövdesi 150 mm kalınlığında kaya 
yünü ile izole edilecek ve üzeri en az 1 mm alüminyum sac ile kaplanacaktır. 
3.2.1.10. Kontrol 
Kazan, ”3. Taraf Kontrol Kuruluşu” tarafından kontrol edilerek “Kazan Sertifikası” verilecektir.  

3.2.1.11. Kontrol Kapsamı: 
• Proje ve hesapların kontrolü, 
• Malzeme kontrolü ve sertifikalandırılması, 
• Kaynakların röntgen kontrolü, 
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• Boyut kontrolü, 
• Hidrostatik basınç testi, 

3.2.1.12. Sertifika ve Belgeler 
• TSE-ISO EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
• TSE-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası 
• Kaynakçı Sınıflandırma Sertifikası (EN 287-1) 
• İşyeri Hizmet Yeterlilik Belgesi 
• TÜV AD 2000-Merkblatt HP 0 ve EN ISO 3634-2 
• TS 377/28.4.1993 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi 
• Hizmet Yeterlilik Belgesi (Hizmet Yeterlilik Belgesi Standardı "TSE-HYB",  Kapsamı TS 

12865  – Brülörler) 
3.2.1.13. Kazan Bodes ve Merdiven 

• Kazan üzerindeki vana, kontrol ve emniyet ekipmanlarına kolay müdahaleyi sağlayacak 
şekilde, uygun ölçülerde bodes, merdiven imal ve monte edilecektir. 

• Merdiven ve korkuluklar TS EN ISO 14122 standardına uygun olarak iş güvenliği önlemleri 
dikkate alınarak tasarlanacaktır. Kazan korkuluklar ve platformlar için CE belgesi istenilecektir. 

• Izgaralar; pres kaynaklı metal olacak min. 610 gr/m2, Eğer 5 mm’den kalın ise 925 gr/m2 sıcak 
daldırma galvaniz olmalıdır. 

• Çelik konstrüksiyonların dışı gövde önce ISO 8501 standardına göre SA-2 ½ kumlanacak 
sonra, toplam 50 µm Inorganic Zinc Silikat, sonra toplam 250 µm 2 kat Mikalı Demir Oksit ve en son 
toplam 50 µm 2 kat Poliüretan boya ile boyanacaktır. 

• Toplam kalınlığı 350 µm olacaktır. 
3.2.1.14. Buhar Kazanı 

• 1 Adet buhar kazanı doğal sirkülasyonlu, su borulu, çift kızdırıcılı yüksek basınçlı saha 
montajlı net 50 ton/saat buharı daimi olarak 455 °C sıcaklıkta üretebilecek kapasitede olacaktır. Üst 
drum çıkışına demister kullanılacaktır. Demister malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal 
edilecektir. 

• Buhar kazanı saha montajlı olacaktır.  
3.2.1.15. Teknik Veriler 

• Kazan devamlı buhar kapasitesi  : Kazan çıkış buhar debisi 50 t/h +%10 (iç tüketimler dahil), 
dizayn, imalat, yazılım, otomasyon ve saha montajlı olacaktır. Aşağıda belirtilen kondens miktar ve 
özelliğine göre iç tüketim için gerekli olan buhar miktarı İDARE’ye sunulacaktır. Bu değerin 
minimum olması için gerekli dizayn YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

Kapasitesi        
• Kızdırıcı çıkışında azami devamlı buhar kapasitesi  : 50 t/h +%10 
MCR-maximum continuous rating  
• Buhar basıncı, mevcut buhar türbin kollektör girişi : 42 Barg 
• Buhar sıcaklığı, kızdırıcı çıkışı                         : 455 oC (+/- 10 ºC) 
• Besleme suyu sıcaklığı (eko çıkışı)                    : (en az) 150 oC 
• Dizayn çevre sıcaklığı                                      : -30 ºC  (*) 
• Barometrik basınç                                             : 1.013 bar (*) 
• Havadaki nem miktarı                                       : 0.013 kg/kg (*) 
 (*) Veriler tahmini olup, dizayna esas değerler YÜKLENİCİ tarafından belirtilecektir. 

Dizayn Basıncı: 
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• Kazan ve yanma odası   :   Asgari 55,0 Barg 
• Kızdırıcı     :   Asgari 55,0 Barg 
• Ekonomizör   :   Asgari 58,0 Barg 

• Besleme Suyu sıcaklığı (degazör çıkışı) : … °C 
• Kondens dönüş oranı    : % … 
• Kondens dönüş sıcaklığı   : ….°C - …°C 
• Make-up suyu sıcaklığı   : …°C 

 
3.2.2. KAZAN ANA EKİPMANLARI  
Kazan ünitelerinde asgari bulunması gereken ana teçhizat listesi aşağıda verilmiş olup, istekliler, kendi 
dizayn ve güncel teknolojileri dikkate alarak kazanın tam kapasitede randımanlı bir şekilde çalışmasını 
sağlayacaktır.  
 
Sıra No Adı 

1 Su borulu buhar kazanı 

2 

Armatürler, vanalar ve aksesuarlar  
TS EN 12952-2 standardı Madde 4.2'e göre buhar kazanlardaki ana kapatma 
vanaları ve şok yüklerin beklendiği diğer yerlerde Genel Teknik Şartname eki olan 
Enstrüman Teknik Genel Şartnamesi, Vana Teknik Şartnamesi, Kondenstop Teknik 
Şartnamesi, Emniyet Ventili Teknik Şartnamesi’nde belirtilmiştir.  

3 Brülör sistemi ve brülör denetim sistemi 

4 Cebri üfleme fanı ve elektrik motoru (1 set)  

5 

Yanma, alev gözetleme basınç, hava-yakıt, baca gazları besi suyu vb. tüm kontrol 
sistemleri, buhar sayacı ve besi suyu sayacı ve bu sistemlerin kazanın montajı 
esnasında kurulacak kontrol sistemiyle; ETHERNET, PROFINET, PROFIBUS, 
DEVİCE-NET, MODBUS, Foundation Fieldbus, RS 232, RS 485,  HART 
PROTOKOLLERİ şebekeleri üzerinden haberleşebilmesi için gerekli tüm ekipman 
(haberleşme kartları, yazılım, sertifikalar vb.) Genel Teknik Şartname eki olan 
Enstrüman Teknik Genel Şartnamesinde belirtilmiştir. 

6 Ekonomizer (Kullanılacak ekonomizer yüzey alanı YÜKLENİCİ tarafından 
belirlenecektir.) 

7 Kompansatör 

8 Damperler 

9 Mesnetler 

10 Borulama (Mevcut sisteme entegre etmek amacıyla ) 

11 Yardımcı Ekipmanlar 

12 Buhar ayrım teçhizatı (drum) 

13 
Basınç düşürücü istasyonu (İstekli 42 bar g basınç parametresini sağlamak için 50 
t/h +%10 kapasitede basınç düşürücü istasyon teklif edecektir. Ayrıca kazan buhar 
çıkış hatları ortak kollektöre bağlanacağı için ters akışı önlemek için emniyet 
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tedbirleri alınacaktır. Mevcut durumda bulunan ve yenisi yapılacak olan 
kollektörlerden olan 10 ve 14 nolu kollektörler arasına basınç düşürücülü ve 
desuperheater lı 50 t/h +%10 kapasiteli bypass hattı yapılacaktır. 42 barg den 8 barg 
basınç düşümü olacaktır. Ayrıca çıkış sıcaklığı 200 ºC olacaktır.) 

14 Su drumı ve iç teçhizatı / Alt kollektörler 

15 Kazan konveksiyon boru demeti 

16 Yanma odası tavan-ön-taban yekpare 

17 Yanma odası yan cidar membran panelleri ve alt/üst kollektör 

18 Kazan yan cidarları 

19 Üst kollektörden buhar drumına iletim boruları 

20 Alt su drumından alt kollektör iletim boruları 

21 Buhar kızdırıcı ünitesi kollektörü ve serpantin boruları ile komple  

22 Kızdırıcı perde boruları 

23 Kazan arka cidar boruları 

24 Ekonomizer kollektörleri ve serpantin boruları ile komple 

25 Attemperatör ünitesi, bütün aksesuar ve boru teçhizatı ile birlikte  

26 Rüzgar kutusu 

27 Operatör istasyonu  

28 Besi suyu pompası ve armatürleri, kondens tankı pompası ve armatürleri 

29 Besi suyu tankı, kondens tankı, degazör domu, kondens pompası, taşıyıcı ayakları 
ve armatürleri 

30 Kontrol sistemi (DCS+BMS) 

31 İzolasyon ateş tuğlası ve refrakter malzeme 

32 Kazan çelik kaidesi 

33 
Otomatik yüzey ve dip blöf sistemleri, yüzey blöf çıkış hattı ve blöfler için gerekli 
atmosferik blöf tankı (0,2 bar g flaş buhar basıncı sağlayacak şekilde dizayn 
edilmiş) ve flaş tankı 

34 Hava, gaz kanalları ve baca 

35 Baca gazı analiz cihazı 

36 Doğalgaz Hattı (gerek görülmesi halinde) 

37 Ağır yağ (Fuel Oil No: 6) / Doğal gaz kombine brülörleri  ve gaz ateşleme teçhizatı 

38 Fuel oil hattı, tankı, filtre, pompa ve ısıtma ünitesi 

39 Saha aydınlatma 
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3.2.3. EKONOMİZER 
• Ekonomizer, serpantin tipinde ve boşaltılabilir türden olacaktır. Giriş ve çıkış kolektörleri de dahil 
olmak üzere tüm basınçlı aksam kaynaklı gaz geçirmez bir muhafaza içinde bulunacaktır. 

• Besi suyu alt kolektörden giriş yaparak serpantinlerden geçecek ve üstte bulunan çıkış kollektörüne 
ulaşacaktır. Yanma gazları ekonomizöre üstten girerek aşağıya doğru geçiş yapacak ve ekoyu alttan 
terk edecektir. Primer ve sekonder olan akışkanlar (besi suyu ve atık gaz) birbirlerine ters akım olacak 
şekilde karşılayacaklardır. 
• Ayrıca düşük yük koşullarında çalışma esnasında baca gazı çıkış sıcaklığını kükürt korozyonu 
derecesi altına düşürmemek için otomatik su by-pass vb. sistemi tesis edilecektir. 
• Ekonomizer boruları kollektöre kaynaklı bağlantı olacaktır. 

• Ekonomizer boruları dikişsiz çelik çekme olup, finli (kanatlı-ısı iletim yüzeyi artırılmış-) boru 
olmayacaktır. 

• Ekonomizer tasarımı, baca gazı çıkış sıcaklığı mevzuatta bulunan en son yönetmeliğe uygun olarak 
yapılacak olacaktır. Baca gazı 100 0C nin altına inmeyecek veya yönetmelik hükümlerine uygun 
olacaktır.  

• Ekonomizer aksamı aşağıdaki teçhizatı kapsayacaktır; 

 Kaynaklı serpantinler 

 Giriş ve çıkış kollektörü 

 Giriş kollektörü boşaltma bağlantısı 

 Çıkış kollektörü hava tahliye bağlantısı 

 Çelik iskelet 

 Çıkış kollektörü ile buhar drumı arasında besi suyu bağlantısı 

 İç kaplama panelleri 

 Sızdırmazlık kaplama 

 İzolasyon  

• Kazandan çıkan duman gazındaki ısıyı alarak, kazan besleme suyunu ısıtmak üzere dizayn edilecek 
ekonomizerin teknik değerleri; 

 Toplam kapasitesi   : …….. kcal/h     
 Duman gazı giriş/çıkış sıcaklığı : …. ºC/…. ºC   
 İşletme basıncı   : Minimum …. bar g 
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3.2.3.1. Malzeme:  

• Borular: St 35.8 düz, dikişsiz çelik çekme olacaktır. Boruların seçimi için İDARE’nin onayı 
alınması zorunludur. İDARE’nin onay vermediği borular kullanılamaz. 
• Saclar:   EN 10025’e uygun S235JR (St-37) sac. Ekonomizer imalatı tamamlandıktan sonra, üzeri 
standartlara 80 kg/m³ yoğunlukta ve minimum 60 mm kalınlıkta taş yünü ile izole edildikten sonra 1 
mm alüminyum sac ile kaplanacaktır.  
3.2.3.2. Ekonomizer Armatürleri: Minimum bu özellik ve sayıda armatür kullanılacaktır. 

• 3 ad giriş, çıkış, by-pass vanası    
• 1 ad emniyet ventili    
• 1 ad havalık vanası    
• 4 ad termometre   
• 1 ad manometre   
• 1 ad manometre kontrol musluğu ve helezonu  
• 1 ad boşaltma vanası       
• Yukarıda tariflenen vanalar globe tip vana olacaktır. 
3.2.4. KAZAN VE YANMA ODASI  
3.2.4.1. Kazan Konveksiyon Demeti: 
• Bu kısım alt ve üst drum arasında kalan ve drumlara bağlanan dikey borulardan oluşmalıdır. 

• Çift drumlı kazanlarda boruların uçları azami sızdırmazlık ve sağlamlık için yivli drum deliklerine 
makinato edilmiş olacaklardır. Makinatosuz kaynaklı bağlantı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Konveksiyon demeti, bu demet kazan ön cidarı olarak anılan bir sıra boru tarafından çevrelenecek ve 
bu borular gazı yönlendirilecek tarzda imal edilmiş olacaktır. 
3.2.4.2. Drumlar 

• Drum(lar) hassasiyetle ve yatay silindirik gövde semi eliptik/ eliptik başlıklı olarak ASME Bölüm 1 
(ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 1/Power Boilers ) veya EN 12952 veya eşdeğer 
norm (EN 13445) şartları uyarınca dizayn ve imal edilecektir. 
• Drum levhaları, imalat başlamadan önce çatlak, katmer, tufal ve hava kabarcığı boşluklarına karşı 
ultrasonik muayeneden geçirilecektir. 
• Drum levhaları EN10204 standardına göre 3.2 sertifikaya haiz olmalıdır. Çin ve uzak doğu menşeili 
malzeme kullanımlarına müsaade edilmeyecektir 
• Levhalar toz altı otomatik kaynakla kaynatılacak, sac kalınlıklarına göre standardın gerektirdiği 
bütün kaynak dikişlerinde  100% radyografik gözleme tabi olacaklardır. Kaynak işleri bitirilmiş 
drumlar komple olarak ısıl gerilimi alma işlemi görecektir. 

• Çift drumlı kazanlarda boruların makinato ile druma bağlanacak oluşlarının bir gereği olarak, 
drumlara gerekli sayı ve ölçüde boru delikleri matkapla delinecek ve bilahare delikler rayba 
edilecektir. Makinato sızdırmazlığını temin etmek üzere, delik yüzeylerine yivler işlenecektir. 

• Drumların her iki ucunda (yaklaşık en az 300x400 mm. Ebadında) birer adam giriş deliği ve kapağı 
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bulunacaktır. 
• Drum dizaynı, ani buhar ihtiyacını karşılamak ve kazan buhar üretim kapasitesinin %10 fazlasına 
çıkabilecek şekilde yapılacaktır. 
3.2.4.3. Buhar Ayrım Teçhizatı: 

• Buhar üretim borularında meydana gelen buhar ve su karışımı buhar drumına girecek ve bir 
toplama bölmesi aracılığı ile petek tipi seperatörlerden geçecektir. 
• Petek seperatörden druma damlayan su zerrecik veya damlaları bilahare yeniden alt druma geçerek 
kazan içi sirkülâsyona katılacaklardır. 
• Drum üst kısmında bulunacak ikincil ayırıcılar, buharı kalan nemden tamamen ayırarak kızdırıcı 
besleme borularına ulaştıracaktır. 
3.2.4.4. Yanma Odası 

• Yanma odasının yan, ön, tavan ve taban cidarları membran kaynaklı konstrüksiyonda olacaktır. 
Yanma odası yan cidar boruları suyu alt drumdan alıp buhar drumına bir su-buhar karışımı olarak sevk 
edecektir. 

• Yanma odası tavan ve taban boruları yanma odası yan cidar dolaşım (sirkülasyon) sisteminin bir 
devamı olacaktır. 
• Yanma odasının yan cidarları alt ve üst kolektörleri bulunan birer panel halindedir. Alt kolektörlere 
alt drumdan su beslenecek, su-buhar karışımı ise üst kolektörlerden üst druma sevk edilecektir. 
• Ön cidar boruları brülör kesiminde her bir brülör için dairesel bir boğaz açıklığı sağlayacak tarzda 
bükümlü olup, brülör boğazı refrakter harçlarının tespiti için üzerlerine pimler kaynatılmış olacaktır. 

• Cidarlarda gözetleme delikleri, fotoseller, sıcaklık ve basınç ölçüm noktaları, v.s. için gerekli 
büküm şekilleri ve açıklıklar temin edilecektir. Gözetleme delikleri, yanma odası karşı ekranı ile 
brülör önündeki alev izlenebilecek şekilde yerleştirilecektir.   
• Yanma odası sızdırmazlığı asgari 500 mm SS basınçta kaçak testi ile kontrol edilecektir. Bu test 
süresince hava basıncı asgari 20 dakika süre ile temin edilecek, kaçak tespit edilen yerler usulüne 
uygun olarak onarılacaktır. Basınç düşümünün 10 dakika içinde 125 mm SS’nu aşmadığı hale 
ulaşıldığında sızdırmazlık temin edilmiş kabul edilecektir. Kazan yanma odası, membran yapıyı 
oluşturan sen boruları kavrulmayacak şekilde dizayn edilecektir.  
3.2.4.5. Kızdırıcı 

• Kızdırıcılar drenaj edilebilme olanağına sahip olacak, perde boruları arkasında kısmen konvektif, 
kısmen ışınım yoluyla ısı absorbe edilebileceği bir konuma yerleştirilecektir. 
• Kızdırıcı buhar içine su püskürten türden bir attemperatör ile donatılmış olacak ve alttan 
mesnetlenen attemperatör buhar sıcaklığını % 40-% 100 MCR yükler arasında sabit tutacaktır. 
Püskürtücü kızdırıcı kademeleri arasında oluşacaktır. Atemperasyon eğrisi verilecektir. 
3.2.4.6. Teknik Ayrıntılar; 
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• EN 12952 standartlarına uygun yapıda buhar, su ve diğer tüm armatürler için flanşlı bağlantı 
ağızlarını içerecektir.  
 
