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1. KAPSAM 

Bu Teknik Şartnamede; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü sahasında kurulacak olan II. ETİDOT-67 üretim tesisi projesi 
kapsamında yılda 330 gün, günde 24 saat çalışma esasına göre  10.000 ton/yıl  kapasite ile 
çalışacak olan, “Spray Dryer (Püskürtmeli Kurutucu) Ünitesi” tarif edilmektedir. 

2. GENEL 

Teknik Şartname; Spray Dryer Ünitesi ekipmanları ve donanımları ile ilgili mühendislik, 
tasarım, malzeme, imalat ve nezaret hizmetleri konularını kapsamaktadır. 

3. TEMİN AMACI 

Temin edilecek olan Spray Dryer Ünitesi; tesiste hazırlanacak çözeltinin Spray Dryer Ünitesi’ne 
beslenmesi sonucunda, bu Teknik Şartnamenin 4.3. maddesinde özellikleri belirtilen Disodyum 
Oktaborat Tetrahidrat ürününün (Etidot-67) üretilmesinde kullanılacaktır. 

4. İŞLETME VERİLERİ 

4.1. Prosesin Tarifi 

II. Etidot-67 Üretim Tesisinde hazırlanacak olan ve özellikleri bu Teknik Şartnamenin 4.2. 
maddesinde verilen Disodyum Oktaborat Tetrahidrat çözeltisi, polish filtreden süzüldükten sonra 
T6 Süzülmüş Çözelti Tankına alınır. Ortalama 85 °C sıcaklıkta olan Disodyum Oktaborat 
Tetrahidrat çözeltisi Spray Dryer ekipmanına beslenir ve burada çok ince damlacıklar halinde 
kurutucu içerisine püskürtülür. Spray Dryer’a verilen sıcak hava ile çözelti içerisindeki su 
buharlaştırılır ve kimyasal-fiziksel özellikleri bu Teknik Şartnamenin 4.3. maddesinde verilen 
Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (Etidot-67) ürünü elde edilir. Spray Dryer’dan çıkan baca gazı, 
siklonlardan ve toz tutma filtrelerinden geçirilerek içerisindeki toz ürün ayrılır. Siklonlardan ve 
toz tutma filtrelerinden tutulan toz ürün, Spray Dryer’dan alınan ürün ile birleştirilir ve ürün 
bunkerine aktarılır. 
Ürün bunkerine aktarılacak olan ürünün özelliklerinin, Genel Teknik Şartnamede belirtilen 
Performans Kriterleri’ni sağlamaması durumunda, Yüklenicinin Performans Kriterlerini 
sağlayabilmek amacıyla İdare’ye sunacağı çözüm önerileri kapsamında temin edeceği her türlü 
ekipman (değirmen, öğütücü, elek vb.) proje, tasarım ve mühendislik hizmetleri işin kapsamında 
olup, Yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir.  
Yüklenicinin iş kapsamında temin edeceği Spray Dryer Ünitesi öncesi bir Besleme (Balans) 
Tankı öngörmesi durumunda, söz konusu tank ve bağlı tüm ekipmanların temini, montajı vs. 
masrafları Yükleniciye ait olacaktır.  
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4.2. Spray Dryer Ünitesine Beslenecek Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Çözeltisinin 
Özellikleri 

• Besleme Debisi  : Yüklenici tarafından belirlenecektir. 

• Besleme Sıcaklığı : 85 ± 5 °C  

• Konsantrasyon   : % 45 – 50 DOT (Ağırlıkça çözelti içerisinde çözünmüş halde 
bulunan DOT miktarını ifade etmektedir.) 

• Yoğunluk  : ort. 1,3 kg/dm3 (85 °C’de) 

• Viskozite  : ort. 4,5-5,25 Cp (85 °C’de) 

• pH   : ort. 6-6,7 (85 °C’de) 

• Diğer Özellikleri : Ağırlıkça % 45-50 DOT içeren Disodyum Oktaborat 
Tetrahidrat çözeltisinin 70 °C’nin altında kristallenme özelliği vardır. Çözeltinin 
viskozitesi yüksek olup, temas ettiği yüzeylere yapışma özelliği bulunmaktadır. 

