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1) Kapsam 

 
Bu şartname ve ekleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile üzerine ihale yapılan 
YÜKLENİCİ’nin yapacağı işler kapsamında inşa edilecek binaların içinde ve dışında yapılacak 
her türlü borulama ve konsollama işlerini proje, demontaj, imalat ve montaj esasları ile 
muayene, test esasları, bu boruların her türlü boya ve boruların ekipmanlara birleşme vs. 
konularını kapsar. 
 
2) Borulama ve Konsollama Projeleri 
 
2.1) Standartlar ve Kurallar 
 
Her türlü imalat, montaj, muayene, test, boya ve birleşme vs.de İDARE’nin kabul edeceği veya 
aşağıdaki standartların en son yayınları geçerlidir. 
  a) Türk Standartları 
  b) T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı özellikle “Yapı İşleri Makine Teknik Şartnamesi” ile 
diğer ilgili şartnameleri 
  c) Alman Standartları (DIN) 
  d) Amerikan Boru Standartları ( ASA Piping Standarts) 
  e) Kontrolce kabul görmüş uluslar arası diğer standartlar 
 
  YÜKLENİCİ imalat ve montaj için öngördüğü kesit ve detay projelerini hazırlayacak, 
İDARE’ye sunacaktır. 
 
3)Boru, Fitting, Armatür ve Ölçme Cihazlarının Muhafazası 
 
Boru, fitting, armatür ve enstrüman cihazları ile konsol malzemesi YÜKLENİCİ'nin tesis 
mahallindeki ambarında, kuru bir şekilde muhafaza edilecektir. Bilhassa armatür ve enstrüman 
cihazları için imalatçı firmaların muhafaza esaslarına uyulacaktır. Muhafaza esasları 
bulunmaması halinde nemlenme ve korozyonu önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. Bunlar 
çap, malzeme sınıfı ve et kalınlığına göre stoklanacaktır. 
 
4) İmalat Demontaj ve Montaj İşlemleri 
 
4.1) Araç ve Gereçler 
Borulama ve konsollama imalat ve montaj için gerekli her nevi araç ve gereç YÜKLENİCİ 
tarafından temin edilecektir. 
 
4.2) Temizleme İşleri ve Alınacak Tedbirler  
 
İmalat ve montajı yapılacak her nevi borulama ve supportlama malzemesi, yerine takılmadan 
önce her türlü pislik, pas, çapak ve artıktan arındırılacak, çatlak, ezik üzerine darbe izleri 
bulunan malzeme kullanılmayacaktır. 
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YÜKLENİCİ montaj mahallinde bu işler için gerekli her türlü emniyet tedbirini almakla 
yükümlüdür. 
Günlük montaj ve imalatın sonunda açık olan boru ağızları bir kapakla kapatılacak, ancak bu iş 
için üstüpü, bez, kâğıt vs. kullanılmayacaktır.  
Montajı ve imalatı biten kısımların yerinde paslanması kesinlikle önlenecektir. Bunun için 
montajı ve kontrolleri biten kısımlardaki bütün yüzeyler Genel Boya Şartnamesine göre 
boyanacaktır. 
Montajı biten kısımlarda boruların içinde herhangi bir yabancı madde, kaynak artığı, üstüpü, alet 
vs. bırakılmayacaktır. 
 
4.3) Toleranslar 
 
4.3.1) Çap Toleransları: 
 
Montajı veya imalatı tamamlanmış bütün düz boru, dirsek, branşman kısımlarında maksimum ve 
minimum dış çaplar arasındaki fark, ölçümün yapıldığı boru ve boru kısmı için norm veya 
standartlarda belirtilen nominal dış çapın % 5 ( yüzde 5 )'inden fazla olmayacaktır. 
 
4.3.2) Düzgünlük (Eksenden kaçıklık) Toleransları  
 
Branşmanlar, dirsekler, flanşlı bağlantılar gibi iki üç bağlantı arasındaki bütün düz boru 
kısımlarında projelerde belirtilen doğrusal ölçüler ile tatbiki ölçüler arasındaki fark: 

• 6 m'lik düz bir borunun iki uç bağlantı merkezleri arasındaki mesafe için en fazla ±3 mm. 
• Bir uç bağlantı merkezi ile diğer uçtaki flanş bağlantısının eksene dik yüzü arasındaki 

mesafe için en fazla ±3 mm. 
• Her iki ucunda flanşlı bağlantı olması halinde flanş yüzleri arasındaki mesafe için en fazla 

± 3 mm. olacak şekilde imalat ve montaj yapılacaktır. 
 