3.2.5. ARMATÜRLER  
3.2.5.1. YÜKLENİCİ tarafından Kazan ve Yardımcı Ünitelerinde; 

• Besi suyu hattında, 
• Kazanda, 
• Ekonomizerde, 
• Blöf tankında, 
• Ana buhar kollektöründe, 
• Doğalgaz basınç düşürme ve dağıtım hattında, 
• Besi suyu tankında, 
• Kondens tankında vb. ünite devreye alındığında ünitenin standartlara uygun olarak istenen 

performans kriterlerinde çalışmasına esas olarak kullanılacak; her türlü kesme, boşaltma, tahliye, 
numune alma, emniyet, kontrol vb. diğer tüm armatürler ve donanımlar kapsama dahildir. Sistemde 
kullanılacak olan tüm otomatik kontrollü armatürler dış hava ortamında çalışması engellenecek şekilde 
yalıtımları sağlanacak olup gerekli görülmesi halinde dış ortamdan ayrı kabin/konteyner içerisine 
alınacaktır. 

• Sistemde arıza olduğunda çalışan sistemi durdurmadan ve üretim kaybına mahal vermeyecek 
şekilde gerekli olan armatürlerde (oransal vanalar, sayaçlar, yakıt hatları vb.) By-Pass sistemi 
olacaktır. 
3.2.5.2. Kazan üzeri buhar emniyet vanaları, yan yüklemeli, açık bonnetli, kaldırma kollu tipte 
olacak( teknik detaylar için ekteki şartnameye bk.) ve kazan dizayn basıncı kazanın güvenli çalıştırma 
prosedürlerine uygun olarak Yüklenici tarafından belirlenecek olup tüm sorumluluk yükleniciye aittir.. 
Emniyet ventili sertifikası tedarikçiden alınıp kazanın kalite dosyasında İDARE’ye sunulacaktır. 
Sistemde en az 2 adet emniyet ventili olması gerekmekte ve her bir emniyet ventili kazan kapasitesinin 
%100’ünü boşaltacak büyüklükte seçilmelidir. Emniyet ventilinin seçimi için İDARE’nin onayı 
alınması zorunludur. İDARE’nin onay vermediği emniyet ventilleri kullanılamaz. Emniyet ventilleri 
CE sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca kazan sisteminde imalat öncesi belirlenecek tüm dizayn 
basınçları; kullanılacak emniyet vanalarının açma basıncı değerlerinin, dizayn değerinin üzerinde 
olması gerektiği dikkate alınarak hesaplanacaktır. Tüm vanalar PED 97/23 normlarına uygun şekilde 
imal edilmiş olmalıdır.  

3.2.5.3. Emniyet vanalarının boşaltma ağızları, boşaltma hatlarıyla birlikte atmosfere atılacak 
şekilde dizayn ve terfiş edilecektir. Emniyet ventili hatlarının ucunda susturucular veya lobd plate 
bulunacaktır. 

3.2.6. KAZAN YAKIT SİSTEMİ 

3.2.6.1. Fuel-Oil Pompalama Ve Isıtma Ünitesi 
Teslimata en az aşağıdakiler dâhil olacaktır. 

• Pompalar ve aksesuarları: 
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Brülörlerde, gerekli yakıt basıncını sağlayacak şekilde aşağıdakilerden müteşekkil olacaktır. 
2 adet dişli tip yakıt pompası (esnek kaplinleri, manyetik starterleri ile komple), dâhili emniyet bypass 
vanaları, fuel-oil giriş ve çıkış basınçları için manometreleri ile girişte dublex tip filtre ve basınç 
kontrol teçhizatı. 
Mevcut (100 m³ ‘lük) günlük yakıt tankından doğal akışla getirilecek yakıt, dubleks yakıt filtresinden 
geçirilerek pompa emişine bağlanacaktır. Emiş hattının çapı 50 ºC sıcaklıktaki 6.000 kg/saat fuel-oil’i 
(yüklenci beliryeleyecektir.) pompa emişine aktarabilecek şekilde seçilecektir.   

• Isıtıcı ve Aksesuarları: 
Yakıtı brülörlerde atomizasyon için gerekli sıcaklığa kadar ısıtacaktır. 
Teçhizatı: Regülâtörleri, kondenstopu, solenoid tipi buhar kesme vanası, emniyet vanaları, özel 
terminal blokları, sıcaklık kontrol şalteri, rölesi, sigorta bloku ve anahtarı ile komple olacaktır. 
Fuel-oil ısıtma ve pompalama teçhizatı bir müşterek kaide üzerine kurulacak, boru bağlantıları 
yapılacaktır. Giriş ucunda asgari bir duplex filtre bulunacaktır. 

• Doğal Gaz 
Mevcut durumda sahada 1480*2 Nm3/h doğalgaz yakıt kapasitesi mevcuttur. Hat teke düşürülecektir, 
bunun için gerekli olan bütün izinler projeler işin kapsamındadır. 
 
3.2.7. BRÜLÖRLER  
3.2.7.1. Kazanlar, doğalgaz ile çalışan, gaz ateşlemeli asgari 2 (iki), maksimum 4 (dört) brülör ile 
teçhiz edilecektir. Brülörler gerektiğinde doğalgaz ve fuel-oil (No:6) ateşleyebilmeye uygun olarak 
imal edilmiş olmalıdır. Brülörler, gerekli kalınlıkta saçtan kaynaklı olarak imal edilecek rüzgâr 
kutusuna monte edilecektir. Rüzgâr kutusu pozitif basınca karşı takviyeli olarak dizayn edilecektir. 
Rüzgâr kutusu brülöre yanma havası temin eden hava kanalları ile irtibatlandırılacak, her brülör 
gövdesine tespitli çevresel damperlerle donatılmış olacaktır. 

Brülörlerde, fuel-oil yakıtı atomize buhar ile püskürtülecek ve böylece gerekli atomizasyon temin 
edilecektir. Bütün brülörlere yakıt, atomize buhar doğalgaz ve tutuşturucu LPG gaz bağlantıları 
yapılacaktır.  
Brülörler kazan önünden kumanda edilerek devreye sokulup çıkarılabilecektir. 
Kazan buhar üretip devreye girdikten ve asgari yükün üzerinde çalışmaya başladıktan sonra kumanda-
kontrol ve işletim sistemi ile otomatik ve oransal olarak çalıştırılabilecektir. 
Kazan / kazanlar normal işletme koşullarında brülörlerin tamamı ile çalışacaktır. Aşağıda asgari 
donanım listesi verilmekte olup, sistemin sağlıklı çalışması için her türlü donanıma sahip olması 
gerekmektedir. 
 
Brülör dizaynı, ani buhar ihtiyacını karşılayacak ve kazan buhar üretim kapasitesinin %10 fazlasına 
çıkabilecek şekilde yapılacaktır.   
 

3.2.7.2. Brülör Kapasitesi (adet)  : …… kW 

3.2.7.3. Doğalgaz yakmaya uygun brülör aşağıdaki kısımlardan meydana gelmektedir: 
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• Brülör Gövdesi: 
Ana gövde, brülör tesbit flanşı, şamot örgü halkası, hava akım kutusu, ayarlanabilir hava yönetim 
kanatları, brülör ağzı kapama parçası, gaz dağıtım halkası, gaz irtibat boğazı, fotosel irtibat ağzı, alev 
gözetleme penceresi, pilot gaz elektrikli ateşleme düzeni, ateşleme trafosu ve ateşleme elektrodu gibi 
brülör ana parçalarının yer aldığı gövde.  
 
• Brülör Reglaj Grubu ve Mikrobilgi İşlemcili, Elektronik Yakma Yönetim Sistemi: 
Brülör yakıt/hava miktarları ayar ve oransal kontrolünün, mikroişlemci denetiminde tam elektronik 
olarak yapılmasını sağlayan ve bu sayede; 

a. Mekanik-kam ayar sistemlerindeki gibi histerisisi ve boşlukları olmayan, 
b. Yakıt/hava ayarını çok hassas (0.1º doğrulukta) yaparak tam yanmayı sağlayan ve sistem verimini 

yükselten,    
c. Yakıt tasarrufu sağlayan, 
d. Elektrik enerjisi tasarrufuna imkan veren ( frekans kontrol cihazı kullanımı ile), 
e. Brülör beyni fonksiyonlarını, harici brülör beyni kullanımına gerek olmadan kendi içerisinde 

yapabilen, 
f. Taze hava vantilatör motoru devrinin, frekans kontrol cihazı kullanımı ile kontrolünü sağlayan, 
g. Yakıt miktarını anlık (%) ve toplam olarak gösterebilen, gerçek sayaç ile yapılmış yakıt debisi 

ölçüm değerlerini belleğine almak sureti ile ekranında anlık ve toplam yakıt debisi gösterme özelliği 
olan, 

h. Hata diagnostik kodlarını gösterme özelliği olan, 
i. 4 adet servomotor sürücü kanalı olan,  
j. 2 adet frekans kontrol cihazı sürücü kanalı olan toplam 6 kanalı, 
k. Kazanlarda yüke bağlı sırasal işletmeye giriş ve çıkışı ayarlama, IBS-Akıllı Kazan Sıralama, 

özelliği olan (birden fazla kazanlı sistemler için), 
l. Sistem değişkenlerinin, kendi ekranı üzerinde sürekli izlendiği ve ayarlanabildiği, 

m. Dış hava sıcaklık kompanzasyonu ile kazan suyu sıcaklığı set değerlerini değiştirebilen, 
n. Harici modülasyon girişi olan (4-20 mA),  
o. Bir yakıttan diğerine kolayca geçiş imkanı veren (4 ayrı yakıt için işletme bilgisini saklar) 
p. İkiz brülör çalışması kontrolü imkanı olan, 
q. Gece çalışma ayarı özelliği olan, 
r. İstenen sıcaklık / basınç işletme değerleri için P.I.D. kontrolü sağlayan, 
s. İnfrared (kızılötesi) çıkışı sayesinde, işletme ve program bilgilerinin aktarımını ve saklanmasını 

kolaylaştıran, 
t.  Tüm bilgilerin izlendiği, 10,4 inc renkli dokunmatik ekranı olan, 
u. Yanma modülü olan, 
v. Yakıt ve hava kontrol servo motorları olan, (kazan içerisinde mükemmel yanmanın sağlanabilmesi 

için hava-yakıt oranını yakma yönetim sistemi üzerinden kontrol edecek şekilde damperlerle 
donatılmış olmalıdır. Bu damperler servo motorlar vasıtasıyla kumanda edilecektir.)  

w. Basınç transmitterleri olan, 
x. Hassas UV sensörü (fotoseli) olan, SİSTEMDİR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Vantilatör ve Hava Donanımı Grubu: 
Teklif edilen brülöre uygun, radyal tip yanma havası vantilatörü, hava sandığı taze hava klapesi ve 
taze hava irtibat kanalından meydana gelen yanma havası donanımıdır. 
• Frekans Konvertörü: 
Vantilatör motorunu sürmek için frekans konvertörü kullanılacaktır. 
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• Doğal Gaz Armatürleri: 
Gaz basınç regülatörüne girecek doğal gaz basıncının 1 bar olması haline göre seçilen, tamamı A klas 
armatürler:  

a. Kapama musluğu ile manometre (giriş basıncı), 
b. Ana kumanda vanası (giriş),                    
c. Gaz filtresi, 
d. Emniyet kapama ventilli gaz basınç regülatörü, 
e. Kapama musluğu ile manometre (regülatör çıkış), 
f. Havalık kapama vanası, 
g. Otomatik emniyet tahliye ventili ve vanası, 
h. Gaz ön ateşleme devresi kapama vanası,  
i. Min. gaz basıncı emniyet presostatı,  
j. Max. gaz basıncı emniyet presostatı,  
k. Gaz işletme ventili, (Double Selenoid) 
l. Gaz emniyet ventili, (Double Selenoid) 

m. Ventil gaz sızdırmazlık test cihazı,  
n. Gaz miktarı ayar klapesi, 
o. Kompansatör, 
p. Pilot gaz hattı manyetik ventili,  

• Fuel-oil Hattı: 
a. Elle çalışır kesme valfı 
b. Pilot solenoid valfle mücehhez elektro-pnömatik kesme vanası 
c. Esnek yakıt hortumu 
d. Mevcut hattan branşman ile brülör önüne pompa ile sevk edilecektir. Hattın alınacak yakıt tank-pompa 

sistemi ile getirilecektir. 

• Fuel-oil Hattı Armatürleri: 
a. Fuel-oil giriş ve dönüş vanaları 
b. Devridaim valfı 
c. Fuel-oil Devridaim pompası (Fuel Oil’in sıcak tutulması için) 
d. Fuel-oil kontrol vanası tevkif valfleri 
e. Fuel-oil kontrol vanası bypass valfı 
f. Basınç bağlantı hattı vanası 
g. Fuel-oil kontrol valfı, aktüatörü 
h. Blöf valfli filtre 
i. Kesme valfli manometre 
j. Kadranlı manometre 
k. Düşük fuel-oil basıncı şalteri ( kesme valfli ) 
l. Fuel-oil düşük sıcaklık şalteri 

 

• Atomize Buhar Hattı: 
a. El vanası 
b. Çek valf 
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c. Pilot solenoid valfle mücehhez elektro-pnömatik kesme vanası 
d. Esnek buhar hortumu 

• Atomize Buhar Hattı Armatürleri: 
a. Atomize buhar basınç düşürme istasyonu 
b. Atomize buhar kontrol vanası valfı by-pass vanası 
c. Kondenstop tevkif vanaları 
d. Kondenstop by-pass valfı 
e. Basınç bağlantı hattı vanası 
f. Atomize buhar diferansiyel basınç kontrol valfı 
g. Kesme valfı manometre 
h. Atomize buhar düşük basınç şalteri ( kesme valflı ) 

 

• Buharla Yıkama ( Temizleme ) Hattı: 
a. El kesme vanası 
b. Çek valf 
c. Pilot solenoid valfle mücehhez elektro-pnömatik kesme vanası 

 
Brülör kumanda panosu kazanın yanına konumlandırılacaktır. Pano min IP 65 koruma sınıfında 

olacaktır ve dış ortama konumlandırılacaktır. Yine de önlem olması adına pano üzeri bir sundurma 
vasıtasıyla kar ve yağmurdan direk etkilenmesi önlenecek şekilde koruma altına alınacaktır.  

 
3.2.8. CEBRİ ÜFLEME FANI 
Cebri üfleme fanı; rotoru, gövdesi ve temizleme kapağı, giriş kanatçıkları ile kontrol levyesinden 
müteşekkil olacaktır. 
Cebri üfleme fanı gerekli yanma havasını hava kanalları ile brülörler, kazan, gaz kanalları ve 
ekonomizörün yarattığı direnci yenecek basınçta kazana iletecektir. 
Giren hava miktarı, hız konvertörlü tahrik ünitesinden (elektrik motorundan) ve fan hava girişinde 
bulunan giriş kanatçıkları vasıtası ile ihtiyaca göre ayarlanabilir olacaktır. 
Fan elektrik motoru ile tahrikli olup, direkt kaplinli olacaktır. Elektrik motoru hız kontrol cihazı ile 
bağlantılı olacaktır. 
Kazan yüküne göre yanma havası miktarını ayarlayan fan giriş kanatçıkları üzerinde soğuk ve nemli 
havalarda buzlanmayı önleyici tedbirler alınacaktır. 

Fan Kapsamı: 
Fan aşağıdaki elemanlardan oluşacaktır: 
• Fan muhafazası 
• Şaft 
• Rulmanlı yataklar 
• Rulmanlı yatak muhafazaları ( gresörlükleri ile komple ) 
• Drenajlar 
• Kaplin ve kaplin muhafazası 
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• Hava girişinde radyal emiş kanatçıkları 
• Kontrol levye ve klapesi 
• Rotor  
• Diğer donanımlar (Frekans Konvertörlü olacaktır.) 
 
3.2.9. HAVA VE GAZ KANALLARI  
3.2.9.1. Saçtan imal edilmiş, destek parçaları ve contalar ile komple bir hava ve gaz kanalı sistemi 
temin edilecektir. Gerekli yerlerde genleşme körükleri bulunacaktır. 

3.2.9.2. Hava Kanalları 

Cebri üfleme fanından brülör hava kutusuna kadar yeterli kalınlıkta (en az 5 mm) saçtan mamul hava 
kanalları tesis edilecektir. Kanal üzerinde bir giriş kapağı bulunacaktır.  
Hava miktarı ölçümü için hava kanalları içine veya kazan hava girişine özel bir ölçü cihazı 
yerleştirilecektir. 

 
 

3.2.9.3. Gaz Kanalları 

• Kazan gaz çıkışından itibaren ekonomizer girişini ve ekonomizer çıkışından bacaya kadar 
yeterli kalınlıkta (en az 5 mm.) sacdan mamul gaz kanalları tesis edilecektir. 

•  Kanal üzerinde giriş kapağı bulunacaktır.  
• Yanma için gerekli hava cebri üfleme fanından ön cidarın bir parçası olan rüzgar kutusuna sevk 

edilecek ve buradan brülörlere dağıtılacaktır. Brülör fanı ile brülör arasında, içerisinde yanma 
havasının transfer edileceği kanalların yapılması YÜKLENİCİ kapsamındadır. Bu kanallar min. 3 mm 
kalınlığında St 37 malzemeden imal edilecektir.  

• Yanma havasının içiresinden geçeceği hava kanallarının basınç kaybı dikkate alınarak dizayn 
edilmesi gerekmektedir.  

• Hava Kanallarının dış yüzeyleri imalat sonrasında boyama işlemine tabi tutulacaktır. İç 
yüzeylerin temizliği imalatçı tarafından yapılacaktır.  

• Hava kanallarının fan ile brülör arasında konumlandırılması için gerekli mesnet noktaları 
YÜKLENİCİ tarafından titreşim almak ve ses seviyesini düşürmek için yere ya da uygun görülen 
herhangi bir sabit noktaya mesnetlenmesi işi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.  

• Hava fanı-hava kanalı- brülör grubunun birleşim noktalarında kompansatör (karbon çeliği) 
konumlandırılacaktır. 

• Hava fanının konumlandırılacağı yer ve hava kanalının geçiş noktaları hususunda idareden 
onay alınacaktır. 

 
3.2.10. BACA 
3.2.10.1. Baca kendi kendine ayakta durabilen tipte ve karbon çeliği saçtan dış cidarı, AISI 316L 
saçtan mamul iç cidarı olmak üzere çift cidarlı olacaktır. Beton bir kaideye ankraj cıvataları ile 
bağlanacaktır. Ankraj cıvatalarının kalitesi 8.8 olacaktır ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Ankraj 
boyları ve ölçüleri saha durumuna göre yapılacak sismik hesaba göre belirlenecektir. Ankrajların 
betona düzgün montaj edilebilmesi için karbon çeliği malzemeden 2 adet ankraj sabitleme şablonu 
verilecektir. Baca EN13084 stardartlarına göre dizayn ve imal edilecektir. 
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3.2.10.2. İç baca: 
• Baca çapı   : …..mm   
• Yüksekliği   : 24 m 
• Min. Sac kalınlığı  : 1 mm 
• Malzeme   : AISI 316L kalite paslanmaz sac 

3.2.10.3. Dış baca: 
• Baca çapı   : …. mm   
• Yüksekliği   : 24 m 
• Minimum sac kalınlığı : 6-7-8* mm 
• Malzeme   : S235JR 

*Sac kalınlıkları yapılacak sismik hesaba göre belirlenecektir. Hesap sonucunda çıkan kalınlıklar 
minimum sac kalınlıklarının altında ise yukarıda belirtilen kalınlıklar kullanılacaktır. 
3.2.10.4. Baca tabanı, taban bağlantı bayrakları, baca gövdesi, bağlantı flanşları, temizleme kapağı, 
emisyon manşonu ile birliktedir. 