4.3. Spray Dryer Ünitesinden Alınacak Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Ürününün 
İstenilen Özellikleri 

Ürünün Ticari Adı  : ETİDOT-67 
Ürünün Kimyasal Adı  : Disodyum Oktaborat Tetrahidrat 
Kimyasal Formülü  : Na2B8O13.4H2O 
Molekül Ağırlığı  : 412,52 g/mol 
 
Ürünün Kimyasal Özellikleri : 
Bor Oksit (B2O3)  : % 67 min. 
Sodyum Oksit (Na2O) : % 14,92 min. 
Safiyet    : min. % 99,9 
Nem    : max. % 0,5 
 
Ürünün Fiziksel Özellikleri: 
Dökme Yoğunluğu  : ≥ 500 kg/m3 

Elek Analizi   : -90 mikron: minimum %50 
Görünüm   : Beyaz toz 
Koku    : Kokusuz 
Ürün Çıkış Sıcaklığı  : max. 40°C 
 

4.4. Ürünün Partikül Şekli ve Diğer Özellikleri 

Spray Dryer sisteminden üretilecek Disodyum Oktaborat Tetrahidrat ürününün partikül şekli 
küresel biçimde olmalıdır. Aglomerasyon veya kırık parçalar olmamalıdır. Elde edilecek 
Disodyum Oktaborat Tetrahidrat üründe topaklaşma veya yapışma olmamalıdır. 
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4.5. Saha Bilgileri 

4.5.1. Spray Dryer sistemi, İşletme sahasında yer alan ve bu iş kapsamında ihale dosyasında 
verilmiş olan projelerde gösterildiği yere yerleştirilecektir. Bunun projelendirme 
aşamasında tahmin edilen ekipman boyutları ve ağırlıkları ile temin edilenler 
arasındaki farktan dolayı kısmen veya tamamen mümkün olmadığı durumlarda 
Yüklenici projelerde gerekli temel ve detay mühendislik revizyonlarının tamamını 
yerine getirecektir. 

4.5.2. Spray Dryer sisteminin montajının yapılacağı bölge, 1. derece deprem bölgesidir. 
Ekipmanların kendileri ve mesnetlendikleri elemanlara bağlantıları 1. derece deprem 
bölgesi yüklerine ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanmış olacaktır. 

5. SPRAY DRYER ÜNİTESİ EKİPMANLARININ ÖZELLİKLERİ  

Spray Dryer Ünitesi; süzülmüş çözelti tankından başlayarak Teknik Şartnamede istenen kapasite 
ve ürün kalitesinde sürekli ve kesintisiz üretim yapabilmesi için gerekli olan tüm ekipman ve 
donanımları ile tüm enstrüman ve kontrol ekipmanlarının temin ve montajını kapsayacaktır.  

5.1. Spray Dryer Besleme (Balans) Tankı (Gerekli Görülmesi Durumunda) 

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat çözeltisinin Spray Dryer sistemine düzgün ve dengeli 
beslenmesini sağlamak üzere gerektiğinde 1 (bir) adet besleme (balans) tankı Yüklenici 
tarafından öngörülebilecektir. Söz konusu besleme tankına Disodyum Oktaborat Tetrahidrat 
çözeltisinin nakli, tesiste mevcut bulunan depolama tankından yapılacaktır. Besleme tankının 
kapasitesi, Spray Dryer sisteminde üretimi aksatmayacak şekilde İstekli tarafından 
belirlenecektir. Besleme tankı; ısıtma ceketli veya serpantinli, sıcaklık ve seviye kontrollü, 
izolasyonlu, karıştırıcılı, üstü kapalı ve gözetlenebilir olmalıdır. Besleme tankının tüm özellikleri 
(katalogları, boyutları, vs.) Yüklenici tarafından onaya sunulacaktır. 