4.3.3) Açısal Toleranslar  
 
Dirsek ve branşmanlarda, projelerde belirtilen eksenler arasındaki açılar ile tatbiki                                
( montajlı ) durumdaki açılar arasındaki fark en fazla + 1/40 olacaktır. 
 
4.3.4 Flanş Montaj ( Bağlantısı ) Toleransları 
 
Flanşın boruya kaynakla veya dişli olarak bağlantısında flanş ön yüzey düzlemi ile boru merkez 
ekseni arasındaki açı en fazla 90 ±1/2 olacak şekilde montaj ve imalat yapılacaktır. 
Montajlı durumda, Flanş merkez ekseni ile flanşın bağlandığı boru merkez ekseni arasındaki 
mesafe 1.5 mm.den fazla olamaz. 
 
4.4) Boru Kesme ve Kaynak Ağzı Açma   
 
Borular herhangi bir boru kesme makinesi, torna, testere veya taşlama makinesi ile kesilecektir. 
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Kaynakla birleştirilecek borulara Genel Kaynak Şartnamesinde belirtilmiş olan norm ve 
standartlara uygun bir şekilde kaynak ağzı açılacaktır. Kaynak ağızları veya boruların 
birleştirileceği kısımlar düzgün ve pürüzsüz olacaktır. 
 
 
4.5) Flanşlı Bağlantılar 
 
Flanş yüzeyleri hiçbir şekilde konkav olmayacaktır. Flanş temas yüzeyinin konveksliği ile temas 
yüzey çapının % 1,6’sından fazla olmayacaktır. Flanşların boruya bağlantısı 4.3.4'de belirtilen 
toleranslar dahilinde yapılacaktır. Flanş cıvataları bağlanmadan evvel cıvataların dişli 
kısımlarına ve somunların iç kısımlarına molibden sülfür (Molikot) sürülecektir. Paslı, kirli, ezik 
veya çarpık cıvata veya somun kesinlikle kullanılmayacaktır.  Cıvatalar karşılıklı sıkılacaktır. 
Somunların altına pul veya yaylı rondelâ konulacaktır. 
Flanşlı bağlantılar kullanılacak contalar kirli, yağlı veya nemli olmayacaktır. Ayrıca muvakkat 
bağlantılarda kullanılıp çözülen contalar tekrar kullanılmayacaktır. 
 
4.6 Dişli Bağlantılar 
 
Nominal çapı 25 mm’den küçük borulara sıcak veya soğuk bükme ile dirsek yapılabilir. Ancak 
galvanizli borularda sıcak bükme yapılmayacaktır. Bükme ile yapılacak dirseklerde, bükülen 
kısımdaki et kalınlığı borunun et kalınlığının % 87.5' inden daha düşük olmayacaktır. Büküm 
yerinde maksimum ve minimum dış çaplar arasındaki fark, nominal boru dış çapının    % 5'inden 
daha fazla olmayacaktır. Çapı 25 mm’den büyük borularda, spesifikasyonlarında norm ve 
standartları belirtilmiş hazır dirsekler kullanılacaktır. 
Aksi belirtilmedikçe, nominal çapı 25 mm’den küçük düz borudan imal edilecek dirseklerde, 
dirsek merkez eksen dairesinin yarı çapı nominal boru çapının 5 mislinden daha küçük 
olmayacaktır. 
   