3.2.10.5. İç baca ile dış baca arası 50 mm taş yünü ile izole edilecektir. 

3.2.10.6. Yatay Duman Kanalı 

• Baca çapı  : 1500 mm  
• Yaklaşık uzunluğu : 4 m 
• Sac kalınlığı  : 5 mm 
• Malzeme  : S235JR 

3.2.10.7. Baca dirseği, baca redüksiyonu ve test manşonu da kapsama dahildir.  

3.2.10.8. Baca dizayn hesapları YÜKLENİCİ tarafından TSE kurallarına uygun olarak yapılacak ve 
baca üreticisi TSE ve CE Belgeli olacaktır. Ayrıca ilgili standardın gereksinimi olan paslanmaz çelik 
malzemeden imal edilen ve baca özelliklerini gösterir etiket baca üzerinde, görünebilir yerde 
konumlandırılacaktır. 

3.2.10.9. Bacada, Çevre Bakanlığı’nın mutat olarak ölçüm yapabileceği nozullar bulunacaktır. 
Nozulların baca üzerindeki konumları Çevre Bakanlığı’nın isteklerine uygun olacaktır. Nozullara 
ulaşabilmek için yerden nozul etrafına kadar gemici merdiveni ve ölçüm sırasında üzerinde 2 kişinin 
rahatlıkla ve güvenli bir şekilde çalışabileceği platform yapılacaktır. Gemici ve platformun 
korkulukları olacaktır. Platform ve merdiven dizayn şartları ve kriterleri 3.2.1.13 maddesinde yer alan 
özelliklere haiz olmalı, EN 14122 standardına uygun olarak CE belgeli olmalıdır.  

3.2.10.10. Baca tabanında gaz girişinin altında konik su toplama haznesi bulunacak ve bu hazneden bir 
boru ile dışarı tahliye çıkışı yapılacaktır. Tahliye borusu yere kadar indirilecektir. 

3.2.10.11. Bacanın dışı ısıya mukavim çinko etil silikat astar boya ile kuru film kalınlığı en az 75 
mikron olarak boyanacaktır. Baca üst kısmı kırmızı ve beyaz renkli silikon alüminyum boya ile bant 
şeklinde boyanacaktır. Boya öncesi baca yüzeyleri en az SA 2 ½ seviyesinde kumlanarak temizlenmiş 
olacaktır. 
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3.2.10.12. Baca yüksekliği yukarıda belirtilmiş olmasına rağmen yerel makamlar tarafından baca 
boyunun uzatılması talep edilmesi durumunda YÜKLENİCİ tarafından düzeltilecektir.  Baca gazı 
çıkış hızları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olacaktır. Baca 
üzerinde paratoner, avation light ve jetcap olacaktır. 

3.2.11. POMPA SİSTEMLERİ ODASI 
3.2.11.1. Besi suyu pompaları hariç tüm pompalar 1500 d/dk devrinde olacaktır. Besi suyu pompaları 
ise 3.000 d/dk devirde olacaktır. 

3.2.11.2. Pompa sistemleri odasında yer alacak ekipmanlar: 

• 3 (bir) adet priz panosu,  
• 4 (iki) adet 2x36 watt etanj floresan armatür ve tesisatı (İSG normlarında belirlenen lümen 

kadar), 
• Besi suyu pompa grubu, 
• Kondens tankı pompa grubu, 
• Kimyasal dozajlama sistemi ve ekipmanları, 
 

3.2.12. BESİ SUYU POMPALARI  
3.2.12.1. Miktarı: 3 Adet (2 asıl, 1 yedek) 

3.2.12.2. Besi Suyu Teknik Özellikleri 

Besi Suyu Sıcaklığı    : 90 0C – 120 0C 
Besi Suyu Yoğunluğu   : Ortalama 950 kg/m3 
Besi Suyu pH Aralığı   : 8 – 10 
Besi Suyu Oksijen Konsantrasyonu : En fazla 0,05 ppm 
 

3.2.12.3. Degazör tankından kazana besi suyunu basmak için kullanılacaktır. Kapasitelere ve diğer 
hususlara göre pompa seçimleri kriterleri aşağıda belirtilmiş olup (debi, basma yüksekliği vs.), pompa 
seçimi YÜKLENİCİ’ye aittir.  

Pompa Çalışma Basıncına Göre Debisi : 40 m3/h 
Pompa Verimi    : En az %64 
Pompaların Basma Yüksekliği Kapasitesi : En az 70 Bar 
Pompa Çalışma Basıncı   : 63 bar 
 
Pompalara bağlanacak elektrik motoru seçimi yüklenici tarafından yapılacak olup her motorda kendine 
ait soft starter (yumuşak yol verici) bulunacaktır. Pompaların çalışma basıncında ihtiyaç duyduğu güç, 
motor gücünden en az %10 daha az olmalıdır. 
 
Pompaların mil sızdırmazlığı, motor tarafında bulunan mekanik salmastrayla sağlanacaktır. 
Pompalarda kullanılacak mekanik salmastra, en az 120 °C sıcaklıkta çalışmaya uygun seçilecek ve 
pompaların farklı parametrelerdeki her türlü çalışma şartlarında dışarıdan herhangi bir soğutmaya 
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ihtiyaç duymayacaktır. Sızdırmazlık, pompa performansını etkilediğinden salmastra ile birlikte conta 
ve diğer sızdırmazlık elemanlarının seçimi, pompaların çalışmasını olumsuz yönde etkilemeyecek 
şekilde yapılacaktır.  
 
Pompaların mekanik salmastrası ve gövde cıvataları, İşletme imkanlarıyla sökülüp takılabilecek 
biçimde tasarlanmış olacaktır. Pompaların montaj ve demontajı sırasında pompaya ait özel sökme - 
takma aparatları varsa bunlar da pompayla birlikte İdareye teslim edilecektir. 
 
Pompa yataklamaları; mil burcundaki iki yönlü hareketi, denge diskinin dengelemesiyle kayma yataklı 
sağlanacak ve yataklamalarda rulman bulunmayacaktır. Yataklamalar, dışarıdan herhangi bir yağlama 
ya da soğutma sistemine ihtiyaç duymadan pompaların bastığı akışkan (besi suyu) ile soğutulacaktır. 
 
Pompaların tüm dönen aksamlarının dinamik ve statik balansı alınarak pompalar dengeli bir şekilde 
çalışacaktır. Çalışma sırasında pompa gövdesindeki vibrasyon, ISO 10816-1 standardının Class III 
sınıfının Zone B içinde belirtilen titreşim değerleri aralığında olacaktır. Pompaların emme ve basma 
hatlarında uygun basınç aralığında manometreler ile ön ve arka yataklarının üzerinde vibrasyon 
ölçümleri için ön hazırlık noktaları bulunacaktır. Pompa çarkları, ISO 1940 G6.3 standardına göre; 
pompa kaplini, ISO 1940-1 G2,5 standardına göre dinamik dengelenmiş olacaktır. 
 
Pompaların basma hattındaki basınç değişimini ayarlayan üç yollu oransal kontrol vanaları (minimum 
akış vanaları) pompaların karakteristik performans eğrilerine göre yüklenici tarafından seçilecektir. 
Pompalar, sürekli çalışır durumda olacağından kazana su alınmadığı veya normal çalışma debisinden 
daha az su alındığı zamanlarda pompa basıncının sabit kalması için oransal kontrol vanası, kazana 
alınmayan fazla suyu by-pass hattı ile besi suyu tankına geri döndürecektir. Vanaların anma çapı 
yüklenici tarafından belirlenecek olup basınç sınıfları en az PN 100 olacaktır. Vanalar, flanş bağlantılı 
olacak ve vanaların diğer teknik özellikleri, pompaların çalışma parametrelerini karşılayabilecek ve 
vanalar, belirtilen işletme şartlarında sağlıklı ve güvenli şekilde rahatlıkla çalışabilecektir.  
 
Pompalar, pompaların emme hattına konulacak pislik tutucular ve pompaların basma hattına 
konulacak minimum akış vanalarının aksamını oluşturan malzemeler; yeni, kullanılmamış, sertifikalı, 
uluslararası standartlardaki kalite belgelerine sahip ve en az 120 °C sıcaklığa dayanabilecek özellikte 
olacaktır. Aksamlarda çatlak, kırık, deformasyon, imalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır. Pompa 
gövdeleri ve oransal kontrol vanaları (minimum akış vanaları), ISO 9905 standardına göre pompaların 
basma yüksekliğinin en az 1,5 katı basınca dayanıklı olacaktır. Pompa milleri, değişken yüklere maruz 
kaldığında eğilme, burulma, aşınma vb deformasyon yaşamayacaktır. 
Pompa yatay olarak konumlandırılacak olup pompanın uluslararası standartlara haiz olması 
gerekmektedir. Pompa motoru minimum IE 3 verim sınıfında olmalıdır. Motoru ile ortak şasi üzerine 
monte edilerek elâstik kaplin ile irtibatlandırılmış olacaktır. Şasenin yere sabitlenebilmesi için bağlantı 
kulakları bulunmalıdır. Pompa motorları soft starter (yumuşak yol verici) sistemli olmalıdır. Pompanın 
emme hattı üzerinde oluşabilecek herhangi bir sorun durumunda akışın kesilebilmesi ve pompanın 
susuz çalışması ihtimalini bertaraf etmek için gerekli önlem alınacaktır. Bu önlem çerçevesinde emme 
hattı üzerine bir sensör (emme fark basıncını ölçen transmiter) ilave edilecek ve herhangi bir sorun 
durumunda kontrol sisteminde sesli ve görüntülü ikaz alınacaktır. Sorunun belirli bir süre içinde 
giderilememesi durumunda brülör sistemi stop ettirilerek sistem güvence altına alınacaktır. 
Pompalardan biri asıl biri yedek çalışacak olup yedek pompaya ihtiyaç duyulması durumunda elektrik 
kumanda panosu üzerinden bir anahtar vasıtasıyla yedek pompa manuel ve/veya otomatik olarak 
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devreye alınacaktır. Yüklenici 2 adet besi suyu pompası ve elektrik motorlarının yerleşimine uygun 
olarak kenar uzunlukları ve yükseklik ölçüsü belirlenecek olan, en az C 30 basınç dayanımı sınıfında, 
içi uygun dolgu malzemesi ile tabakalar halinde sıkıştırılarak serilen beton bloğun yapımını da iş 
kapsamında gerçekleştirecektir. 
 
3.2.12.4. Kademeli santrifüj tip, tahrik motorlu elastik kaplin aracılığı ile akuple, dinamik ve statik 
balansı alınmış besi suyu pompaları verilecektir. Motor ve pompa müşterek bir şasi üstünde olacaktır. 
Emme hattında pompaların susuz çalışmasını önleyici presostatik ve elektriksel her türlü önlem 
alınacaktır. 

3.2.12.5. Pompa Armatürleri; 

• Besi suyu vanası (emme hattında) 
• Pislik tutucu (emme hattında) 
• Spiral çelik kompansatör (emme hattında) 
• Pislik tutucu önüne emiş basınç transmiteri (emme fark basıncını ölçmek için) 
• Pislik tutucu arkasına emiş basınç transmiteri (emme fark basıncını ölçmek için) 
• Pompa boşaltma dreyni (emme hattında)  
• Besi suyu vanası (basma hattında)       
• Çek valf (basma hattında) 
• 3 Yollu Vana (basma hattında. Denge hattı üzerinden besi tankına su gönderecek) 
• Çek valf (denge hattında)  
• Termometre     
• Manovakummetre     
• Manometre   
• Manometre kontrol musluğu ve su kilidi 
• Tüm armatür ve enstrümanlar İşletmemizde kullanılan malzemeler ile teknik, miktar ve 

görevini yerine getirme anlamında birebir uyumlu olacaktır.  
3.2.12.6. Pompa İle Verilecekler;  

• Yüklenici pompaya ait karakteristik performans eğrileri, Türkçe ve İngilizce olarak işletme ve 
bakım manuel katalog, broşür vb. dokümanları teslim edecek olup. Pompaların performans 
eğrileri, ISO 9906:2012 standardına uygun olacaktır. 

• Yüklenici, pompalarla birlikte Türkçe ve İngilizce olarak pompalara ait montaj resimleri, 
hesaplar, eğriler, diyagramlar, işletme el kitabı, bakım el kitabı, yedek parça kataloğu, kalite 
belgeleri, hidrostatik test raporu, hidrolik performans test raporu ve gerekli tüm diğer 
dokümanları İşletmeye verecektir. Ayrıca devreye alma ve bakım esnasında kullanılan 
avadanlık malzemeleri de İşletmeye teslim edilecektir. 

 
3.2.13. KONDENS TANKI POMPALARI 
3.2.13.1. Kondens tankından besi suyu (degazör) tankına kondens+make up suyu basmak için 
kullanılacaktır.  
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3.2.13.2. 1 adet asıl ve 1 adet yedek olmak üzere toplam 2 adet olacaktır.  

3.2.13.3. Kapasitelere ve diğer hususlara göre pompa seçim kriterleri (debi, basma yüksekliği vs.) 
YÜKLENİCİ ye aittir.  

3.2.13.4. Pompa yatay olarak konumlandırılacak olup pompanın uluslararası standartlara haiz olması 
gerekmektedir.  

3.2.13.5. Pompa motoru minimum IE 3 verim sınıfında olmalıdır. Motoru ile ortak şasi üzerine monte 
edilerek elâstik kaplin ile irtibatlandırılmış, mekanik salmastralı, kademeli tip olacaktır. Şasenin yere 
sabitlenebilmesi için bağlantı kulakları bulunmalıdır.  

3.2.13.6. Pompa motorları frekans kontrol sistemli olmalıdır.  

3.2.13.7. Pompanın emme hattı üzerinde oluşabilecek herhangi bir sorun durumunda akışın 
kesilebilmesi ve pompanın susuz çalışması ihtimalini bertaraf etmek için gerekli önlem alınacaktır. Bu 
önlem çerçevesinde emme hattı üzerine bir sensör ilave edilecek ve herhangi bir sorun durumunda 
kontrol sisteminde sesli ve görüntülü ikaz alınacaktır.  

3.2.13.8. Pompalardan biri asıl biri yedek çalışacak olup yedek pompaya ihtiyaç duyulması 
durumunda elektrik kumanda panosu üzerinden bir anahtar vasıtasıyla yedek pompa manuel olarak 
devreye alınacaktır. 

3.2.13.9. Modüler dilimli yapı biçiminde yatay konumlu, çok kademeli, mil muhafaza burçlarıyla 
birlikte olmalıdır. Pompa mili pompanın yatak konsülüne yerleştirilen bilyalı rulmanlarla yataklanmış 
olup, eksenel kuvvetler, çarkların arkalarındaki denge kanatlarıyla, dengelenemeyenler ise pompanın 
tahrik tarafında bulunan silindirik merkezli yataklarla dengelenmiş olacaktır. 

3.2.13.10.  Güç aktarma organı H tipi elastik kaplin kullanılacaktır. Yekpara çelik kaide üzerine pompa 
ve motor monte edilecektir. Kaplin koruması EN 294 standardına uygun olacaktır. 

3.2.13.11.  Mil sızdırmazlığı mekanik salmastralı olacaktır. 

3.2.13.12.  Hava soğutmalı, trifaze, sincap kafesli, asenkron, B3 yapı tarzında, IP54 veya IP55 koruma 
sınıfında ve F izolasyonlu, verimlilik sınıfı 3 olan IEC normuna uygun elektrik motoru kullanılacaktır.  

3.2.13.13. Pompa Armatürleri; 

• Besi suyu vanası (emme hattında)   
• Besi suyu vanası (basma hattında)   
• Pislik tutucu     
• Çek valf (basma hattında)    
• Manovakummetre     
• Manometre   
• Manometre kontrol musluğu ve su kilidi 
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• Tüm armatür ve enstrümanlar İşletmemizde kullanılan malzemeler ile teknik, miktar ve 
görevini yerine getirme anlamında birebir uyumlu olacaktır. 

• Pompa armatürlerinin çap ve basınç sınıfları İdare’nin onayından sonra temin edilecektir. 
 

3.2.14. DEGAZÖR, BESİ SUYU TANKI, KONDENS TANKI VE ARMATÜRLERİ 
3.2.14.1. Kondens Tankı 

• Tank Hacmi  : 50 m3 
• Malzeme  : S235JR 
• Çalışma basıncı : Atmosfere açık tank 
• Silindirik yatık tip, tamamen elektrik kaynağı ile imal edilmiş olup, su giriş-çıkış, kondens 

dönüşü, boşaltma, seviye göstergesi, menhol ve diğer bağlantı ağızları ile birliktedir. Kondens tankı 
imalat stardardı EN13445 olacaktır. Tank imalatı sonrasında izolasyon yapılacak ve 1 mm Al saç ile 
kaplanacaktır. 