5.2. Spray Dryer Çözelti Besleme Pompaları 

T6 Süzülmüş Çözelti Tankı’ndan Spray Dryer Ünitesi’ne çözelti basan P2-A/B pompaları, 
İstekli’nin Spray Dryer Besleme (Balans) Tankı öngörmesi durumunda, çözeltiyi T6 tankından 
Balans Tankı’na basmak için kullanılacaktır. İstekli, Balans Tankı’ndan Spray Dryer Ünitesi’ne 
çözelti transferi için kullanılacak olan pompaları kendisi belirleyecek ve iş kapsamında temin 
edecektir.  
İstekli’nin T6 Süzülmüş Çözelti Tankı’nı Spray Dryer Ünitesi Besleme Tankı olarak kullanması 
durumunda, gerekli gördüğü takdirde Akım Şeması’nda gösterilen P2-A/B pompaları yerine 
kendi belirleyeceği ve iş kapsamında temin edeceği Monoblok pompaları kullanacaktır. 
Pompalar 2 (iki) adet olup, bir adedi istenen toplam besleme kapasitesini sağlayacak şekilde 
sürekli çalışacak, diğeri ise bu pompanın yedeği olarak bekletilecektir. Pompaların her birinin 
basma debisi ayarlanabilir frekans konvertörlü olacak olup, minimum ve maksimum basma 
debileri, basınç bilgileri onay teklifinde yer alacaktır. Spray Dryer ekipmanına beslenecek 
Disodyum Oktaborat Tetrahidrat çözeltisinin viskozitesinin yüksek olması nedeniyle, pompaların 
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tipinin seçimi önem arz etmekte olup, monopump (eksantrik vidali pompa) tercih edilmesi 
önerilmektedir. Onaya sunulacak çözelti besleme pompasının menşei, markası, modeli, tipi, 
kapasitesi, malzeme bilgisi vs. tüm özellikleri Yüklenici tarafından onay dosyasında belirtilecek 
ve pompaya ait kataloglar ekinde verilecektir.  