4.7) Borular 
 
4.7.1) Düz boru hatlarında boyu 3 m'den daha küçük borular kullanılmayacaktır. 5 ila 6 metre 
arasında boy boru kullanılmasına özen gösterilecektir. 
4.7.2) Et kalınlığı 6 mm.den fazla olan borularda herhangi bir kesitteki maksimum ve minimum 
et kalınlığı arasındaki fark 1.0 mm.yi geçmeyecektir. Aksi vukuunda bu tip borular imalat veya 
montajda kullanılmayacaktır. 
4.7.3) Et kalınlığı 6 mm.den daha düşük borularda herhangi bir kesitteki maksimum ve minimum 
et kalınlığı arasındaki fark nominal et kalınlığının % 20'sinden fazla olmayacaktır. Aksi vukuunda 
bu tip borular imalat ve montajda kullanılmayacaktır. 
 
4.8) Kaynaklı Bağlantılar 
 
4.8.1) Bütün kaynaklı bağlantılar Genel Kaynak Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Ancak 
YÜKLENİCİ'nin kendi kaynak standartları mevcutsa, bu standartlar İDARE'nin onayına 
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sunulacaktır. Yazılı olarak onaylanmayan hiç bir kaynak metot ve standartlı tatbik 
edilmeyecektir. 
4.8.2)  Boru birleştirme kaynaklarında altlık halkası (backingring) kullanılmayacaktır. 
4.8.3) Kaynak işlemleri ehliyetli kaynakçılar tarafından yapılacak ve kaynak esnasında 
standartlarca gerekli veya İDARE tarafından istenen her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. İDARE 
gerekli gördüğü takdirde Genel Kaynak Şartnamesinde belirtilen standartlara uygun olarak 
YÜKLENİCİ'nin getirmiş olduğu kaynakçıları teste tabi tutar. Yeterli bulunmayan kaynakçılar 
YÜKLENİCİ tarafından kaynak işlerinde görevlendirilemez. 
4.8.4) Elektrik ark kaynağı için kuru ve temiz elektrot kullanılacaktır. Elektrotların kurutulması 
elektrot imalatçı firmaların tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır. Kullanılacak elektrot tipi 
şartnamede belirtilmemişse, elektrot tipi YÜKLENİCİ tarafından seçilerek İDARE’nin onayına 
sunulacaktır. Onaylanmamış elektrotlar kesinlikle kullanılmayacaktır. 
4.8.5) İDARE'nin öngöreceği kaynak dikişleri için YÜKLENİCİ, İDARE’nin isteğine göre 
radyografik kaynak testi yaptırmakla yükümlüdür.   
4.8.6) Kaynak ağızlar bu şartnamenin 4.4 bölümünde belirtildiği şekilde açılacaktır. Kaynak 
dikişi yapılacak bütün bağlantı ağızları pürüzsüz, yağ ve kirden tamamen arındırılmış olacaktır. 
4.8.7) Nominal çapı 80 mm.den küçük borularda kaynak dikişi kökünün boru içine taşması 1.5 
mm.yi geçmeyecektir. 
4.8.8) Nominal çapı 80 mm.den büyük borularda kaynak dikişi kökünün boru içine taşması 2 
mm.yi geçmeyecektir. 
4.8.9) Kaynak dikişlerinden gaz difüzyonu sebebiyle gözenek bulunmamasına dikkat edilecektir. 
Şayet varsa  ASME 8. ilgili bölümde verilen sınırlar aşılmayacaktır. 
4.8.10 Boru elevasyonları ( kotlar ) 
Boru montajına başlamadan evvel YÜKLENİCİ boru montajının yapılacağı bölgelerde, gerekli 
olan yerlere ( kolon veya duvarlar üzerine ) referans kotları işaretleyecektir.  
Referans kotlarının işaretlenmesi bir nivo cihazı ile bu konuda tecrübeli bir eleman tarafından 
yapılacaktır. Boru kotları ise bu referans kotlarından su terazisini kullanarak taşınacaktır. Metre 
ile herhangi bir noktadan kot taşıma yapılmayacaktır. Konsol ve boru kotlarında tolerans ±2 mm. 
olacaktır. 
 
4.9) Boya İşleri 
 
Genel Bota Şartnamesine göre yapılacak olan borular renk kodlarına uygun şekilde 
boyanacaktır. Eğer boru izole edilecekse, renk kodları izolasyonun üzerine yapılacaktır. 
 
4.10) İşaretleme 
 
Montaj esnasında montajı yapılan boru hattının uygun kısımlarına, hattın numarasını ve 
taşıyacağı akışkanın cinsini belirten levhalar asılacaktır. 
 