 
3.2.14.2. Kondens Tankı Armatürleri 

• Magnetik seviye göstergeleri, 
• Magnetik seviye göstergesi bağlantı vanaları, 
• Magnetik seviye göstergesi boşaltma vanası, 
• Pnömatik konttollü Glob, plug veya muadil vanalar, 
• Pislik tutucular, 
• Çek vanalar,  
• Pnömatik kontrollü vanalara ait giriş, çıkış, by-pass vanaları,   
• Glob, plug veya muadil Boşaltma vanaları, 
• Glob, plug veya muadil çıkış vanaları, 
• Çelik şamandıralı mekanik flatör,  
• Termometreler,  
• Seviye kontrol cihazları (NRGS15-1 veya muadili) 
• Glob, plug veya muadil tip kondens tankı by-pass vanaları, 
• Kondens iletkenlik cihazları, 
• Tüm armatür ve enstrümanlar İşletmemizde kullanılan malzemeler ile teknik, miktar ve 

görevini yerine getirme anlamında birebir uyumlu olacaktır. 
3.2.14.3. Degazör Sistemi 

a) Degazör (Termik Gaz Alıcı) 
• Kapasitesi     : 50 m³/h  
• Prosesten degazöre dönen su miktarı  : 45 m³/h 
• Termik Gaz Alıcı ve Tava Malzemeleri : AISI 304  
• Çalışma basıncı : 0,75 bar 
• Besi suyunun fiziksel-termik olarak gazının alınması, oksijen ve karbonik asidin yükselen 

sıcaklıkta çözülmesi prensibine dayanır. Dolayısıyla, gaz alma tesisi 0,1-0,2 bar basınçta yani 102-104 
°C sıcaklıkta çalıştırılır.  
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• Termik gaz alıcının kendisi ve iç tavaları paslanmaz çelik sacdan imal edilecek, besi suyu 
tankına bağlanacaktır. 

b) Besi Suyu Tankı 
• Tank Hacmi  : 50 m3 
• Malzeme  : S235JR 
• Çalışma basıncı : 0,2 bar 
• EN13445’e uygun olarak yatık silindirik tipte, tamamen elektrik kaynağı ile imal edilmiş, 

buhar püskürtme borulu kaynatma aksamı, su giriş-çıkış, boşaltma, seviye göstergesi, menhol ve diğer 
bağlantı ağızları ile birlikte. 

c) Degazör Sistemi Armatürleri: Minimum bu özellik ve sayıda armatür kullanılacaktır.  
• 1 buhar vanası,       
• 1 pislik tutucu,       
• 1 basınç düşürücü,  
• 1 buhar vanası (degazör domuna buhar girişi), 
• 3 buhar vanası (taban serpantinine buhar girişi), 
• 1 pislik tutucu,   
• 1 termostatik vana, 
• 1 kondens giriş vanası (degazör domuna), 
• 1 Çekvalf,  
• 1 emniyet ventili, 
• 1 buhar vanası (by-pass), 
• 1 magnetik seviye göstergesi,     
• 2 magnetik seviye göstergesi bağlantı vanaları,  
• 1 magnetik seviye göstergesi boşaltma vanası, 
• 1 vakum kırıcı, 
• 1 emniyet vanası, 
• 1 boşaltma vanası, 
• 1 su çıkış vanası,  
• 2 ad manometre, 
• 2 ad manometre kontrol musluğu ve helezonu, 
• 1 termometre   
• 2 küresel vana, 
• 1 numune kabı. 
Seçilen armatürlerin ebatları ve markaları konusunda İdare’nin onayı alınacaktır. 
 

d) Degazör Bodes, Merdiven ve Taşıyıcı Platformu 
• Besi suyu tankı ve degazör üzerindeki vana, kontrol ve emniyet ekipmanlarına kolay 

müdahaleyi sağlayacak şekilde, uygun yükseklikte ve şekilde çelik konstrüksiyondan yürüme 
platformu ve ulaşım merdiveni imal edilerek yerine montajı yapılacaktır. Platform ve merdiven dizayn 
şartları ve kriterleri 3.2.1.13 maddesinde yer alan özelliklere haiz olmalı, EN 14122 standardına uygun 
olarak CE belgeli olmalıdır. 

 
3.2.15. KAZANA BASINÇLI HAVA BESLEMESİ 
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• Yüklenici ekteki kompresör şartnamesine uygun olacak şekilde 1 adet kompresörün temini 
kapsamı dahildir. 

• Kompresör ile kazan arası bağlantılar kapsama dahildir. 

• Hava hattı üzerinde yer alacak şartlandırıcılar, hava kondenstopları da kapsama dahildir.  

• Hava hattı üzerinde kış aylarında donmalara karşı heat tracing sistemi (elektrikli ısı izleme 
sistemi) montaj ve temini de YÜKLENİCİ kapsamındadır. Heat trace sistemi; regüleli ısıtıcı kablolar 
ve kontrolörlerden oluşacaktır. 
• Hava hattında belli noktalara tahliye muslukları montajı da yapılacaktır. Yapılan boruluma 50 mm 
taş yünü üzeri 1 mmlik alüminyum sac ile izole edilecektir. 
 
3.2.16. DAİMİ BLÖF, BLÖF TANKI VE BUHAR NUMUNE SOĞUTUCUSU, KİMYASAL 
DOZAJLAMA SİSTEMİ, DRAİN KANALI 
3.2.16.1. BLÖF VE FLAŞ TANKI 

• Blöf tankı, kazan sisteminden dışarı atılan tüm basınçlı ve sıcak suyu toplamak üzere 
tasarlanacaktır. Tanka giren su atmosferik basınca düşürülür. Blöf tankı atmosfere açıktır. Yeni kazan 
besi suyu beslemesi için çekilecek yumuşak su hattından alınan branşman ile blöf tankı soğutma suyu 
ihtiyacı karşılanacak olup blöf tankında karıştırılarak soğutulan atık su, 60 °C’ altına düşürüldükten 
sonra tahliye edilecektir. Tahliye bölgeleri sahada çalışan personelin sıcak su ile temas etmesini 
engelleyecek şekilde yüklenici tarafından tasarlanacaktır. Blöf tankı kapasitesi; kazan kapasitesi ve 
blöf atış miktarlarına göre hesaplandıktan sonra imal edilecektir. 

• Blöf tankında dip ve yüzey blöf girişleri, su giriş ve çıkış ağızları, nefeslik, tahliye ve adam el 
kapağı olacak şekilde atmosfere açık S235JR imal edilecektir. Blöf tankı 100 mm kalınlığında kaya 
yünü ile izole edilecektir. Blöf tankı pompa sistemleri odasına yakın dış ortamda yer alacaktır. 

• Flaş tankı, kazan sisteminde ısı alışverişinden ötürü ortaya çıkan flaş buharların toplanmasında 
kullanılacaktır. Drum, besi suyu ısıtma, hava ısıtma, blöf tanklarında vs. ortaya çıkan flaş, yeni flaş 
tankına alınacaktır. Flaş tankının flaş kısmı degazör ve atmosfere, oluşan kondens kısmı ise kondens 
tankına bağlanacaktır. Flaş tankının kirlenme ve ani boşaltma işlemlerine karşın blöf sistemi olacaktır. 
Bölf kısmı ise hem atmosfere hem de blöf tanına bağlanabilir tipte ve YÜKLENİCİ tarafından 
tasarlanacaktır.   

• Flaş tankında flaş girişleri, su giriş ve çıkış ağızları, nefeslik, tahliye ve adam el kapağı olacak 
şekilde atmosfere açık S235JR imal edilecektir. Flaş tankı 100 mm kalınlığında kaya yünü ile izole 
edilecektir. Blöf tankı pompa sistemleri odasına yakın dış ortamda yer alacaktır. 

• Blöf tankı dizaynı stardardı EN13445’e göre olacaktır. 
• Blöf tankı hacmi 1 m3 olup dik ve silindirik yapıda olmalıdır. 
 

3.2.16.2. BLÖF SİSTEMİ 

• Kazanda, iletkenlik değerlerine göre otomatik ve manuel olarak blöf yapılabilecektir. Blöf 
edilen kazan suyu blöf tankında basıncı düşürüldükten sonra deşarj edilecektir. 

• Kazan içi iletkenlik değeri (TDS) kontrolü; tam otomatik olarak “online” ölçüm yapan, kazan 
içerisine daldırılan ve kendi kendini otomatik olarak temizleyebilen özelliklerdeki iletkenlik probu ve 
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iletkenlik kontrolörüne sahip yüzey blöf sistemi ile yapılacaktır. Yüzey blöf vanası elektrohidrolik 
aktüatöre sahip olup enerji kesildiğinde dahi otomatik olarak kapalı konuma gelecektir. 

• Ayrıca yüzey blöf vanası 3 farklı tahliye kapasitesine ayarlanabilen ve mil içerisinden akış 
sağlayan tipte olacaktır. Böylece değişken işletme şartlarına uyum sağlayacak, %100 sızdırmaz olarak 
çalışacaktır. 

• Dip blöf sistemi zaman ayarlı olacaktır. Kazan besi suyu şartlarına göre blöfe başlama 
zamanları ve blöf süreleri ayarlanabilecektir. Dip blöf vanası, blöf suyunda olabilecek ve kazan 
dibinde çökelmiş katı maddelerin süpürülmesi aşamasında oluşacak aşınmalara karşı dayanıklı ve bu 
işleve özel olarak dizayn edilmiş küresel vana gövdesine ve ani açıp-kapama sağlayacak pnömatik 
aktüatöre sahip olacaktır. Aktüatör üzerinde açık-kapalı konumunu emniyetli olarak takip etmek 
amacıyla switch bulunacaktır. Dip blöf vanası yay geri dönüşlü aktüatöre sahip olacak ve böylece 
enerji/basınçlı hava beslemesi kesintilerinde vananın açık kalma riski bertaraf edilecektir. Dip blöf 
çıkış hattı atmosferik blöf tankına boşalacak ve soğutularak deşarja verilecektir. Zaman ayarlı dip blöf 
vanasının önünde ve arkasında manuel kontra vanalar konumlandırılacaktır. 

• Yüzey blöf miktarı 1 adet olacak ve üst druma konumlandırılacaktır. 
• Dip blöf vanası sayısı ve vanaların konumlandırılacağı yerler tarafından projesinde 

belirtilmelidir. İdare yeterli görmemesi durumunda ilave sayıda dip blöf talep edebilir. 
 

3.2.16.3. NUMUNE SOĞUTUCUSU 

• Kazan, degazör tankı ve kondens tankında bulunan suların iletkenlik, sertlik, ph, vb. kimyasal 
analizlerin laboratuvar ortamında yapılabilmesi için zaman zaman numune almak gereklidir. Bu işlere 
olanak sağlamak için kazanda, degazörde ve kondens tankında toplam 3 (üç) adet soğutuculu numune 
alma kabı bulunacaktır. Bu yerlerdeki numune alma kaplarında kazanda üretilen buhar, kondens ve 
degazör tanklarındaki sıcak sular numune alma soğutucusunda soğutularak analize hazır hale 
getirilmesi sağlanacaktır. Analiz değerlerinin doğruluğunu sağlamak ve soğutucunun korozyondan 
etkilenmeyerek uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla; numune soğutucu gövde komple AISI 316L 
paslanmaz çelik malzemeden, serpantin nikel alaşımlı incolay (825) malzemeden ve numune giriş 
vanası paslanmaz çelikten imal olacaktır. Soğutuculu numune alma cihazları ortak bir mahalde 
toplanacaktır. Numune soğutucu suyu olarak yumuşak su kullanılacaktır. 

 
3.2.16.4. KİMYASAL DOZAJLAMA SİSTEMİ 

• Kurulacak kazanın kapasitesine göre Kimyasal Dozajlama Sistemi kurulacaktır. Dozajlama 
pompası 220V beslemeli olacak ve koruyucu kimyasalı degazör tankına basacak şekilde tesis 
edilecektir. Koruyucu kimyasal tankı PE malzemeden imal 100 lt hacminde olacaktır. 

 
3.2.16.5. DRAİN KANALI 

• Yeni yapılacak kazan sahasının ile kojenerasyon ünitesi arasındaki mevcut yolun yeni kazan 
sahası alanında bulunmak üzere 100x100 cm ebatında pik döküm kapaklı drain kanalı yapılacaktır. 
Numune soğutma sistemleri, kondens, degazör tankları taşkanları ve drainleri, ve blöf tankı drainleri 
bu kanala bağlanacaktır. Bu kanalda DN 250 boru ile takribi 90 metre uzaktaki mevcut kanala 
bağlanacaktır.  
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3.2.17. TUĞLA, REFRAKTER MALZEME, İZOLASYON VE KAPLAMALAR 
3.2.17.1. Tuğla ve reflakter malzemeler çalışma şartlarına uygun olacaktır. Çeşitli cidar ve taban 
birleşme noktaları ile buhar drumı ve alt drumın yanma odası ısısıra maruz kalabileceği noktalar 
reflakter harç ile sıvanacaktır.  

3.2.17.2. Kazanda brülörün montaj edileceği yanma odasının girişinin ısıdan etkilenmesini 
engellemek için refrakter örgüsü işi yapılacaktır. İlgili yüzeye ankrajlar puntalanıp, dövme yöntemiyle 
refrakter malzemesi uygulanacaktır.  Yanma odası giriş deliği uygun şekilde korunack ve ısıya maruz 
kalması önlenecektir. İç kaplama bulunan kısımlarda cidarlar cam yünü izolasyok ile kaplanacaktır. 

3.2.17.3. Buhar drumının, boruların üstünde kalan kısmı (üst yarısı) ayrıca izole edilecektir. Kazan 
arka cidarlarının izolasyonu alt drum seviyesinde aşağı, kaide konstrüksiyonuna kadar devam 
edecektir. 

3.2.17.4. Kazan, imalatın ve kontrollerin bitmesini müteakip 80 kg/m3 yoğunlukta taş yünü ile izole 
edildikten sonra üzeri 1 mm kalınlığında alüminyum sac ile kaplanacaktır. İzole kalınlığı min. 150 mm 
olacaktır. İzolasyon kalınlığı belirlenirken, kazan operasyon durumunda kazan yüzey sıcaklığının 
45°C’yi geçmemesi esastır. İmalatçı bu değeri sağlamak kaydıyla izolasyon kalınlığını artırabilecektir. 

3.2.17.5. Ayrıca hava ve gaz kanalları, borular, tanklar ve diğer sıcak yüzeyli teçhizat da izole 
edilecektir. İzole bulunan kısımların dışı alüminyum ile kaplanmış olacaktır. Bu kaplama şoklara ve 
her türlü atmosferik şartlara karşı koyabilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. İzolasyon kaplama 
sacının bağlantısı vidalı tip olacaktır. Perçinli ya da sökülemeyen herhangi bir bağlantı tipi 
kullanılmayacaktır. İzolasyon yüzeyi ile kaplama sacının merkezlenmesini ve rijit formda kalmasını 
sağlamak için belirli mesafelerde “izolasyon mesafe tutucusu” kullanılacaktır. Bu mesafe tutuculardan 
ısı geçişinin olmaması için mesafe tutucularının üst ve altına teflon yanmaz fitil vb. kullanılacaktır. 
Kazan ve tankların izolasyon sacının birleştirmeleri kazanın alt tarafında yapılacaktır. İzole edilmiş 
yüzeylerde bulunan nozzle çıkışlarında, izolasyonun sudan zarar görmesini engelleyecek şekilde yaka 
sacı, fitil, çerçeve vb. önlemler alınacaktır. 

3.2.17.6. Hat üzerinde bulunan vanalar, pislik, tutucular, çekvalfler gibi herhangi bir sıcak yüzeye 
sahip aksesuar için vana ceketi kullanılmalıdır. 

3.2.18. HARİCİ AYDINLATMA ve PRİZ TEÇHİZATI 
3.2.18.1. Kazan müştemilatı ve yardımcı cihazlar gerek zemin kotunda, gerek platform ve 
merdivenlerin gerekli noktalarında, göz hizasında kapalı alanlarda gece ve gündüz işletmesi için ilgili 
yönetmeliğe uygun aydınlatma şiddeti ve lüm/W değerlerinin seçilerek uygun armatürler kullanılarak 
aydınlatılacaktır. YÜKLENİCİ aydınlatma projesini yaparak ve İDARE’nin onayına müteakip 
yapımına başlayacaktır.  

3.2.18.2. Kullanılacak armatürlerin koruma sınıfı en az IP 66 olacak, renk dönüşüm endeksi(CRI) en 
az 70, ürün ömrü de en az 50.000 saat olmalıdır. Sahada içinde 400 VAC, 220 VAC VE 24 VDC 
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gerilim bulunan 3 adet saha tipi priz panosu İDARE’ nin uygun göreceği yerlere montaj yapılacaktır. 
Söz konusu panonun gücü ihtiyacı karşılayacak oranda olmalıdır.                                                                                                                                                 

3.2.19. KAZAN KAİDESİ 
3.2.19.1. Kazan komple bir ünite halinde olup, drumlar, konveksiyon demeti, yanma odası ve 
bunların yan cidarları, ön ve arka cidarlar, kızdırıcı, attemparatör, hava kutusu ve brülörlerden 
meydana gelmektedir. 

3.2.19.2. Bu üniteler komple olarak low-bed üzerinde işletmeye getirilecek ve montajı aksi 
belirtilmedikçe low-bed üzerinde yapılacaktır. 

3.2.19.3. Bütün bunlardan başka kazan ve kaidesinin ısı ile genişlemesi nedeniyle bu genişlemeyi 
mümkün kılacak gerekli önlemler alınmış olacaktır. 

3.2.20. TEMELLER 
Belirlenen sahadaki; teklif edilecek buhar kazanı ve donanımlarını taşıyacak temel ve ankrajları 
YÜKLENİCİ tarafından projelendirilecek ve İDARE’nin onayını müteakip yapımına başlanılacaktır. 

3.2.21. BACA GAZI ANALİZ CİHAZI  
3.2.21.1. Cihaz gözetimsiz çalışma ve sürekli ölçüm esasına göre tasarlanacaktır. Mikroişlemci 
denetiminde, sistemde sabit monteli olacak ve brülör çalıştığı sürece otomatik olarak baca gazı ölçümü 
yapacak bu cihaz, ölçüm değerlerini brülör kontrol sistemine (BMS) göndererek, emisyon değerlerinin 
sistem tarafından sürekli kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. Cihaz, ayrıca, tek başına (BMS 
bağlantısı olmadan) sadece ölçüm ve izleme amaçlı olarak da kullanılabilecektir.  

3.2.21.2. Aşağıdaki bilgiler hesaplama metodu ile değil, online ölçüm yapmak suretiyle net emisyon 
değerlerini gösterecektir. Bu değerler 4-20 mA çıkış ile merkezi sisteme aktarılabilir özellikte 
olacaktır. 

3.2.21.3. Genel Özellikler: 

• Baca Gazı Analiz Cihazı, O2, CO2, CO, NO, SO2 “baca gazı sıcaklığı” ve “yanma verimi” 
ölçümü yapabilecektir. Ölçümlerde, ilgili kuruluşların kabul ettiği sensörler kullanılacaktır. 

• BMS ile bağlantı yapılarak, 3 parametreli (O2, CO2 ve CO) “trim kontrol” (hava ayar 
düzeltmeleri) imkanı verecektir. Teknik detaylar Genel Teknik Şartname eki olan Otomasyon Teknik 
Şartnamesinde belirtilmiştir. 

• Baca gazı cihazı online ölçüm yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Hesaplama metodu 
yardımıyla yaklaşık gaz değerleri ile sonuç veren cihaz kullanımı kabul edilmeyecektir. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online izleme sistemi olan Seös bağlantısı Yüklenici 
tarafından temin edilerek yapılacaktır. 
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3.2.22. SİSTEM GİRİŞ/ÇIKIŞ LİSTESİ 
3.2.22.1. Önerilen kazan ana kontrol ve brülör denetim sistemlerinde toplam olarak asgari aşağıda 
istenilenler bulunacak, YÜKLENİCİ Firma kendi denetim sistemi gereği ek kontrol ve denetim 
sistemleri ilave edebilecektir.  