5.3. Spray Dryer Ekipmanı 

Spray Dryer Sistemi; günde 24 saat kesintisiz çalışacak olup, 330 çalışma gününe karşılık 
minimum 10.000 ton/yıl Disodyum Oktaborat Tetrahidrat (Etidot-67) üretim kapasitesine sahip 
olacaktır. Spray Dryer Ünitesi çıkışında, Teknik Şartnamenin 4.3 maddesinde belirtilen kimyasal 
ve fiziksel özellikleri sağlayan Disodyum Oktaborat Tetrahidrat ürünü üretilmelidir.  
Spray Dryer Sistemi istendiği takdirde, düşük kapasitede de (% 50 - % 100 kapasite aralığında) 
çalıştırılabilecektir. İstekli, temin edeceği Spray Dryer Sisteminin % 50 kapasiteye kadar düşük 
olan kapasitelerde de ürün kalitesi bozulmaksızın çalıştırılabileceğini garanti edecektir. 
Spray Dryer Ekipmanı’nda ürünle temas eden yüzeyler asgari SS 304L malzeme kalitesinde 
olmalıdır. İstekli, teklifinde Spray Dryer gövdesi ve üzerinde bulunan tüm donanımlarının 
malzeme kalitesini, her bir kalem için ayrı ayrı belirtecektir. 
Spray Dryer Ekipmanı içerisine Disodyum Oktaborat Tetrahidrat çözeltisi püskürtme işlemi disk 
spray (rotary atomizer) kullanılarak yapılacaktır. Bu sistem hakkında açıklayıcı bilgiler teklif 
dosyasında yer alacaktır. YÜKLENİCİ onaya sunacağı kurutma ünitesinin, istenilen ürün 
kalitesini sağlayacağını garanti edecektir. 
Spray Dryer Ünitesi’nde üretilecek olan Disodyum Oktaborat Tetrahidrat ürününün dökme 
yoğunluğunun ve tane boyutunun ayarlanabilmesi için, temin edilen çözelti püskürtme sisteminin 
devir veya basınç ayarlı olması gerekmektedir. Teklifte asgari ve azami dönme hızları 
belirtilecektir. Ayrıca, gerekli olduğunda söz konusu disk, üzerindeki nozulların farklı boyut ve 
özellikte olanlarıyla değiştirilebilir olacaktır. Bu konu ile ilgili detay bilgiler teklifte yer 
alacaktır. 
Spray Dryer Ekipmanı’nda kullanılacak olan disk spray (rotary atomizer), çok aşındırıcı 
ürünlerle çalışmaya dayanıklı malzemeden üretilecektir. 
Spray Dryer Ekipmanı’nda kullanılacak olan disk spray (rotary atomizer), vibrasyon izleme 
sistemine sahip olacaktır. Sistemin nasıl çalıştığına dair detaylar belirtilecektir.  
Spray Dryer Ekipmanı’nın iç yüzeyine ürün yapışmasını önlemek için alınan tedbirler ve 
uygulanan teknik hakkında detaylı bilgi verilecektir. 
Spray Dryer Ekipmanı’nın içinin görülebilmesi ve sistemin çalışmasının takip ve kontrolünün 
yapılabilmesi için, gövde üzerinde gerekli kısımlarda açılıp kapanabilir gözetleme camları ve 
giriş kapıları olmalıdır.  
Spray Dryer Ünitesi’nin çalıştırılması sırasında gerekli olabilecek her türlü emniyet tedbirleri 
alınmalı ve emniyet cihazları (yangın ve gaz alarmları, emniyet kapakları ve muhafazalar ile her 
türlü cihazlar) iş kapsamına dahildir.  
Spray Dryer için gereken sıcak havanın sağlanmasında doğal gaz kullanılacak olup, İdare 
tarafından sağlanacak olan doğal gazın özellikleri Teknik Şartnamenin 4.4 maddesinde 
verilmiştir. Doğalgaz bağlantısı Yüklenici tarafından yapılacaktır.  
Spray Dryer Ünitesi’nde baca gazından kazanılacak enerjinin, kurutma havası ön ısıtmasında 
kullanılacağı öngörülmekte olup İstekli bununla ilgili önerisini teklifinde detaylarıyla 
açıklayacaktır. Bu teklifin ekonomik olmaması durumunda kurutma havası ön ısıtma sistemi 
ayrıca önerilecektir. 
İstekli, Spray Dryer Ekipmanını, endüstriyel ölçekte spray dryer ya da en az 1,25 ton/saat bor 
ürünü kurutma kapasiteli kurutucu üretmiş firmalardan temin edeceğini garanti edecektir. 
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5.4. Diğer Ekipmanlar 

İstekli, yapacak olduğu test çalışmaları ve incelemeler sonucunda belirlediği Spray Dryer 
Ünitesi’ne ait olası diğer tüm ekipmanların (siklon, toz tutma filtresi, fanlar, soğutucu, yakma 
sistemi, hava ısıtıcı sistemi, blower, chiller ünitesi, öğütücü vs.) listesini ve bu ekipmanlara ait 
tüm özellikleri kalemler halinde tek tek belirtecek olup, teklifine ekleyeceği P&I diyagramında 
bu ekipmanları gösterecektir. Bu ekipmanların özellikleri istenilen kapasiteye uygun ve bakımı 
kolay yapılabilir olmalıdır. Spray Dryer sistemi için İstekli tarafından belirlenen ve teklifte yer 
alan söz konusu ekipmanların kapasiteleri, ebatları, ağırlıkları, malzeme kaliteleri, marka ve 
menşeileri teklifte yer alacaktır. 
Yüklenicinin Spray dryer sistemi kapsamında tercih edeceği brülör yurt içi servis ve yedek parça 
imkânı olan firmalardan temin edilecektir. 
Filtre bacalarındaki toz miktarları ilgili çevre mevzuatına uygun olarak tasarlanacak ve temin 
edileceklerdir. Filtre bacaları gibi direkt toz çıkışının beklendiği bacalar mahya kotundan 3.0 m 
yukarı uzatılacaktır. Bacalar bulundukları çatı düzlemindeki kirişlere en uçlarından birbirine zıt 4 
yönde askı elemanları ile asılarak mesnetleneceklerdir. Askı elemanların çatı düzlemine 
bağlandıkları noktada gerekli su yalıtımı önlemleri muntazaman alınacaktır. 
İstekli satılabilir ürün özelliklerinden olan tane boyutu ve dökme yoğunluğunu sağlayabilmesi 
için değirmen, öğütücü, elek vb. öngörmesi durumunda bu ekipmana ait tüm özellikleri teklif 
kapsamında İdare’ye sunacaktır. İstekli değirmen, öğütücü, elek vb. öngörmemesi durumunda da 
Spray Dryer genel yerleşim projelerinde değirmenin montajı için gerekli alanı öngörecektir.  

