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2 NOLU ISLAK ELEKTRO FİLTRENİN REVİZYONU 

İLE NOVALAK VİNYLESTER  
KAPLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1.0. İŞİN  KONUSU 
İşletmemiz Sülfürik Asit Fabrikasında kurulu bulunan 2 Nolu Islak Elektro Filtrenin 
Revizyonu: 

1.1. Kapağı alabilmek için kapak üzerindeki gaz borularının demontajı, 
1.2. Kapak imali ve işlemler bittikten sonra kapağın yerine montajı, 
1.3. Islak Elektro Filtrelerin kapakları, toplayıcı ve deşarj elektrotları vs. demontajı, 
1.4. Metal gövdelerde oluşan deliklerin ve bozulan kısımların tamiri, 
1.5. Nozulları ile beraber komple gövde iç kısmının yüzey hazırlığının yapılarak novalak 

vinylester kaplamaya hazır hale getirilmesi ve novalak vinylester kaplanması, 
1.6. Sökülen parçaların montajı işi ve IEF2 nin test ve devreye alınması işlerinin anahtar 

teslim olarak yapılmasını kapsamaktadır. 
 

2.0.  ISLAK ELEKTRO FİLTRENİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE TEMEL 
EKİPMANLARI  

Filtreden düşey aşağı yönde 25 mm Hg sütunu vakum vardır (Kapağın toplam yüzey alanına 
etki eden toplam vakum yaklaşık 6 ton dur.). 
Çalışma sıcaklığı max. : 70°C (anormal koşullarda, arıza durumunda kısa süreli)  
Normal çalışma sıcaklığı : 32°C 
Geçen gaz   : SO2 gazı ve Asit sisi 
Asit konsantrasyonu  : % 1 - 20 H2SO4 (Sülfürik asit) 

2.1. Islak Elektro Filtrenin Temel Bileşenleri; 
Gövde: Toplama, deşarj elektrotları, gaz dağıtım plakaları, şaseleri içinde barındıran içi 
novalak vinylester kaplı dışı karbon çelik olan kısımdır. 

Kapak: Gövdenin üzerinde yukarıdan gaz borusuna flanşla bağlı aşağıdan gövdeye yine 
flanşla bağlı karbon çelikten imal içi novalak vinylester kaplı kısımdır. 

Toplama Elektrotu: 4 adet toplama elektrotu boru demetinden (tube bundle) oluşmaktadır. 
Her bir boru demeti (Tube Bundle) PPH den imal, 52 adet borudan oluşmaktadır. Boru 
demetleri PPH olduğundan demontaj ve montaj esnasında kırılmaması için hassasiyet 
gösterilmelidir. 

Deşarj Elektrotu: Toplam 208 adet deşarj elektrodu bulunmaktadır. Deşarj elektrodu içinde 
çelik tel olan ve zayıf asite dayanıklı olması için kurşun kaplanan elektrotlardır. Çelik telin 
etrafındaki kurşun, uygun gerilimin oluşması için özel bir şekle sahiptir. Bu elektrotların bir 
yere sürtülmesi ya da eğilmesi durumunda bu şekiller bozulacağından ve çelik telin 
etrafındaki kurşun çatlayacağından demontaj ve montaj esnasında aşırı özen gösterilecektir.  

Gaz Dağıtım Plakaları: Deşarj elektrotların üzerinde gazın homojen dağılmasını sağlayan 
üst üste iki adet gaz dağıtım plakası bulunmaktadır. Gaz dağıtım plakaların bağlantı şekilleri 
ilgili resimlerden görülmektedir. PPH malzemeden oluştuğundan eğilme, çarpılma 
kırılmaması için demontaj ve montaj esnasında gerekli tedbir alınacaktır. 

 
2 



Deşarj Elekrotları Üst Bağlantı Şaseleri: Deşarj elektrotlarının üst kısmının bağlandığı 
üzeri kurşun kaplı parçalı imal edilmiş metal şaselerdir.  

Deşarj Elektrotu Alt Bağlantı Şaseleri: Deşarj elektrotlarının alt uçlarının bağlandığı 
kurşun malzemeden kaplı metal şaselerdir. 

Ana izolatör şaseleri: İki adet alt ve üste yer alan ve deşarj elektrotları bağlantı şaselerini 
taşıyan ve yanlardan iki adet izolatöre bağlantısı olan üzeri kurşun kaplı metal ana şasedir. 

Yüksek Gerilim Trafosu: Sistemin çalışması için yüksek gerilim sağlayan enerji 
kaynağıdır. 