3.2.22.2. Oransal Girişler 

Kızgın Buhar Basıncı 

Fuel-oil Akışı 

Fuel-oil Basıncı 

Fuel-oil Sıcaklığı 

Doğal Gaz Akışı 

Doğal Gaz Basıncı  

Hava Akışı 

Hava Sıcaklığı (Fan girişi-ortam ) 

Besi Suyu Sıcaklığı (eko girişi ) 

Besi Suyu Sıcaklığı (eko çıkışı ) 

Besi suyu sıcaklığı (ısıtıcı girişi) 

Besi suyu sıcaklığı (ısıtıcı çıkışı) 

Rüzgar kutusu basıncı 

Yanma odası basıncı 

Kazan çıkış basıncı 

F.D. Fan motor akımı 

O2, CO2, SO2 miktarı  

Kazan çıkışı gaz sıcaklığı 

Eko çıkışı gaz sıcaklığı 

Baca dumanlılık oranı 

Drum basıncı 

Besi suyu akışı 

Su/Buhar akışı 

Buhar sıcaklığı (Attemperatör girişi) 

Buhar sıcaklığı (Attemperatör çıkışı) 

Buhar sıcaklığı (Son kızgın buhar) 
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Drum suyu kondüktivitesi 

İç ortam doğalgaz hissedicisi 

Rüzgar kutusu (dış ortam) doğalgaz hissedicisi 

Besi suyu pompaları elektrik analizörü 

 
3.2.22.3. Oransal Çıkışlar 

Fuel-oil kontrol vanası 

Doğal gaz kontrol vanası 

Hava damperi 

Besi Suyu kontrol vanası 

Spray (soğutma suyu kontrol vanası) 

Otomatik yüzey ve dip blöf kontrol vanaları 

Hava fanı devri 

3.2.22.4. Sayısal Girişler 

Yüksek buhar basıncı 
Yüksek su seviyesi 
Düşük su seviyesi 
Çok düşük su seviyesi 
Minimum hava akışı 
Süpürme hava akışı 
F.D. fan devir hızı 
Yüksek, yanma odası basıncı 
Düşük, enstrüman hava basıncı 
Alev gözleyici soğutma havası kaybı 
Acil durdurma butonu (pano üzerinde (1 ad.)ve lokal olarak sahada (2 ad.) 
Doğal gaz ateşleme konumu 
Yüksek doğalgaz basıncı 
Gaz / Fuel-oil yakıt seçme şalteri 
Fuel-oil ateşleme konumu 
Yüksek fuel-oil sıcaklığı 
Düşük fuel-oil basıncı 
Fuel-oil ana kesme vanası kapalı 
Fuel-oil geri dönüş vanası kapalı 
Her Brülör İçin ; 

Doğalgaz brülör otomatik kesme vanaları kapalı 
Brülör hava kesme damperi açık 
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Brülör hava kesme damperi kapalı 
Brülör alev gözleniyor 
Brülör start 
Brülör stop 
Fuel-oil brülör otomatik kesme vanası kapalı 
Fuel-oil namlusu takılı 
Fuel-oil namlusu çekili 
3.2.22.5. Sayısal Çıkışlar 

 

 

 

 

 

Her Brülör İçin ; 

Brülör doğalgaz açık ikazı 
Brülör trip ikazı 
Doğalgaz kesme vanaları açma 
Pilot yakıcı selenoidleri açma 
Pilot ateşleme trafosu enerjileme 
Brülör hava damperi kapama 
Brülör hava damperi açma 
Brülör fuel-oil açık ikazı 
Fuel-oil kesme vanası açma 

3.2.23. KONTROL ÇEVRİMLERİ  
3.2.23.1. Ana Basınç Kontrolü 

• Kızgın buhar çıkışından ölçülen buhar basıncı, istenilen buhar basıncı değeri ile 
karşılaştırılarak elde edilen fark üzerinde PID kontrol uygulanılacaktır. Kontrol çıktısı kazan talebi 
olarak yakıt ve hava debilerinin ayarlanmasında kullanılacaktır. Kontrol sistemi modülü kazandan 
sıcaklık veya basınç sensörleri ile aldığı yük bilgisine göre yakıt ve hava motorlarına kumanda ederek, 
işletme tarafından istenen sıcaklık/basınç hedef değeri için gerekli miktardaki yakıt ve havanın, tam ve 
doğru olarak yakılmasını sağlayacaktır. Bir başka deyişle, istenen sıcaklık/basınç hedef değeri için 
oransal-PID kontrolü gerçekleştirecektir. 
 
3.2.23.2. Yakıt Akış Kontrolü 

Süpürme gerekli ikazı 
Süpürme işlemde ikazı 
Süpürme tamam ikazı 
Kazan devre dışı ikazı 
Doğalgaz ana kesme vanası açma 
Fuel-oil ana kesme vanası açma 
Fuel-oil geri dönüş vanası kapama 
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• Kazan talebi ile hava akışı karşılaştırılarak, küçük olanı seçilmiş olan (gaz/fuel-oil) yakıt 
akışının o anki miktarını düzeltmede yakıt talebi olarak kullanılacaktır. Anlık ve toplam yakıt tüketimi 
ölçülecektir. Doğal gaz ve fuel-oil kontrolü birbirinden bağımsız olarak ele alınacaktır. 
 
3.2.23.3. Yanma Havası Akış Kontrolü 

• Kazan talebi ile yakıt akışı karşılaştırılarak en büyük olan hava akışının o anki miktarını 
düzeltmede hava talebi olarak kullanılacaktır. Kazan talebi üzerinde seçilen yakıta uygun O2 trim 
değeri uygulanacaktır. 

• Fan motoru frekans konvertörü ile sürülecektir ve yanma havası kontrolü yapılacaktır. Ayrıca 
yanma havası için elektro pnömatik bir kontrol sistemi kurulup sürücüyle yedekli çalışması 
sağlanacaktır. Fan motoruna ait elektriksel bilgiler ( giriş/çıkışlar) kontrol sisteminden izlenecektir. 
 
3.2.23.4. O2 + CO2 Trim Kontrolü 

• Yanma sonu gazdan ölçülen kalan O2 + CO2 miktarı trim kontrol için yakılan yakıta uygun 
fazla hava miktarını ayarlamada kullanılacaktır. 

 
 
3.2.23.5. Drum Seviyesi Besi Suyu Akışı Kontrolü 

• Kazanda 3 parametreli seviye kontrolü uygulanacaktır.  
• Kazan içi su seviye kontrolü; seviye probundan (1), buhar sayacından (2) ve besi suyu 

sayacından (3) alınan 4-20 mA sinyaller ile hassas olarak 3 parametreli dijital PI oransal seviye 
kontrolü yapılacaktır. Böylece 1.inci eleman olan drum su seviyesi, buhar akışı ve besi suyu akışının 
düzenli olmadığı devreye giriş dönemlerinde tek elemanlı seviye kontrolü olarak kullanılabilecektir.  

• Besi suyu kontrolü; VMD kontrollü oransal kontrol vanası ve frekans konvertörlü besi suyu 
pompası ile kazan su seviyesi, buhar sayacı ve besi suyu sayacı parametrelerinin her birine 
değerlendirerek yapacaktır.  

• Kazan su seviyesi Yüksek Yüksek (YY), Yüksek (Y), Normal İşletme Seviyesi (N), Düşük (D) 
ve Düşük Düşük (DD) olmak üzere 5 seviyede otomatik kontrol edilecek ve bu kontroller ayrı ayrı 
alarmlar ile kontrol sistemi ekranına otomatik yansıtılacaktır. Seviye alarm sistemleri; kendi kendini 
test edebilen tipte ve TÜV onaylı olacaktır. Ani su dalgalanmalarında düşük seviye nedeniyle kazan 
sistemlerinin durmasını önlemek amacıyla kontrol sistemi yanma oranı ve kazan basıncını kontrol 
ederek Normal İşletme Seviyesini (N) otomatik olarak artırıp dalgalanmaya uyum sağlayacaktır. 

• 3 Parametreli seviye kontrolünde kullanılacak olan ve buhar kazanının toplam işletme 
verimliliğini sürekli “online” olarak takip etmek amacıyla kullanılacak olan “Buhar Sayacı”nın ve 
“Besi Suyu Sayacı”nın ölçüm hassasiyetleri +/- %1 (okunan değer hassasiyeti) olacaktır.  

• Sayaç ölçüm prensibi; değişken kesit alanlı, fark basınç prensibi ile ölçüm yapacaktır, sıcaklık 
ve basınç kompanzasyonlu olacaktır. Sayaçların debi yük oranı olan maksimum/minimum debi oranı 
Qmax/Qmin (turndown) “100:1” olacak ve montaj mesafeleri olarak giriş tarafı minimum “6xD”, çıkış 
tarafı minimum “3xD” boru çapında olacaktır.  

• Grafik LCD ekranlı debi bilgisayarlarında; anlık debi, toplam debi, ısıl güç değeri, sıcaklık, 
basınç değerleri okunabilecektir. Ayrıca ekranda debi değişimi grafiksel olarak da görülebilecektir. 4-
20 mA sinyal çıkışı ile anlık debi değeri bilgisi taşınabilecektir. 
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3.2.23.6. Buhar Çıkış Sıcaklığı Kontrolü 

• Buhar sıcaklığı ve ileri besleme endeksi olarak hava akışının kullanıldığı sıcaklık kontrol 
çevrimi sonrası atemperatör spray vanası kontrol edilecektir. 

 
3.2.23.7. Atomize Buhar Fark Basınç Kontrolü 

• Fuel-oil yakılması sırasında gerekli olan atomizasyon buhar basıncı farkını otomatik olarak 
ayarlayacaktır. 

3.2.23.8. Daimi Blöf Kontrolü  

• Kazan suyunda ölçülen kondüktivite değerini istenilen seviyede tutmak amacı ile daimi blöf 
miktarı otomatik olarak yapılacaktır. Operatör sadece bu sistemleri gözle kontrol edecek ve periyodik 
olarak alınacak kazan suyu numunesinin ölçülecek değerleriyle, sistem değerlerinin kıyaslamasını 
yapacaktır.  

• Blöf sistemlerinin ayarları ve kalibrasyonları operatör tarafından takip edilebilecek tipte ve 
ayarlanabilen tipte olacaktır.  

• Kontrol sistemi üzerinden zaman kontrollü dip blöf kontrolü yapılacaktır. 

3.2.24. BRÜLÖR DENETİM SİSTEMİ(BMS) 
• Baca Gazı Analiz Cihazı ve 3 parametreli Su Seviye Kontrol modülü ile entegre çalışacak ve 

yukarıda belirtilen Yakıt Akış Kontrolü, Yanma Havası Akış Kontrolü, O2 + CO Trim Kontrolü, Drum 
seviyesi ve Besi Suyu Akışı Kontrolü, Buhar Çıkış Sıcaklığı Kontrolü, Daimi Blöf Kontrolü 
döngülerinin toplandığı kontrol sistemleridir. BMS sistemi aşağıda teknik hususları belirtilmiş olup 
ayrıca Otomasyon Teknik Şartnamesinden detaylı olarak belirtilmiştir. 
 
Brülörlerin yakılması ve işletme emniyetinin sağlanacağı bu sistemde aşağıdaki işlemlerin yapılması 
kontrol edilecektir. 

a) Ateşleme Öncesi Emniyet Kilitlenmelerinin Denetlenmesi 

b) Ateşleme Öncesi Yanma Odasının Hava İle Süpürülmesi 

c) Pilot Alevinin Yakılıp Gözlenmesi  

d) Ana Alevin Oluşturulup, Gözlenmesi 

e) Yakıt/Hava Kontrol Sistemleri İle Haberleşme 

f) İşletme Sırasındaki Emniyet Kilitlenmelerinin Denetlenmesi Ve Emniyet Duruşlarının 
Yapılması. 

Brülör denetimi sistemi tasarımında kullanılacak asgari mantık NFPA 85D (Fuel-oil fired multiple 
burner boiler furnace,1984) ve NFPA 85B ( Natural/ gas-fired multiple burner boiler furnace, 1984) 
kurallarına uygun olacaktır. Bu sistemde kullanılan malzemeler EPDK’nın ilgili yönetmeliklerine 
uygun olacaktır. 



 
 
 

             

 
 

 

50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 
 BUHAR KAZANI 

Doküman No:                  Sayfa  
36 / 57 

Tarih: 
31.12.2020 

Revizyon: 

 

 

 36/57 

3.2.25. İNŞAAT İŞLERİ 
3.2.25.1. Sözleşme dahilindeki İnşaat İşleri “İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi” ve “İnşaat İşleri 
Genel Teknik Şartnamesi” dokümanlarında detaylandırılan hükümler doğrultusunda yürütülecektir. 

3.2.25.2. Buhar kazanı ünitesi ve müştemilatının mevcut sistemle beraber çalışması için gerekli hatlar 
için boru köprüleri ve/veya galeriler de Yüklenici tarafından oluşturulacaktır.  

3.2.25.3. Bu kapsamda YÜKLENİCİ firma sözleşme imzalanmasına müteakip kurulacak tüm 
ekipman ve hatlarını, bu ekipman ve hatlara ait temel, kaide, boru köprüsü gibi taşıyıcı sistem 
elemanlarına ilişkin yerleşim planlarını İDARE ye sunacaktır.  

3.2.25.4. İDARE’nin onayı ardından taşıyıcı sistem elemanlarına ilişkin hesap raporlarının ve bütün 
uygulama ve detay projelerinin YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp onaya sunulması ardından 
imalatlara başlanacaktır. 

3.2.25.5. İnşaat İşlerine ait Mimarlık Hizmetleri Özel Teknik Şartname ile İnşaat İşleri Özel Teknik 
Şartname Ek te yer almakta olup, Yüklenici söz konusu şartnamelere göre inşaat işlerini yapacaktır. 

3.2.26. ZEMİN ETÜDÜ İŞLERİ 
Sözleşme kapsamında yapılacak zemin etüt işleri “İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi’nin 5.2 

maddesinde tanımlanmıştır.  

3.2.27. TEKNİK ŞARTLAR 
3.2.27.1. TESİSİN GENEL YERLEŞİMİ 

• Buhar Kazanı Ünitesi ekte verilen Genel Yerleşim Projesinde belirtilen lokasyona monte 
edilecektir. İSTEKLİ’ler teklif öncesinde işletme sahasında inceleme yapabilecek, proje yerini 
görebilecek ve tekliflerini bu doğrultuda verebileceklerdir. 

 
3.2.27.2. TASARIM VE MALZEME GEREKLERİ  

• Bütün malzeme ve ekipmanlar yeni (daha önce kullanılmamış-güncel), iyi kalitede ve belirtilen 
çalışma koşullarına ve ekteki şartnamelere uygun olarak imal/temin edilecek olup tüm ekipmanlar 
(Elektriksel kontrol ve pompa sistemleri hariç) dış ortama (outdoor) konumlandırılacaktır.  

• Malzemeler yıl içi değişebilecek sıcaklık farklılıklarından ve mevcut işletme şartlarından 
etkilenmeyecek yapıda aşınmaya, korozyona ve ağır işletme şartlarına uygun olacak şekilde 
seçilecektir. 

• Temin edilen bütün makine ekipmanları, Gürültü Yönetmenliğine göre maksimum 85 dBA’da 
çalışacak şekilde standartlara uygun olarak belirlenecektir.  

• Ekipmanların paketlerinin tasarımında kolay bakım ve güvenli işletme göz önüne alınacaktır. 
•  Özel ve Genel Teknik Şartnamelerde belirtilen hususlar asgari olup güncel teknolojik 

gelişmelere uygun kapsamdaki teklifler verilebilecektir. 
 

3.2.27.3. BORULAMA TESİSATI 
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• Borulama sistemleri prosesler için uygun olan malzeme sistemleri seçilerek tesis edilecektir. 
Kondens ve su hatlarında dikişli boru, buhar hatlarında ise çelik çekme dikişsiz boru kullanılacaktır. 
Plastik ve PVC boru kesinlikle kullanılmayacaktır. Boru hattı akış hızları ekipman arası bağlantılarda 
gerek toplam basınç düşümlerinin sınırlanması gerek vibrasyonların oluşmaması için aşağıdaki 
değerlerin altında olacak şekilde sınırlandırılacaktır. 

• Tesisat üzerinde kullanılan tüm borulama işi için izometrik çizimler ve boruları taşıyan çelik 
konstrüksiyon çizimleri YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sunulacaktır. Ayrıca boruluma tesisatı 
kazan, kazan alt ekipmanları ve taşıyıcı çelik konstrüksiyon için üç boyutlu (3D) çizim hazırlanarak 
İDARE’nin onayına sunulacaktır. İDARE’nin onayı olmadan borulama işlemine başlanılmayacaktır. 

• Buhar hatları için: Dağıtım hatları çap tayini; basınç düşümü değeri esas alınarak yapılacaktır 
ve maksimum basınç düşümü 0,3 bar g/100 m olacaktır. Buna göre yapılan çap tayinlerinin 
doğruluğunun kontrolü; buhar hızı değeri doygun buhar hatları için ortalama 25-40 m/sn aralığında, 
kızgın buhar hatları için 40-60 m/s aralığında olacaktır. EN 10216 P235 GH kalitede ve EN 10204-3.1 
sertifikalı çelik çekme (dikişsiz) borular kullanılacaktır. 

• 30 – 60 bar arası buhar  : 50 metre / saniye 
• 10 – 30 bar arası buhar  : 30 metre / saniye 
• 10 bar altı buhar   : 15 metre / saniye 
• Pompa emişi besi suyu akış hızı     : 0,6 metre / saniye 
• Su akış hızı            : 2 metre / saniye 
• Doğal gaz / basınçlı hava akış hızı : 25 metre / saniye 
• Boru hatlarda dış ısı izolasyonu yapılacaktır. İzolasyon kalınlıkları, izolasyon sac kaplamasının 

dış yüzeyinde 15 m/dk hızındaki hava cereyanı kabulü ile ve 27 °C ortam sıcaklığında, ortam 
sıcaklığının azami 28 °C üzerinde olacak şekilde hesaplanacaktır. İzolasyon sırasında ısı köprülerinin 
oluşmasına izin verilmemelidir. İzolasyonu yapılan tesisatın hava ile teması önlenmelidir. Vana ve 
armatürlerin yoğunlaşmaya karşı izolasyonu yapılmalıdır. Soğuk tesisatta, polietilen veya kauçuk 
köpüğü gibi su almayan, kapalı hücreli ve buhar difüzyon direnç katsayısı yüksek olan malzemeler 
kullanılmalıdır. Gerekli izolasyon kalınlığını hesap etmek için bilgisayar yazılımları kullanılmalıdır. 
İzolasyon montajı yapılacak yüzeyde tavlama ve boya işleri bitirilmiş olmalıdır. İzolasyon üzeri düz 
yüzeyler 1 mm kalınlığında alüminyum sac ile kaplanacaktır. 