5.5. Borulamalar ve Bağlantılar 

Spray Dryer Ünitesi’nin kendi içindeki ekipmanlar ile olan bağlantı boruları İstekli tarafından 
projelendirilerek temin edilecek olup ünite dışında bulunan ve ünitenin çalışması ile ilgili olan 
diğer borulamalar bu işin kapsamındadır. Bununla beraber Yüklenici her iki sistem arasındaki 
bağlantıları birbirine adapte etmek ile yükümlüdür.  
İstekli, Spray Dryer Ünitesi’nin kendi içindeki ekipmanlar ile olan bağlantılarını, bağlantı hatları 
ve borularının ebatları ve özelliklerini, P&I diyagramları ve genel yerleşim projelerini teklif ile 
birlikte verecektir.  
Yüklenici, Spray Dryer Ünitesi P&I diyagramını, ihale dosyası kapsamında verilen II. Etidot-67 
Üretim Tesisi P&I diyagramına adapte edecek olup ve sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) ay 
içerisinde İdare’ye teslim edecektir. 

5.6. Elektrik ve Enstrüman Sistemi 

Sistemde kullanılacak olan tüm ekipman, cihaz, enstrüman, kontrol sistemleri vs. tüm 
malzemeler TSE, VDE ve IEC standartlarından birine uygun olacaktır. Tekliflerde kullanılacak 
malzemelere ait teknik bilgi, fiziksel yapı, ilgili standartlar, marka ve menşeileri verilecektir. 
İstekli, tesiste kullanacağı kontrol sistemini (PLC, SCADA vs.) teklifinde ayrıntılı belirtecektir. 
Dijital analog I/O sayısında ilerdeki genişlemeler düşünülerek % 10 fazlalık konulacaktır. 
Sistemde SCADA sistemi kullanılacak ise Loop kontrolleri ekrandan yapılabilmeli, PID ayarları 
otomatik veya manuel olarak operatör tarafından seçilebilmeli ve değiştirilebilmelidir. İzleme 
ekranlarında yapılacak bütün işlemlerde istem dışı müdahalelere karşı donanım ve yazılım 
önlemleri alınmış olmalıdır. Tesisin kontrolünde gruplar ve alt gruplar birden fazla ardışık işlem 
yapabilmeli, operatörün isteğine bağlı olarak prosesin herhangi bir noktasında manuel kontrole 
(operatör istasyonu ekranları üzerinde elle kontrol) geçilip sonra kesintisiz olarak otomatik 
işletmeye geçilebilmelidir. Benzer şekilde, kapalı döngü kontrollerinde operatör istediği anda 
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herhangi bir döngüde otomatik kontrolden manuel kontrole geçebilmelidir. Manuel yapılan 
değişiklikler kontrol sisteminde paralel olarak takip edilip otomatik çalışmaya dönüş kesintisiz 
olmalıdır. Daha sonradan yapılabilecek ilaveler dikkate alınarak sistemin genişlemeye elverişli 
olması dikkate alınmalıdır. Sistemden en yüksek performansı elde etmek için seçilecek olan 
cihazların ilgili çalışma koşullarına dayanıklı ve yanıt sürelerinin de proses gerekliliklerine 
uygun olmasına dikkat edilecektir. Sistem genişleyebilir ve geliştirilebilir olmalı, ek bir ücrete 
ihtiyaç duyulmaksızın piyasada en çok kullanılan 20 model PLC’yi desteklemelidir.  
İstekli teklif ettiği cihazlarla ilgili garanti durumlarını yazı ile taahhüt etmelidir. İstekli’nin temin 
edeceği elektrik, otomasyon sistemi malzemeleri Siemens, ABB, Telemekanik ya da eşdeğer 
kalitede ve CE işaretine haiz olacaktır.  
Kontrol sisteminde kullanılacak MCC panoları, 2 mm kalınlığında DKP sacdan (soğuk 
haddelenmiş sac), 180 ° açılabilir kapı tamamen rijit bir yapıda olmalıdır. 0,4 kv ana dağıtım 