5) Muayene ve Kontroller 
 
YÜKLENİCİ boru imalat ve montajı ile konsol ( support ) imalatı için aşağıdaki muayene ve 
kontrolleri yapacaktır. 
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5.1) Projeye Uygunluk Kontrolleri 
 
Boru ve konsol (support) montaj ve imalat işleri İDARE tarafından proje veya detaylara uygunluk 
açısından kontrol edilecektir. 
 
5.2) Tolerans Kontrolü 
 
Bütün boru ve konsol imalat işlerinin bu şartnamenin 4.3 bölümünde verilen zorunlu toleranslar 
içinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. 
5.3) Hidrolik Test 
 
5.3.1)Teste Hazırlık  

• Test yapılmadan önce tüm boru ve ekipmanlar kir, kaynak artığı ve yabancı maddelerden 
temizlenecektir. 

• Test tamamlanıncaya kadar boru hattı üzerindeki tüm kaynaklara boya ve izolasyon tatbik 
edilmeyecektir. 

• Test tamamlanıncaya kadar basınçölçer monte edilmeyecektir. 
• Hidrolik test uygulanırken, teste tabi tutulan hat yeteri kadar support ile desteklenecektir. 

Eğer gerekiyorsa test sırasında kullanılmak üzere ilave supportlar kullanılacaktır. 
• Test sırasında akış, kontrol vanaları üzerinden değil, by-pass sistemi üzerinden 

yapılacaktır. Ayrıca gerekli olduğu takdirde, kontrol mühendisinin onayı alınarak, kontrol 
vanası yerine geçici boru parçaları konulabilir. 

• Test yapılmadan önce hat üzerindeki akış ölçer vs. gibi enstrümanların yerine geçici boru 
parçaları konacaktır. 
 

5.3.2) Hidrolik Testin Uygulanması: 
• Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan önce boru donanımına uygulanacak, 

cihazlar veya armatürler şartnamenin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği 
dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaktır. 

• Hidrolik test hatlara göre hat listesindeki test değerleri alınarak yapılacaktır. Test basıncını 
tayin etmek gerekirse, bu değer dizayn basıncının 1.5 katından daha az olamaz. 

• Hidrolik test uygulama basıncının o hat için uygulanması gerekli maksimum basınç üzerine 
çıkmamasına dikkat edilecektir. Çıkılması durumunda o hattın yenilenip yenilenmemesi 
hususunda kontrol teşkilatının değerlendirmesi sonucunda karar verilecektir.  

• Sistem yavaş bir şekilde su ile doldurulacak ve hattan yüksek olduğu noktalardan hava 
tahliye edilecektir. Hat bu test basıncı altında en az 1 saat tutulacaktır. 

• Test sırasında kontrol mühendisi kaynak ve flanşlı bağlantılarını dikkatli bir göz 
muayenesinden geçirilecektir. Sızdırma yapan kaynaklar tamir edilecek ve test tam bir 
sızdırmazlık elde edildiğine emin olunana dek tekrarlanacaktır. Sızdıran flanşlı bağlantılar 
sızıntı gidene dek sıkılacaktır. 

• Kaynak ve diğer bağlantı şekillerinde oluşan sızıntılar tatminkâr düzeyde giderilecektir. 
Tamiri mümkün olmayan durumlardaki hatların yeniden imali yoluna gidilecektir. 
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5.4) Kaynak Kontrolü 
• Bütün kaynak dikişleri için gözle muayene yapılarak görülebilir kaynak hataları olup, 

olmadığı kontrol edilecektir. Kızgın buhar hatları % 25 radyografik muayeneye tabi 
tutulabilecektir. 

• Kontrol mühendisi kaynağın kalitesi konusunda herhangi bir kuşkuya düşerse ilave 
kontrol isteyebilir. 

• Diğer hususlar için Genel Kaynak Şartnamesi kontrol şartları geçerlidir. 
 
5.5 Boya ve Antipas İşleri Kontrolü 
            Genel Boya Şartnamesinde belirtilen esaslara göre yapılıp yapılmadığı kontrol 
edilecektir. 

 