 
3.2.27.3.1. BORULAMA MÜHENDİSLİĞİ VE PROJELENDİRİLMESİ 

3.2.27.3.1.1. Analiz 

• Boru stress analizi ASME B31.1, ASME B31.3 veya TS EN 13480 standartlarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

• Stress analizi yapılması için Ceaser, Auto PIPE ve Nozzle PRO vb. lisanslı bilgisayar 
programları kullanılacaktır. 

• Mesnetlenme tipleri, stress analizi sonuçları ve bunların mevcut çelik konstrukisyondaki 
sonuçlarına/maliyetlerine göre optimize edilecektir. Bu kısım stress analizi ve boru 
gerilmelerinin yapısal etkileri karşılıklı irdelenerek maksimum fayda/maliyet oranı elde 
edilerek çözülecektir. 

• Yeni yapılacak olan buhar ve kondens hatları hidrolik analizleri yapılacaktır. 
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• Kondens ve hidrolik analiz hesapları için AFT veya muadili lisanslı yazılımlar 
kullanılacaktır. 

• Kondens hatları için kondens debisi hesapları yapılacak ve bu debiye göre ilgili 
kondensstop ekipmanları seçilecektir. Kondensstop tipleri İDARE ile istişare edilerek 
seçilecektir. 

• Kondenslerin nerede oluştuğu ve toplandığı belirlenerek buna göre kondens alım 
yerleri tespit edilecektir. 

• Su koçu darbesi ve surge analiz hesapları uygun programlar vasıtası ile yapılacaktır. 
• Stress analiz hesapları sonucunda gerilme yığılmalarının olduğu tespit edilen 

noktalardaki kaynak bağlantıları için, stres saprounda ASME B31.3 e göre kaynak 
kontrollerinin ne şekilde yapılacağı belirtilecektir. 

• Yüklenicinin sunacağı stress analizi raporunda; mevcut supportların uygunluğu ilave 
edilmesi gereken veya değiştirilmesi gereken supportların borulama izometrisi 
üzerinde yerleşimi gösterilecektir. 

• Sisteme ait P&ID ler hazırlanarak İDARE’ye teslim edilecektir. 
 

3.2.27.3.1.2. Resimlendirme 

• Borular için gerekli boru köprüleri ve mesnetler 3D olarak modellenecektir. 
• Borular da kendi mesnetleri ile beraber aynı modele girilecektir. 
• Güzergah İDARE ile istişare edilecektir. 
• Boru çap ve stress analizleri bittikten sonra, tüm borular, vana vb. ekipmanlar ve 

enstrümanlar 3D olarak modellenecektir. Tüm vana ve enstrümanlara ulaşım 
sağlanacak ve tüm yapısal ve mekanik elemanlar tek bir 3D modelde süperpoze 
edilerek idareye sunulacaktır. 

• Boru genel yerleşimleri ve izometrileri muntazaman çizilecek tüm malzeme listeleri 
hem dwg lerde hem Word olarak verilecektir. 

• Tüm teknik mevzuatlara uygun hareket edilerek projelendirmeler yapılacaktır. 
• Boru mesnetleri imalat resimleri çizilerek İDARE’ye teslim edilecektir. 
• Mekanik projelerde boru genleşmeleri, boru boy uzamaları ve tüm detaylar dikkate 

alınarak projelendirme yapılacaktır. Ayrıca akışkana uygun armatür seçilecektir. 
• Boru genleşmeleri için kompansatör kullanılmayacak gerilmeler Omega lar üzerinden 

alınacaktır. Sadece bina giriş ve çıkışlarında dilatasyon kompansatörleri kullanılabilir. 
• Boru hatları üzerindeki tüm flanş, akışmetre, vana vb. enstrümanlar 3D modelde 

modellenecektir. Bunların emme basma noktalarına olan bağlantıları pompalarda dahil 
olmak üzere 3D olarak modellenecektir. 

 
3.2.27.4. TESİS VE EKİPMAN SINIFLANDIRMA/KODLAMA SİSTEMİ 
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• İDARE tarafından mevcut işletmede kullanılan kodlama sistemi dikkate alınarak tüm 
ekipmanların üzerine İDARE’nin belirleyeceği ebattaki yazı ile numaralar yazılacaktır.  

• Ayrıca, buhar hatları kırmızı, kondens hatları yeşil ve hava hatları mavi boya ile İDARE’nin 
belirleyeceği aralıklarla ve normlara uygun olarak boyanarak işaretlenecektir.  

• Tüm ekipman ve tesisatlara dönüş yönü ve akış yönü ok işaretleri ile belirtilecektir. 
 

4. 2*20 T/H BUHAR KAZANLARININ DEMONTAJI 
 

Demontaj işinde kullanılacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve 
yönetmeliklere uygun olacaktır. Demontaj işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve 
düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, söküm, işçilik, İdare tarafından istenilen yere 
(İşletme içerisindeki) istif ve tasnif işleri, Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Demontaj 
sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar Yüklenici firma tarafından giderilecektir. Demontaj 
işleri esnasında sökümden çıkan kullanılabilir veya hurda durumundaki malzemeler Yüklenici firma 
tarafından tutanakla İdare yetkililerine, İdarece gösterilen yere istif edilerek teslim edilecektir. Kapı- 
pencere doğrama, mutfak dolabı, gömme dolap gibi malzemeler, moloz, kiremit, cam, seramik, demir 
aksam gibi inşaat atıkları ve mevcut kazanların muhteviyatında bulunan kondens tankı, degazör ve 
besi suyu depoları, kazan drumı, buharlaştırıcı, ekonomizer, ateş odası, ateş odası ön ve arka duvarları, 
kızdırıcılar, kızdırıcı tutucuları ile besi suyu pompaları, kondens pompaları, hava fanları, kazan 
bacaları, kollektör ve borulamaları demontaj edilip Kırka Bor İşletme Müdürlüğü hurda sahasına 
taşınacaktır.  

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binası, bodrum katları hariç, İnşaat İşleri Özel 
Teknik Şartnamesi’nde tanımlanan şartlar dahilinde tümüyle yıkılacak-sökülecektir. 

 
5. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 
5.1. Mevcut Proses 

5.1.1. Kazanların, ihale kapsamında sevk edilerek montajının yapılacağı Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğümüzdeki;  

Mevcut Kazanların ve Yardımcı Ünitelerin Tarifi 
Kırka Bor İşletmesinde; (42 barg, 455ºC saha montajlı) 
 1 adet 50 ton/saat,   1994 İmalatı 
 1 adet 70 ton/saat,   2002 İmalatı 
 1 adet 160 ton/saat, 2008 İmalatı 
 1 adet 75 ton/saat,   2015 imalatlı (Kömürlü Kazan) 
Kazanlar ile  
 20 m3/saat   
 2x30 m3/saat  
 160  m3/saat kapasiteli 
Demi suyu üniteleri ve 
 1 adet 3,2 MW,   1984 İmalatı 
 1 adet 5 MW,      2002 İmalatı 
 1 adet 8,7 MW,   2015 imalalı 
 1 adet 10 MW,    2008 İmalatı 
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Buhar türbinleri (T/G) mevcuttur.  

Anılan turbo jeneratörlerin buhar girişleri ortak bir kolektörde, 42 barg–455 oC, birleştirilmiş olup bu 
kolektörden turbo jeneratörden elektrik üretimi yapılmaktadır. Temin edilecek buhar kazanın çıkışı da 
bu kolektörle irtibatlandırılacaktır.  
5.1.2. Aşağıdaki değerler bilgi amaçlı olup, kazanın kurulacağı yere ait gerekli olabilecek 
meteorolojik verileri YÜKLENİCİ kendisi temin edecektir. Dizayna esas değerler YÜKLENİCİ 
tarafından kesinleştirilecektir. 
5.2. İklim Şartları  

5.2.1. Buhar kazanı bina dışında tesis edilecek olup tüm ekipmanlar (Elektriksel kontrol ve pompa 
sistemleri hariç) bina dışı şartlarda çalışacaktır.  

• Konum   : Kırka / Eskişehir /Türkiye 
• Rakım    : 1.059 m  
• Maks. Sıcaklık   : 39,1°C 
• Min. Sıcaklık             : -26,3°C  

 

5.3. Tesiste Mevcut Olan İmkanlar 

5.3.1. Besi (demineralize) su; 
• Toplam sertlik : 0 
• Kondiktivite  : max. 15 µs/cm (katyon) 
• SiO2   : 0.05 ppm. 
• pH   : 8,6 – 9,2  
• Sıcaklık (maks.) : 102 0C (tank çıkışı, teslimat sınırı) 

5.3.2. Tesiste mevcut basınçlı hava: 
• Basınç   : 6bar(g), yağ içermeyen enstrüman havası, 
• Sıcaklık  : Ortam değeri 

5.3.3. Tesis sahasında mevcut enerji: 
 AG Elektrik 

• Gerilim  : 400 Volt AC 
• Faz   : 3 
• Frekans  : 50 Hz 

 OG Elektrik 
• Gerilim  : 6300 Volt AC 
• Faz   : 3 
• Frekans  : 50 Hz 

 
6. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
6.1. İşe Başlama Tarihi 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. 
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6.2. Teslim Süresi 

İşe başlama tarihini itibaren montaj dahil 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür. İDARE’den 
kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işyerinin YÜKLENİCİ’ye teslim edilememesi nedeniyle 
geçen süreler, cezasız olarak işin süresine ilave edilecektir.  

6.3. Teslim Yeri ve Şartları 

6.3.1. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü sahasına teslim edilecektir.  
6.3.2. Nakliye ve sigorta ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ’ye aittir. 
6.3.3. Teknik Şartname kapsamında yer alan tüm makine ve ekipmanlar ve hizmetler Kırka Bor 
İşletmesi Müdürlüğü sahasına götürü bedel esasına göre teklif kapsamında yer alacaktır.  
6.3.4. İşin yapılacağı yer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
Kırka–ESKİŞEHİR, tedarik edilecek sistemlerin teslim yeri ise Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
Kırka/ESKİŞEHİR’dır. 
6.4. Teslimatlar ve Hizmetler 

Bu madde kapsamında yapılan açıklamalar en az ihtiyaçları belirtmektedir.  
6.4.1. Götürü bedel esasına göre işin tamamlanarak kazan ünitelerinin görevlerini yerine 
getirebilmesi için sözleşme kapsamındaki işler ve sorumluluklar çerçevesinde işin yapılması için 
gerekli tüm malzeme, makine, cihaz, işçilik, mimarlık mühendislik, yürürlükteki kanun ve 
yönetmelikler gereği izin, onay, nakliye, sigorta, koruma, güvenlik vb. hizmet, mal temini ve 
uygulamaları götürü bedel kapsamında YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. 
6.4.2. Temin edilen sistemdeki teslimat sınırları içerisinde yer alan; 
 
6.4.2.1. KAZAN ÜNİTESİ 

a) Proses, mekanik, elektrik, enstrümantasyon, inşaat ve diğer işlerin mimarlık- mühendislik 
hizmetleri, ön proje, uygulama, detay ve as-built projeleri, 

b) Her türlü inşaat ve alt yapı işleri, 
c) Doğalgaz kullanımı için BOTAş ile ilgili tüm hizmetler, 
d) Mekanik, borulama, elektrik ve enstrüman temin ve montaj işleri, 
e) Aydınlatma tesisatları, 
f) Proses, mekanik, elektrik, enstrüman sistemlerinin mekanik ve elektrik testleri, devreye 

alma ve ayar çalışmaları, 
g) Performans test çalışmaları ve kabuller, 
h) İşletme ve bakım eğitimleri, 
i) İşletme ve bakım talimatları, 
j) İşletmeye alma sürecinde kimyasal kaynatma temizliği için gereken kimyasal 

malzemelerin ve ekipmanların temini, 
k) Doğalgaz hattından kazanlara bağlantılar (borulamalar, vanalar), 
l) Buhar üfleme / temizlik işleri için geçici bağlantı ve boru tesisat malzemeleri, 
m)Test ve ayarlar için gereken tüm geçici malzemelerin temini, 
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n) Devreye alma çalışmaları ve deneme işletmesinde gerekebilecek ekipmanlar yedek ve sarf 
malzemeleri, 

o) Kazan Ünitesi ekipmanları için 1 yıllık acil yedek parçaları temini, 
p) Yurt dışı ve yurt içi nakliyeler, 
q) Nakliye ve şantiye sigortaları, 
r) Makine ve ekipmanların korunması ve muhafazası, 
s) SSK ile ilgili mevzuat çerçevesindeki sorumluluklar, 
t) İlk işletmeye alma sırasından performans test çalışmalarının başarılı olarak 

tamamlanmasına kadar yağ, filtre, vb. ilk dolum sarf maddeleri YÜKLENİCİ tarafından, 
bu süreç boyunca besi suyu, elektrik ve yakıt İDARE tarafından temin edilecektir.  
 

6.5. Bateri Limitler 

6.5.1. Kazan Ünitesi kendi içerisinde eksiksiz çalışacak şekilde planlanacak, teklif edilecek ve 
yapılacaktır. 
 
6.6. İDARE’nin Sorumluluğu 

6.6.1. İş yerinin teslimi ile şantiye ofisi için kullanacağı konteynırın konumlandırılacağı yer tahsisi 
yapılacaktır. 
6.6.2. Tesislerin kurulması için gerekli elektrik (220-380 VAC) ve su vb. rayiç bedelleriyle 
YÜKLENİCİ’ye verilecektir. Elektrik ve suyun veriliş yerinden kullanma yerine kadar olan tesisat 
malzemesi ve sayaçların temini ile montajları YÜKLENİCİ’ye ait olup bunlar için ayrıca bir bedel 
ödenmeyecektir. 
6.6.3. Tesislerin işletmeye alınması ve performans testleri için yakıt (doğalgaz), elektrik ve su 
ikmalleri bedelsiz olarak İDARE tarafından yapılacaktır. 
 
7. İSTENEN BELGE VE BİLGİLER İLE UYGULANACAK STANDARTLAR 
7.1. Uygulanacak Standartlar 

7.1.1. Bu ihale kapsamında YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek tüm ekipmanlar ve malzemeler, 
ASME, EN, TSE ve diğer kabul edilebilir standartlara uygun olacaktır. Teklif edilecek kazanların 
üreticileri TS EN ISO 3634-2 Türk standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygunluk 
belgelerine ve TS EN 9001 gibi Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. İSTEKLİ’ler 
tekliflerinde bu belgeleri sunacaktır. 
7.1.2. İhale kapsamına yönelik olarak kabul gören uyulması gereken standartlar aşağıda belirtilmiştir 
ancak bunlarla sınırlı değildir. 

a) EU/PED Yönetmelikleri. 
b) ETKB/EPDK Yönetmelikleri. 
c) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( Üçüncü Bölüm). 
d) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 
e) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 
f) BOTAŞ Standartları. 
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g) 2014/68/AB- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. 
h) DIN 1942 Standartları 
i) TSE standartları (Kazan için TSE belgesi sunulması zorunludur.). 
j) EN standartları. 
k) ASME kuralları. 
l) ISA normları 
m) IEC normları 
n) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. 
o) Çevre Mevzuatı. 

 
7.2. Teklifte Verilmesi Gereken Belgeler 

7.2.1. İSTEKLİ firmalar benzeri iş tanımına uygun iş deneyim belgesi veya kapasite raporunun 
sunulması gerekmektedir. 
7.2.2. İş deneyim belgesi sunulması durumunda belge tutarı teklif tutarının en az %40’ı 
tutarında olacaktır veya kapasite raporu sunulması durumunda buhar kazanı 50 t/h Kapasiteli 
Su borulu yüksek basınçlı doğalgazlı ve/veya fuel-oil yakıtlı olacaktır. 
7.2.3. İstekliden istenen Sertifika ve Belgeler 

a) TSE-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası 
b) TÜV AD 2000-Merkblatt HP 0 ve EN ISO 3634-2 veya bu standartların Ulusal/Uluslar arası 

muadili 
c) TS 377/28.4.1993 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi 

 
7.3. İş Bitiminde Sunulacak Belgeler 

Yüklenici firma işin bitiminde aşağıda içeriği verilen “KALİTE DOSYASI”nı 2 adet yazılı, 2 adet soft 
ortamda idareye teslim edecektir. 

KALİTE DOSYASISININ İÇERİĞİ 
  1- Ürün bilgileri ve teknik özellikler 
  2- CE sertifikası (Turk Loydu) 
  3- CE uygunluk beyanı  
  4- Onaylı resim 
  5- Onaylı mukavemet hesapları 
  6- İş yeri kalite belgeleri 
 6.1- ISO-EN 9001 kalite yönetim sistemi belgesi   
 6.2- ISO 3834 imalat yeterlilik belgesi 
 6.3- Türk Loydu iş yeri yeterlilik belgesi 
  7- Kaynak yöntem spesifikasyonları WPS 
  8- Kaynak yöntem yeterlik raporları WPQR 
  9- Kaynak ilave malzemeleri sertifikaları 
10- Kaynakçı sertifikaları 
11- Tahribatsız muayene personeli sertifikaları 
12- Tehlike analizi (Hazard) 
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KALİTE DOSYASISININ İÇERİĞİ 
13- İşletme ve bakım talimatı 
14- Kullanılan standartlar listesi 
15- Kazan etiket bilgileri 
16- Yüksek basınçlı buhar kazanı muayene planı 
17- Yüksek basınçlı buhar kazanı muayene belgeleri 
 17.1- Kazan sacı kesim planı 
       17.2- Ondüle ocak ölçü kontrol raporu 
 17.3- Görsel muayene ve ölçü kontrol raporu 
 17.4- Sıvı penetrant yüzey çatlak kontrol test raporu 
 17.5- Radyografik ve/veya UT test raporu (tamir sonrası muayene raporu ile birlikte) 
 17.6- Test manometresi kalibrasyon sertifikaları 
 17.7- Hidrostatik basınç test belgesi 
 17.8- Ön aynadan damga kopyası 
 17.9- Mamul kalite kontrol belgesi 
18- Malzeme sertifikaları listesi ve malzeme sertifikaları 
 18.1- Malzeme sertifikaları listesi 
 18.2- Malzeme sertifikaları 

8. TEKLİF TÜRÜ VE ÖDEME ŞARTLARI 
8.1. Teklif Türü 

8.1.1. İstekliler teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak götürü bedel üzerinden  fiyat 
vereceklerdir. Fiyatlara katma değer vergisi dahil edilmeyecektir. 
8.1.2. Teklifler TL olarak verilecektir.  
 