panoları T500 (TSK), DIN VDE 0660 ve IEC-Publ.439-1 DIN VDE 0106, T100 TSE 3367 
revizyon norm ve standartlarına uygun uluslararası laboratuvarlarda tip testlerden geçmiş ve tip 
test sertifikalarına haiz olmalıdır.  
Tesiste yapılacak olan montajlar ve kapsamındaki tüm işler elektrik kuvvetli akım tesisleri 
yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğine 
uygun olacaktır.  
Pano içinde her kablo projeye uygun şekilde numaralandırılacaktır. Panolara giren ve çıkan 
kabloların hepsi metal etiketle kodlanacaktır. MCC panosunda fonksiyon görecek malzeme ve 
ekipmanın seçimi ve performansı ile ilgili sorumluluk Yüklenici’ye ait olacaktır.  
Sahada kablo montajının dizaynında kablo kesitleri, kablo tipi, kablo sayısı, kablo tavası tipi, 
kabloların ısınma limitleri ve doluluk oranı göz önüne alınmalıdır.  
Sistemdeki tüm ekipman ve cihazlara ait kimlik bilgileri formları verilecektir. Kimlik bilgi 
föylerinde ilgili sistem, ekipman ve cihazlara ait fiziksel yapı, teknik yapı, yeri, poz no ve 
kalibrasyon ile ilgili tüm bilgiler yer alacaktır.  
Sahada kullanılacak enstrümanlar metal bir etiketle kodlanacaktır.  
Tesiste topraklama yürürlükte olan topraklama yönetmeliğine uygun şekilde yapılacaktır. 
SCADA ve PLC ekipmanları ve enstrümantasyonla ilgili topraklama devresi, güç ve kontrol 
ekipmanı topraklama sisteminden ayrılmış olacaktır.  
Tesiste tüm elektrik ekipmanı, kontrol panoları, saha kontrol kutuları, bağlantı kutuları, saha 
cihazları, enstrümanlar, ekipmana giriş yapan kablolar kod ve numaraların üzerlerine kazılmak 
suretiyle yazıldığı, bulundukları ortama göre metal veya plastik etiketlerle markalanacaktır. Saha 
cihazları ve enstrümanların etiketleri kendi üzerlerinde, kontrol ve göstergelere ait etiketler ise 
pano kapakları arka yüzlerinde bulunacaktır.  
Bütün otomasyon sistemleri ve operatör istasyonları bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) üzerinden 
beslenecektir. Enerji kesildiğinde operatör ekranları kararmayacak ve proses izlenebilecektir. 
Kesintisiz güç kaynağı (UPS), Yüklenici tarafından temin edilecek olup, ana teklif kapsamında 
yer alacaktır. 

5.7. Projeler  

Spray Dryer sisteminin ve ekipmanlarının montajının yapılmasının tasarlandığı bölüme ait 
resimler projelerde gösterilmiştir. İstekli, teklif etmiş olduğu tüm ekipmanların ihale kapsamında 
verilmiş olan projeler, temel planları, betonarme ve çelik konstrüksiyon ile ilgili her türlü 
platform, yürüyüş yolu, merdiven vb. ile uyumlu olmasından direkt sorumludur. Bu noktada, 
kendisine İdare tarafından sağlanmış olan projelerde gerekli temel (genel yerleşim) ve detay 
(imalat resimleri) mühendislik çalışmaları ve revizyonları yapmak Yüklenici kapsamındadır. Söz 
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konusu projeler sözleşmeden sonra 3 (üç) ay içerisinde hazırlanarak İdare’ye teslim edecektir. 
Ana yerleşim boyutları ve bina içine yerleşim avan projeleri ise teklif ile birlikte verilecektir.  
Son haliyle hazırlanmış asıl (uygulama) projeleri ise, sözleşmeden en geç 3 (üç) ay sonra 
İdare’ye verilecektir.  