8.2. Ödeme Yeri ve Şartları 

8.2.1. Ödemeler Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 
yapılacaktır. 
8.2.2. Muayene ve Kabul Komisyonunca düzenlenen Kabul Tutanağının İDARE yetkilisi tarafından 
onaylanmasını müteakip teminat mektubu karşılığında avans ödemesi mahsup edilerek ödeme 
yapılacaktır.   
 
8.3. Kısmı Teklif 

8.3.1. Teklifler işin tamamı için verilecektir. 
 
8.4. Avans 

8.4.1. Bu iş için avans teminat mektubu verilmesi kaydıyla sözleşme tutarının yüzde yirmibeşi (%25) 
kadar avans verilecektir. Avans teminat mektubu kabulün İdare yetkilisince onaylanmasına müteakip 
düzenlenecek fatura karşılığında serbest bırakılır. 
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9. MONTAJ TEST DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 
9.1. GÖZETİM VE TEST ŞARTLARI 
9.1.1. Genel Gereksinimler 
9.1.1.1. Bu bölümde YÜKLENİCİ kapsamında temin edilecek makina ekipman ve malzemelerin 
test ve gözetim gereksinimleri tanımlanmaktadır. 

9.1.1.2. Ürün için gerekli iş planı ve ITP hazırlanarak İdare’ye sunulacaktır. 

9.1.1.3. Test planında kullanılan standartlar ve kabul esasları referans dokümanlarla beraber 
İDARE’ye sunulacaktır. 

9.1.1.4. Kullanılan malzemelerle ilgili test sertifikaları ve kalite belgeleri ilgili standartlar uyarınca 
düzenlenerek İDARE’ye sunulacaktır. 

9.1.2. Sevkiyat Öncesi İmalatçı Testleri 
9.1.2.1. İmalatçı atölye testleri için detaylı bir liste verilerek, her bir test için kapsam, tip, amaç, yer 
ve muhtemel tarihler belirtilecektir.  

9.1.2.2. İDARE bu programa göre katılabileceği testleri belirleyerek YÜKLENİCİ’ye testin 
yapılacağı tarihten önce haber verecektir.  

9.1.2.3. Yapılan test sonuçları İDARE’ye verilecektir. 

9.1.2.4. İDARE’nin temsilcilerinin katılımında bu testlerin yapılmış olması halinde dahi, 
YÜKLENİCİ’nin bu sözleşme kapsamında taşıdığı sorumlulukları hiç bir şekilde ortadan 
kalkmayacaktır. 

9.1.2.5.Sevkiyat öncesi yapılacak tüm testler ilgili stardarda (EN12952+PED) göre olacaktır. 

9.1.3. Sahada Yapılacak Testler 
9.1.3.1. Kazana ait test prosedürleri ile ilgili gerekli duyuruları yaparak İDARE’nin yapılacak 
testlere katılımı sağlanacaktır.  

9.1.3.2. Boru hatları ve ekipmanlarda olabilecek kaçaklar için ilgili standart ve kurallar uyarınca test 
edilerek kontrol edileceklerdir. Tamir ve ayar çalışmaları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bütün 
deneme çalışmaları, fonksiyonel testler ve devreye alma çalışmaları ilgili standartlar uyarınca 
yapılarak tamamlanacaktır. 

9.1.3.3. Tesislerin fonksiyonel güvenilirlik, işletme emniyeti ve işletme ekonomisi teknik ve ticari 
sözleşme gereksinimleri uyarınca deneme işletmesi sırasında kontrol edilecektir. Montaj sonrası test 
çalışmaları tamamlanmadan sözleşme kapsamında temin edilen tüm tesisler, her türlü inşaat ve montaj 
pislik ve atıklarından temizlenmiş olacaktır. 

9.1.3.4. YÜKLENİCİ yukarıda bahsedilen işlerden sonra saha testlerini İDARE tarafından 
onaylanmış bir programa göre yürütecektir. 
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9.1.3.5. YÜKLENİCİ söz konusu saha testlerini yürüteceği her türlü enstrüman ve cihazı sahaya 
getirmekle yükümlüdür.  

9.1.3.6. Bu testlerde temin edilen ekipmanların emniyet kurallarını sağladığı, imalat işçiliklerinin 
yeterli düzeyde olduğu ve ilgili standart ve kurallara uygun olduğu ayni zamanda modern teknolojiye 
haiz olduğu gösterilecektir. Ölçüm cihazları kalibrasyon sertifikalı olacaktır. 

9.1.3.7. Makine ve ekipmanlar montaj sonrası enerji verilmeden önce fonksiyonları açısından ilgili 
standartlar ve kurallar uyarınca test edileceklerdir. İşletmeye alma öncesi tüm elektriksel sistemler 
kablo bağlantılarının uygunluğu ve doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, izolasyon kaçakları ve uç 
bağlantı devamlılığı gibi testlerden geçirileceklerdir. 

9.1.3.8. Performans testlerine başlanılmadan önce performans test prosedürü İDARE tarafından 
belirlenecek ve bu prosedüre göre uygulanacaktır. 

9.1.3.9. Kazan ünitesi için Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği gereği YÜKLENİCİ 
sorumluluğunda sahada yapılacak testler sonucu aranan bilgi dokümanı içeriği ve kabul dosyası ekleri 
aşağıda verilmektedir. 

a) Verim Hesapları, 
b) Proje onay ve görevlendirme yazıları, 
c) İş bitirme tutanağı, 
d) Topraklama ölçüm raporu, 
e) Emisyon ölçüm raporu, 
f) Gürültü ölçüm raporu, 
g) Vibrasyon ölçüm raporu, 
h) Yapılan çalışmalarda gerekli görülen diğer ekler 

 
9.1.4. Kazan Koruma Testleri 
9.1.4.1. Kazan koruma testlerine ait bütün alarmlar (min.-max.) kumanda merkezinde sesli uyarı 
olarak alınacak ve tarih zaman bazında yazıcıdan basılı olarak alınabilecektir. 

9.1.4.2. Kazan koruma testleri (asgari olarak) aşağıda verilmektedir. Kazan sisteminin sahaya 
tesliminden sonra aşağıdaki testler/kontroller yapılacaktır.  

a) Emniyet valfleri açtırılıyor 
b) Yanma verimi kontrolü 
c) Baca gazı emisyon ve sıcaklık değerleri kontrolü 
d) Kazan ekipmanlarının çalışması kontrolü 
e) Buhar çıkış sıcaklık ve basınç değerlerinin sağlanması 
f) Brülör ve yanma sistemi güvenlik ekipmanları kontrolü 
g) Kazan trip sistemi kontrolü 
h) Soğuk ve sıcak stand-by modundan tam yük moduna çıkış sürelerinin kontrolü 

 
9.2. MONTAJ 
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9.2.1. Kazan Üniteleri kapsamındaki tüm montaj işleri tekniğine uygun olarak YÜKLENİCİ 
tarafından yapılacaktır.  
9.2.2. YÜKLENİCİ, montajlara ilişkin her türlü bilgi ve yazılı dokümanları sağlayacaktır. Montaj 
için gerekli tüm parçalar YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. 
 
9.3. DEVREYE ALMA 
9.3.1. Devreye alma işlemi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Montajdan sonra YÜKLENİCİ’nin 
talebi ve İDARE’nin onayını müteakip, devreye alma çalışmaları başlayacaktır. 
9.3.2. Devreye alma çalışmalarının olumlu olarak tamamlanmasından sonra YÜKLENİCİ yazılı 
olarak performans testi için İDARE’ye başvuruda bulunur. İDARE performans testlerine en geç 10 
(on) gün içerisinde refekatçi olarak katılır. 
9.3.3. Montaj, devreye alma ve performans esnasında ihtiyaç duyulacak her türlü yedek ve sarf 
malzemeleri YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İlk devreye alma yedeklerinin tespiti 
YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olup, devreye alma ve performans aşamasında yedek malzeme ve 
sarf malzeme yokluğundan/ihtiyacından dolayı meydana gelecek her türlü gider YÜKLENİCİ’nin 
sorumluluğundadır. 
 
9.4. PERFORMANS TESTİ 
Test ve devreye alma işleminden sonra İDARE’nin nezaret ve iştiraki ile birlikte performans testleri 
gerçekleştirilecektir. Performans testlerinde geçen süre teslim süresine dahildir. 

9.4.1. Performans Testleri ve Garantileri 

9.4.1.1. YÜKLENİCİ, teklif ettiği makine ve ekipmanları yürürlükteki güncel mevzuat 
hükümlerine göre imal edilmiş ve kullanılmamış olacaktır.. 

9.4.1.2. YÜKLENİCİ, tasarım, uygulama, malzeme ve işçilik açısından meydana gelen arızalı 
parçaları kendi nam ve hesabına yenisiyle değiştirmeyi ve gerekli modifikasyonları yapmayı, tesisi en 
kısa sürede faaliyete geçirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

9.4.1.3. Kazan ekipmanlarında veya cihazlarında dizayn, imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan 
meydana gelebilecek arızalar veya sistemin bir bütün olarak otomasyonunda oluşabilecek arızaların 
giderilmesi, kabul onayından sonra 24 ay olan garanti süresince YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda 
olup, bu gibi arızaların YÜKLENİCİ’ye bildiriminden sonra 48 saat içinde müdahale etmek ve en 
kısa sürede arızayı gidermekle mükelleftir. 

9.4.1.4. Garanti kapsamındayken arızalanan ekipman tamir-bakıma gönderilecekse çalışan sistemi 
aksatmaması için YÜKLENİCİ tarafından aynı özeliklere sahip yedek ekipman temin edilerek 
sisteme montajı yapılacaktır. Arızalı ekipmanın sökülmesi, değişimi, yedek ekipmanın takılması işleri 
ve maliyeti YÜKLENİCİ’ye aittir.   

9.4.1.5. Garanti süresi içerisinde verilecek periyodik bakım hizmetleri YÜKLENİCİ 
sorumluluğundadır. 
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9.4.1.6. Garanti süresi içinde zamanında bildirimden sonra, YÜKLENİCİ ilgili sorunu kabul etmez 
veya arızayı gidermemekte ısrar ederse İDARE arızayı YÜKLENİCİ’nin nam ve hesabına giderme 
hakkına sahiptir. 

9.4.1.7. Satıcı, temin etmiş olduğu tüm makine ekipmanlar ve cihazların parçaları ile makine 
ekipmanlar ve cihazlar ile ilgili yedek parçaları için 10 yıl süre ile bedeli karşılığında YÜKLENİCİ 
garantisi altındadır. 

9.4.1.8. YÜKLENİCİ kullanılan tüm ekipmanların teknik özeliklerini belirten dokümanları ve 
malzeme listelerini İŞLETME’ye verecektir. 

9.4.1.9. Kazan ünitesinin buhar kollektörü girişi buhar basıncı 42 barg olacaktır. 

9.4.1.10. Kızdırıcı çıkışında buhar kapasitesi 50 ton/saat olacaktır. 

9.4.1.11. Yakıtın alt ısıl değerinden hesaplandığında ünite verimi fuel-oil (No.6) yakıtı ile 
garantilenen maksimum (50 ton/saat) devamlı kapasitede en az % 92 olacaktır. 

9.4.1.12. Alt ısıl değerinden hesaplandığında ünite verimi doğalgaz yakıtı ile garantilenen maksimum 
(50 ton/saat) devamlı kapasitede en az % 94 olacaktır. 

9.4.1.13. Ünitenin kızdırıcı çıkışında buhar sıcaklığı 20-50 ton/saat buhar üretimi aralığında en az 450 
ºC olacak ve stabilite sağlanacaktır. 

9.4.1.14. Alt ısıl değeri 8250 Kcal/m3 olan doğalgaz yakılmak ve işletmeye verilen buhar basıncı ve 
sıcaklığı 42 barg, 455 ºC olmak kaydı ile, 150 ºC besi suyu sıcaklığı ile buhar kazanı devamlı olarak 
saatte en az 50.000 kg kızgın buhar üretecektir. 

9.4.1.15. Alt ısıl değeri 9500 Kcal/kg olan Fuel-oil yakılmak ve işletmeye verilen buhar basıncı ve 
sıcaklığı 42 barg, 455 ºC olmak kaydı ile, 150 ºC besi suyu sıcaklığı ile buhar kazanı devamlı olarak 
saatte en az 50.000 kg buhar üretecektir. 

9.4.1.16. Performans Testleri 

a) Kazan ünitelerinin montajı tamamlanıp, devreye alınmasını müteakip, performans testlerine 
hazır olunduğu YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye bildirilir. İDARE, performans testlerine 
engel bir durum olup olmadığı ve tüketim yerlerinin hazır hale gelmesinin tespitinden sonra 
performans testlerinin başlangıç tarihini YÜKLENİCİ’ye bildirecektir.  

b) Performans testi EN 12952-15 standardına uygun şekilde yapılacaktır.  
c) Kazan ünitesinin 50 ton/saat kapasite testi işletmenin çalışma şartları da dikkate alınarak 

idarenin oluşturduğu Performans Test Komisyonu’nun gözetiminde 3 gün (72 saat) boyunca 
hem doğalgaz hem de fuel-oil (N0:6) kullanarak kesintisiz olarak yapılacaktır. Bu süre 
içerisinde garanti edilen kapasite performans değerleri belirlenerek kayıt altına alınacaktır.  
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d) Test süreci boyunca işletme koşullarına göre mekanik, elektrik-otomasyon, devreye girip 
çıkma vb. testler yapılacaktır. Eğer performans testleri sırasında, tesis kesintiye uğrar ise 
performans testi yenilenecektir.  

e) Mekanik, elektrik-otomasyon, v.b. ön görülmeyen sorunlara karşı 3 gün (72 saat)  performans 
testinin ardından YÜKLENİCİ 7 gün boyunca yetkili personel bulunduracaktır. Kabul işlemi 
bu 7 günlük sürenin ardından ve tüm sorunlar giderildikten sonra başlayacaktır. 

f) Performans testlerinden sonra performans tutanağı düzenlenecektir. Yapılan kesintisiz 
performans testinden elde edilen ortalama değerlerin bu şartnamedeki kabul kriterlerini 
sağlaması esastır. 

g) Performans testleri sırasında YÜKLENİCİ’den kaynaklanmayan bir sebeple kesinti olursa, 
kesinti bittikten ve sistem optimum çalışma şartlarına ulaştıktan sonra performans testlerine 
kaldığı yerden devam edilecektir. Ayrıca YÜKLENİCİ’den kaynaklanan herhangi bir sebeple 
testin sağlanamaması durumunda performans testi en fazla üç (3) defa tekrarlanacaktır.  

h) Testlerin garanti edilen performansı sağlayamaması durumunda YÜKLENİCİ’den gerekli 
düzeltmeleri, her türlü masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yapılacak düzeltmenin 
niteliği dikkate alınarak idarece belirlenecek uygun cezalı bir süre içinde yapması istenecektir.  

i) İş süresi bitiminde, yapılan testlerde aşağıda cezalı kabul kriteri olarak belirtilen, istenilen 
kapasite değerinde (50 ton/saat) azami % 5 veya istenilen verim değerinde (%94) azami % 2 
altında performans değerlerine (kapasite için 47,5 ton/saat arası, verim için % 92) de 
ulaşılamaması halinde; iş tamamlanamamış sayılacak ve YÜKLENİCİ’ye ilgili performans 
garantilerini sağlaması için 30 güne kadar cezalı ek süre verilebilecektir.  

j) Performansta hem kapasite hem de verimin sağlanması şart olup aksi durumda cezalar 
aşağıdaki belirtildiği üzere ayrı ayrı uygulanacaktır. 

 
Kapasitenin Cezalı Kabul Tablosu 
 Kapasite Hesabı=Buhar Ana Kollektör Sayacı +Degazör Buhar Sayacı  
Kapasite Aralığı (t/h) Kesinti Miktarı (Sözleşme Bedeli üzerinden) 
50 t/h ve üzeri 0 
50 > kapasite ≥ 49 %2 
49>kapasite ≥48 %3 
48 >kapasite ≥ 47,5 %5 
47,5 > kapasite  Sözleşme Feshi 
 
Verim Cezalı Kabul Tablosu 
Verim Hesabı= 
η = 100          D (İD – İW)                 % …….        
               B  x  Hu 
 
D : Doygun buhar miktarı   :……….   kg/h  
 
B : Brülör ortalama yakıt miktarı  :……….   Nm3/h  
 
Hu: Yakıt alt ısıl değeri       :8250       kcal/Nm3 
 
Hu: Yakıt alt ısıl değeri       :9500       kcal/kg 
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İD : Doygun buharın entalpisi             :……….   kcal/kg  
 
İW : Besi suyu entalpisi              :……….   kcal/kg 
 
Verim Aralığı (%) Kesinti Miktarı (Sözleşme Bedeli üzerinden) 
94 ve üzeri 0 
94 > verim ≥ 93,5 %2 
93 ,5> verim ≥ 93 %4 
93> verim ≥ 92,5 %6 
92 ,5> verim ≥ 92 %8 
92 > verim Sözleşme Feshi 

k) Performans test değerleri, sistemde kullanılacak ölçüm cihazlarındaki veya YÜKLENİCİ’nin 
getireceği seyyar ölçüm cihazlarındaki değerlere göre tespit edilecektir.  

l) Ölçüm cihazları kalibrasyon sertifikasına sahip olacaktır. 
 

9.4.1.17. Performans ve Garantileri 

a) Kazan ünitelerinin buhar ana kollektörü girişi buhar basıncı 41 bar g olacaktır. 
b) Kazan çıkışında buhar kapasitesi 50 ton/saat +%10 olacaktır. 

c) Alt ısıl değerinden hesaplandığında ünite verimi doğalgaz yakıtı ile garantilenen minimum (50 
ton/saat) devamlı kapasitede en az % 93,5 olacaktır. 

d) Ana buhar kollektörü girişinde buhar basıncı 41 bar g, 50 ton/saat buhar üretimi aralığında en 
az 455 ºC olacak ve stabiline sağlanacaktır. 

e) Söz konusu garantiler: 
• Besi suyu tank çıkış sıcaklığı (maksimum) 102 ºC iken 
• 27 ºC ‘de kazan ünitesine giren havanın içinde 0.0134 kg nem ve atmosferik basıncı 1.013 bar 

olduğu kabulü ile, 
• Doğalgaz için alt ısıl değeri 8250 kcal/m3 kabulü ile sağlanacaktır. 

 
Kapasite garantisi: 
• Alt ısıl değeri 8250 Kcal/m3 olan doğalgaz yakılmak ve işletmeye verilen buhar basıncı 41 bar 

g ve sıcaklığı 455 ºC olmak kaydıyla, 102 ºC besi suyu tank çıkış sıcaklığı ile buhar kazanı devamlı 
olarak saatte 50.000 kg kızgın buhar üretecektir. 

Verim garantisi: 
• Alt ısıl değeri 8250 Kcal/m3 olan doğalgaz yakılmak ve işletmeye verilen buhar basıncı ve 

sıcaklığı 41 bar g, 455 ºC olmak kaydı ile 102 ºC besi suyu tank çıkış sıcaklığı ile kazanlar maksimum 
devamlı kapasitede buhar üretmekte iken yakıt alt ısıl değerine göre en az % 93,5 verim sağlayacaktır. 

Baca atık gazları garantisi: 
• Kazanda alt ısıl değeri 8250 Kcal/m3 olan doğalgaz yakıldığında baca atık gazlarının değeri 

minimum; 
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NOx ppmvd@%O2.................75 
CO ppmvd@%O2.................50 
olacaktır. 

• Genel olarak bacalardan salınacak atık NOx, COx, SOx, toz ve aldehit değerleri Sanayi Kaynaklı 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerlerin altında olacaktır. 

 
10. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
10.1. Muayene ve Kabul işlemleri, performans testlerinin olumlu sonuçlanmasını müteakip “Mal 
Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. 
Ancak, performans testi bölümünde açıklanan kabul şartlarına göre cezasız/cezalı olarak yapılacaktır.  

10.2. İstenen kabul şartlarının sağlanamaması durumunda kazan ret edilecektir. 

11. GARANTİ 
11.1. Kazan ünitelerinin ve kullanılacak diğer makine ve ekipmanların komple olarak malzeme ve 
işçilik açısından, performans testlerinin başarılı bir şekilde yapılmasını takiben yapılacak kabul onay 
tarihinden itibaren 24 ay süre ile YÜKLENİCİ garantisinde olacaktır. 

12. CEZALAR 
12.1. Malın sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilememesi halinde gecikilen her takvim 
günü için sözleşme bedelinin % 0,05 (on binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. Malın 
sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilememesi halinde İdare tarafından cezalı ek süre 
verilebilir. 

12.2. Testlerin garanti edilen performansı sağlayamaması durumunda YÜKLENİCİ’den gerekli 
düzeltmeleri, her türlü masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yapılacak düzeltmenin niteliği 
dikkate alınarak İDARE’ce belirlenecek uygun cezalı bir süre içinde yapması istenecektir. Bu 
değişiklikten sonra da garanti değerlerine ulaşılamazsa, kapasite değerinde % 5’e, verim değerlerinde 
% 2’e kadar düşüşlerde kazan cezalı olarak kabul edilecektir. Yapılan testlerde, kapasite değerlerinin 
her bir 0,5 eksiği için SÖZLEŞME bedelinin % 3’ü, verim değerlerinde ise her bir 0,5 azalış için 
SÖZLEŞME bedelinin % 1’i performans cezası olarak uygulanacaktır. 

12.3. İş süresi bitiminde, yapılan testlerde yukarıda cezalı kabul kriteri olarak belirtilen, istenilen 
kapasite değerinde (50 ton/saat) azami % 5 veya istenilen verim değerinde (%93,5) azami % 2 altında 
performans değerlerine (kapasite için 47,5 ton/saat arası, verim için % 91,5) de ulaşılamaması halinde; 
iş tamamlanamamış sayılacak ve YÜKLENİCİ’ye ilgili performans garantilerini sağlaması için 30 
güne kadar cezalı ek süre verilebilecektir. Gecikilen her gün için sözleşmede belirtilen oranda gecikme 
cezası uygulanacaktır.  

13. DİĞER HUSUSLAR 
13.1. EĞİTİM 
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13.1.1. YÜKLENİCİ tarafından montaj, devreye alma ve performans testleri sırasında İDARE’ce 
belirlenecek sayıda personele yeterli işletme, proses (operatör), bakım-onarım, kalibrasyon, 
programlama eğitimi verilecektir. Azami eğitime katılacak personel sayısı 20 (yirmi) olacaktır. 

13.1.2. Eğitim süresi asgari 3 iş günü olacaktır.  

13.1.3. Eğitim hizmetleri teklif kapsamında olup ayrıca ücret talep edilmeyecektir. 

13.1.4. Sistem operasyonu simule edilerek kontrol sistemi denenecek, kullanıcı personele ön eğitim ve 
sistem tanıtımı yapılarak, sistem kullanımı öğretilecektir.  

13.1.5. Kontrol sistemleri hakkında en fazla 5 kişiye azami derecede yetkinlik kazandıracak 
profesyonel bir eğitim verilecektir.  

13.1.6. Eğitim için gerekli her türlü gider (konaklama, yemek, ulaşım vb.) YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanacaktır. 

13.2. CE İŞARETLEMESİ 

13.2.1. Kazan ve donanımları üzerinde (AB) standartlarına uygunluğunu gösterir (CE) işareti yer 
alacaktır. Malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özellikler ile uluslararası kalite ve standartlara 
uygun olarak üretilmesi YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. 

13.2.2. Kazan ve borulamanın tamamının montajı sonrasında kurulan sistem için komple CE 
belgelendirmesi yapılacaktır. Kazan üzerine kurulacak platform ve diğer gerekli platformlar için 
EN1090’a CE markalaması yapılacaktır. 

13.3. MAKİNE VE EKİPMANLARIN PAKETLENMESİ VE KORUNMASI  

13.3.1. Makine ve ekipmanların nakliyesi esnasında hasar görmemesi için yeterli bir şekilde 
korunması amacıyla gerekli paketleme işlemi YÜKLENİCİ sorumluluğunda yapılacaktır.  

13.3.2. Nakliye esnasında atmosferik korozyona açık vida dişi açılmış harici yüzeyler veya tüm 
makineler kolay temizlenebilir, pasta koruyucu uygun gresle kaplanacak veya tekniğine uygun olarak 
korunacaktır.  

13.3.3. Flanşlı nozüller tahta ile kapatılıp cıvatayla sıkıştırılacaktır.  

13.3.4. Tüm vidalı bağlantılar vida muhafazasıyla kapatılacaktır. 

13.4. GİZLİLİK 

13.4.1. YÜKLENİCİ tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda gizlilik ilkesine uyacaktır. 

13.5. BENZER İŞ 
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13.5.1. En az 50 t/h kapasiteli yüksek basınçlı su borulu buhar kazan imalatı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.  

13.6. SİGORTA 

13.6.1. YÜKLENİCİ, iş kapsamında tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde. Doğa, 
teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına alacak 
şekilde sigorta yaptıracaktır. 

13.7. HASAR BEDELLERİ 
13.7.1.  Montaj esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek hasarlar YÜKLENİCİ tarafından 
bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilememesi durumunda İDARE, YÜKLENİCİ’nin nam ve hesabına 
giderecektir.  

13.7.2. Yapıların ve alt yapı işlerinin projelere göre veya daha sonra yapılacak detay çalışmalarla 
yapımı kararlaştırılan işlerin yapımında; gerek satıhta gerekse mevcut binalar, kazı sırasında 
çıkabilecek eski temeller veya alt yapılar (boru, kanal, kablo v.b.) gibi işlerin kırma-sökme işleri, faal 
olanlara zarar verilmesi durumunda çalışır hale getirilmeleri, iptal edilenlerin sökülüp İDARE’ce 
gösterilen yere teslim edilmeleri işlemleri de teklifin kapsamındadır. YÜKLENİCİ bu gibi işlemler 
için ileride ilave bedel talep etmeyecek, bu gibi hususları dikkate alarak teklifini verecektir.  

13.7.3. Elektrik ve Otomasyon kabloları ile sistemlerinin zarar görmemesi için azami özen 
gösterilecektir. Zarar verilmesi halinde tamir veya onarımı YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak 
yapılacaktır.  

13.7.4. İş ile ilgili imalatların yapımı sırasında gerekli her türlü tedbir alınarak mevcut tesisatların 
zarar görmemesine özen gösterilecektir. Mevcut tesisatların zarar görmesi halinde YÜKLENİCİ firma 
tarafından derhal onarılacaktır. Ayrıca bu kesimlerde olabilecek ek detay, inşaat ve tesisat işleri de 
YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacak olup, belirtilen bu işler için YÜKLENİCİ firmaya herhangi 
ek bir bedel veya süre verilmeyecektir. 

13.8. ÖZEL DURUMLAR 
13.8.1. Yeni yapılacak üniteden mevcut ünitelere yapılacak mekanik, inşaat, elektrik vb. gibi 
bağlantılar için mevcut tesislerde üretimin devam ettiği dikkate alınmalıdır. Bu bağlantılar sırasında 
mevcut tesislerde üretimin kesintiye uğramaması için mevcut tesislerin duruş veya bakım programları 
ve İDARE’nin onayı dikkate alınarak söz konusu bağlantılar yapılacaktır. Söz konusu bağlantılarda 
veya test-devreye alma çalışmalarında mevcut tesislerin üretiminin aksamaması esas alınacak olup, bu 
hususta gerektiğinde yapılacak programa göre söz konusu işler ertelenebilecektir. Üretimin 
aksamaması için yapılacak ertelemelere veya program dışı çalışmalara YÜKLENİCİ, süre hariç hiçbir 
hak iddia etmeden uymak zorundadır.  

13.8.2. İhale dokümanı şartnamelerinde yer almayan ancak işin gereği olarak yapılması gereken 
imalatlar teknik şartnamesine göre YÜKLENİCİ tarafından yapılmak zorundadır. YÜKLENİCİ temin 
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edeceği mimarlık-mühendislik projelerinde uygulamalara yönelik detayların bulunmaması veya 
yetersiz kalması durumunda, ilgili projeler bu imalatlar yapılmadan önce imalatçı firma tarafından 
detaylandırılacaktır.  

13.8.3. Kontrol sisteminin tasarımı ve yedekli ekipmanlarının kullanımı ile herhangi bir kısmının 
arızası nedeniyle ünitenin devre dışı kalması önlenecek, ünitenin mimarlık-mühendislik çalışmaları ve 
tasarımında bu esas dikkate alınacaktır. 

13.8.4. YÜKLENİCİ detay tasarım ve mimarlık-mühendislik çalışmalarında yukarıda sayılan temel 
gereksinimlerin göz önüne alınmaması gibi nedenlerle oluşacak her türlü eksik ve hataların 
düzeltilmesinden sorumlu olacaktır. 

13.8.5. İşin tekniğine uygun ifası için tüm projeler ve inşaat hesapları, mimarlık hizmetleri mimar 
tarafından, mühendislik hizmetleri ise yetkileri doğrultusunda ilgili meslek dalına ait mühendislerce 
komple eksiksiz olarak YÜKLENİCİ tarafından lisanslı programlarla hazırlanacak, proje üzerinde, 
firma adına yapan ve kontrol eden mühendislerin adı-soyadı, imzası ve kayıtlı oldukları meslek odası 
sicil numarası yer alacaktır. Hazırlanan ön projeler ile uygulama ve detay projeleri, 2 takım halinde 
hesapları ile birlikte İDARE’nin onayına sunulacak, İDARE söz konusu projeleri 15 gün içinde 
inceleyerek onaya hazır olduğunu bildirecek veya düzeltme talebinde bulunabilecektir. Firma, 
düzeltmeleri dikkate alarak hazırlayacağı revizyonlu projeleri onay için 2 takım halinde hesapları ile 
birlikte İDARE ye verecektir. Projeler onaylanmadan imalatlara başlanmayacaktır. Ayrıca iş 
tamamlandığında projeler as-build hali ile 5 takım basılı kopya, 5 takım CD kayıtlı olarak ve tüm 
mühendislik hesapları 5 takım olmak üzere komple takım halde İDARE’ye ayrıca teslim edilecektir. 
Projeler Autocad ortamında dwg uzantılı olacak, hesaplar pdf uzantılı olacaktır, ayrıca tüm sistemin 
3D tasarımı olacaktır. Hesaplar kâğıt üzerinde hazırlanmışsa dijital ortamda okunabilecek şekilde 
düzenlenecektir. Kamu Kurumlarından alınacak onay ve izinler ve gerekli proje ve hesapların 
çoğaltılması YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır. 

13.9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
13.9.1. Şartnamede belirtilen işlerin YÜKLENİCİ elemanları tarafından eksiksiz ve emniyetli olarak 
yapılması YÜKLENİCİ tarafından sağlayacaktır. 

13.9.2. YÜKLENİCİ yapacağı çalışmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Yönetmenliklerine, tüzüklere, 
kanunlara uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur. 

13.9.3. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatları uygulamak 
zorundadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alıp uygulamak ve takip etmekle 
YÜKLENİCİ yükümlüdür. 

13.9.4. İşbu şartname ve sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında görev alacak personelin 
sorumlusu ve muhatabı YÜKLENİCİ’dir. 
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13.9.5. YÜKLENİCİ çalışma yaptığı ve personelinin sosyal ihtiyaçlarını giderdiği mahallerin düzenli 
ve temiz olmasından sorumludur.  

13.9.6. İşte çalışacak personelin kimlik bilgilerini ve sigortalarını gösterir belgeler İDARE’ye 
verilecek ve İDARE’nin çalışmasını uygun gördüğü personel işe başlayacaktır. Çok zorunlu haller 
dışında personel değiştirilemeyecek, personel değişiklikleri nedeni ile birlikte İDARE’ye yazılı olarak 
bildirilecek ve İDARE’nin onayı alınacaktır. 

13.9.7. YÜKLENİCİ bütün işleri iş güvenliğine uygun olarak bitirip teslim edecektir. İDARE iş 
güvenliği açısından uygun görmediği yerleri iş güvenliğine uygun hale getirilmesi için değişiklik 
yapma hakkına sahiptir.  

13.9.8. YÜKLENİCİ; hizmetlerini yerine getirirken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, 4857 
sayılı iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü vb. mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş 
ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Yetkisi ve sorumluluğu dışındaki 
konularda da İDARE yetkili elemanlarının verecekleri talimatlar doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

13.9.9. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamında yapacağı faaliyetler sonucu oluşabilecek atıkları 2872 sayılı 
Çevre Kanununda belirtilen esaslar dahilin de geçici atık depolama alanında depolayacaktır. Buna 
uyulmaması halinde bununla ilgili İDARE’ye uygulanabilecek her türlü çevre cezası YÜKLENİCİ’ye 
yansıtılacaktır.       

13.9.10. YÜKLENİCİ almadığı ya da talep etmediği iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı 
işçilerin uğrayacağı iş kazalarından ve sonuçlarındaki hukuki işlemlerden doğrudan sorumlu olacaktır.   

13.9.11. Çalışanların iş güvenliği ve emniyeti ile işin yapıldığı yerdeki her türlü iş ve işyeri güvenliği 
YÜKLENİCİ firmaca sağlanacaktır. İş süresince çalıştırılacak personelin gerekli her türlü kişisel 
koruyucu malzemeleri (emniyet kemeri, baret, iş eldiveni, kaynak eldiveni, çelik burunlu ayakkabı 
vb.) YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek olup çalışanlara imza karşılığı teslim edilen kişisel 
koruyucu listesi İDARE’ye verilecektir. İşin yapımı esnasında meydana gelebilecek herhangi bir iş 
kazasının tüm maddi, kanuni ve hukuki sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. İş güvenliği 
açısından şartnameye aykırı bir durum tespit edildiğinde İDARE işi durdurma hakkına sahiptir.  

13.9.12. YÜKLENİCİ; iş ile ilgili malzemeleri (iş elbisesi, yağmurluk, baret, çizme, iş eldiveni, 
güvenlik ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri vb.), iş güvenliği malzemelerini vermek ve 
kullandırmak zorundadır.  

13.9.13. YÜKLENİCİ; işçilerine işe başladıkları günden itibaren Temel İş Güvenliği Eğitimi 
verdirmek zorundadır. Temel İş Güvenliği Eğitimi vermek ve çalışan elemanların eğitime katılımını 
sağlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Temel İş Güvenliği Eğitimi mesai saatleri haricinde 
yapılacak olup işleri aksatmayacaktır. YÜKLENİCİ İş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyerek, 
İDARE’ye verecek ve İDARE tarafından İş Güvenliği Birimi’ne yazı ile bildirilecektir. Bu konuda 
doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulacaktır. YÜKLENİCİ 
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işten çıkardığı elemanların yerine alacağı elemanlarında bu eğitimleri almasını sağlayacaktır. Bu iş 
kapsamında meydana gelebilecek kaza vb. durumlarda oluşabilecek yükümlülüklerden tümüyle 
sorumlu olacak ve tazminatları YÜKLENİCİ karşılayacaktır.  

13.9.14. İş bu Teknik Şartname kapsamında yüklenicinin istihdam ettiği işçinin muhatabı ve 
sorumlusu YÜKLENİCİ’dir. Bu konuda İDARE kesinlikle muhatap değildir. Ortaya çıkacak her türlü 
hukuki sonuçlardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulacaktır. 

14. EKLER 
14.1. EK – 1  : İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi  
14.2. EK – 2  : İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi  
14.3. EK – 3  : MMH Genel Şartnamesi 
14.4. EK – 4  : Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi  
14.5. EK – 5  : İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Şartnamesi 
14.6. EK – 6  : Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Şartnamesi 
14.7. EK – 7  : Mevcut Yapı Projeleri 
14.8. EK – 7.1  : Mevcut Yapı Projeleri 
14.9. EK – 8  : Buhar ve Su Analiz Sistemi  
14.10. EK – 9  : Analiz 
14.11. EK – 10  : Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
14.12. EK – 11  : Enstrüman Genel Teknik Şartnamesi  
14.13. EK – 12 : Kazan Otomasyon Şartnamesi 
14.14. EK – 13 : Emniyet Vanası Alımı Teknik Şartnamesi 
14.15. EK – 14 : Kondenstop Alımı Teknik Şartnamasi 
14.16. EK – 15 : Vana Teknik Şartnamesi 
14.17. EK – 16 : Numune Alma Yerleri 
14.18. EK – 17 : Eski Kazan Kollektör Şeması 
14.19. EK – 18 :Baca Tasarımı Teknik Şartnamesi 
14.20. EK – 19 : Kompresör Teknik Şartnamesi  
14.21. EK – 20 : 50t/h Buhar Kazanı Genel Yerleşim 
 
  
15. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 
 
İş bu madde dahil teknik şartname 15 (on beş)  maddeden ibarettir. 
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Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar 
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