5.8. Dizayn Parametreleri 

• Spray Dryer Ünitesi tam otomatik olarak çalışacak olup, merkezi olarak kurulmuş olan 
bir PLC kontrol sistemini içerecektir. 

• PLC sisteminde aşağıda belirtilen güvenlik sistemi olmalıdır: 

- Başlama ve bitiş proseslerinin önceden belirlenen sıraya göre yapılmasını sağlayan interloc 
sistemi, 
- Proses parametrelerinin belirlenen değerlerin dışına çıkması durumunda gözle ve sesle 
uyarı yapan alarmlar, 
- Proses parametrelerinin kritik bir değere ulaşması durumunda, sistemi durdurmak da dahil,  
gerekli olan her türlü önlemi alacak kontrol mekanizması kurulacaktır. 

• Spray Dryer sisteminde yer alan elektrik motorları en az IP 55 koruma sınıflı, F 
izolasyon sınıflı, IE3 verimlilik sınıflı, pik döküm gövde olacaktır. 

• Spray Dryer Ünitesine beslenen Disodyum Oktaborat Tetrahidrat çözeltisinin debisi 
ölçülecek, kontrol ve set edilecektir. Bunun için Spray Dryer’a çözelti besleme hattı 
üzerinde debimetre ve kontrol vanası yer alacaktır.  

• Spray Dryer Ünitesi içerisinde kullanılacak olan fanlar için, 1 metreden 85 dB gürültü 
seviyesine göre gürültü izolasyonu yapılacaktır. 

• Spray Dryer Ünitesi’nde ürün ile temas halindeki yüzeyler pürüzsüz olacak şekilde 
cilalanmış olacaktır. Dış tarafta kalan kaynak yerleri düzeltilecektir.  

• Spray Dryer Ünitesi’nde gerekli görülen yerlerde kullanılacak olan izolasyon 
malzemesinin kalınlığı hazırlanarak idarenin onayına sunulacak olan izolasyon hesabına 
göre her bir kalem için (çözelti besleme tankı, Spray Dryer, bağlantı boruları, vb.) ayrı 
ayrı belirtilecektir. 

• Spray Dryer Ünitesi’nde yer alan ekipmanlarda bakım, kontrol ve temizlik 
işlemlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için, gerekli görülen yerlerde gözetleme kapakları 
olmalıdır. 

5.9. Malzeme Özellikleri 

• Teklif kapsamında bulunan Spray Dryer ekipmanı ve donanımları (kurutucu gövdesi, 
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siklonlar, toz tutma filtresi, helezonlar, besleme pompaları, bağlantı boruları, vanalar, 
diğer bağlantı elemanları vb.) ve tüm ekipmanlar en az AISI 304 paslanmaz çelik 
malzemeden imal edilecektir. Ünite içinde ürün ile temas eden yüzeylerde hiçbir suretle 
karbon çelik malzeme kullanılmayacaktır. 

• İstekli, malzeme-ekipman kalite ve standartlarını teklifinde verecek olup, İdare 
tarafından uygun görülen standart ve kalite dışında teklif/temin edilen malzeme-ekipman 
kabul görmeyecektir. Bu nedenden dolayı meydana gelecek her türlü sorumluluk 
Yüklenici’ye aittir. 

6. TEKNİK İNCELEME  

İdare’nin talebi halinde Yüklenici, çalışır durumdaki tercihen bor türevleri ürünü veya benzer bir 
ürünün üretiminde yer alan bir veya daha fazla Spray Dryer ekipmanının ve donanımlarının 
incelenmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu kapsamda İdare’nin en az 3 (üç) 
elemanının yapacağı seyahat ile ilgili her türlü masraf (yol, yeme-içme, konaklama vs.) 
Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
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