3.0. YAPILACAK İŞLER: 
3.1 Demontaj 
3.1.1. Verilen teknik resme uygun olarak demontaj üst taraftan yapılacak olup, çalışma kotu 

zeminden yaklaşık 15 m yüksekliktedir. Çalışmada vinç kullanılacaktır. 
3.1.2. Demontaj öncesi gerekli olan tüm elektrik bağlantıları sökülecektir (toplama 

elektrotları elektrik bağlantıları mevcuttur). 
3.1.3. Üstte yer alan yürüme platformu ve gaz bağlantı borusu toplama elektrotlarının 

demontajına engel olduğundan yerine montajı yapılmak kaydıyla sökülebilecektir. 
3.1.4. Deşarj elektrotlarının montajından önce üst ana izolatör şasesi iki taraftan altı ahşap 

kalasla desteklenecek ve bağlantıları izolatörden ayrılacaktır. 
3.1.5. Kapak ve gaz dağıtım plakaları sökülüp zemine indirilecektir.  
3.1.6. Deşarj elektrotlarının (208 adet) elektrik ve mekanik bağlantıları tekniğine uygun 

olarak söküldükten (kurşun kaynaklı) sonra deşarj elektrotları hiçbir yere sürtülmeden 
tek tek sökülecek ve yeniden kullanılacağı için, hemen yakınındaki yürüme 
platformundan aşağıya emniyetli şekilde sarkıtılacaktır. Elektrotlara kesinlikle zarar 
verilmeyecektir. 

3.1.7. Deşarj elektrotlarının sökümü esnasında kurşun kaplamalara zarar verilmemesine 
azami gayret gösterilecektir. 

3.1.8. Deşarj elektrotları altındaki ana izolatör şasesi iki taraftan bağlı olduğundan şasenin 
sağa sola eğilmemesi için dengeli şekilde demontajı yapılacaktır. 

3.1.9. Deşarj elektrotları demontajı yapıldıktan sonra üst bağlantı şaseleri sökülerek yere 
indirilecektir. 

3.1.10. Yüksek Gerilim Trafosunun elektriksel bağlantıları işletme personeli gözetiminde 
demontaj edilecek olup, yüklenicinin sorumluluğunda trafo zemin kata indirilerek 
uygun bir yere konacaktır. 

3.1.11. Filtre üzerinde bulunan elektriksel bağlantılar yüklenici tarafından uygun bir şekilde 
koruma altına alınacaktır.   

3.1.12. Toplama elektrot PPS boru demetleri (4 adet) yerlerinden tekniğine uygun olarak 
elektro filtrelerden çıkarılacak, zemine indirilerek temizliği yapılacak, rüzgardan 
devrilmemesi için gerekli önlem alınacaktır. Etrafı emniyet şeridi ile çevrilecektir. 

3.1.13. Söz konusu PPS malzeme -8°C’nin altında soğuktan zarar gördüğünden, böyle bir 
hava koşulu olması durumunda dışarda bırakılmayacak İdarenin göstereceği yer 
taşınacaktır. 

3.1.14. Demontaj yapılırken civarındaki diğer ekipmanlar ile donanımlarına hasar 
verilmeyecektir.  
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3.1.15. Elektro Filtrenin en alt kısmı yapılan tamirat esnasında oluşan atıkların kaçmaması 
için kapatılacaktır. 

 
3.2. Tamirat ve Bakım  
3.2.1. Gövde kısmı, nozulları, toplama elektrotu taşıyıcı NPI’lar (resimlerde kutu profil ) ve 

gövdeye kaynaklı çevre ringi ile beraber komple üzerindeki novalak vinylesteri 
sökülecektir. Üzerinde bulunan küçük nozullar ve taban kısmı ve her bir elektro 
filtrede bulunan 4 adet izolatörü muhafaza eden boru kısımları da bu işe dahildir. 

3.2.2. Gövdede var olan delikler ve incelen metal kısımlar tekniğine uygun şekilde tamir 
edilecektir. Yapılacak tamiratlar lokal olacağı gibi yüzey değişimi şeklinde de 
olabilecektir. Değişecek toplam sac miktarı toplam yüzeyin %15’i oranında 
öngörülmüştür. 

3.2.3. Elektro filtrede yer alan üzeri kurşun kaplı tüm ekipmanların kurşun kaynakları 
tekniğine uygun şekilde kontrol edilecek çatlak yıpranma vs. varsa tamiratı 
yapılacaktır. Kurşun kaynağındaki çatlaklar, deformasyonlar asidin sızması nedeniyle 
ekipmana zarar vereceğinden bu işe hassasiyet gösterilecektir. 

3.2.4. Deşarj elektrotlarında bozuk olanlar tamir edilecek, tamir imkanı olmayanlar İdare 
tarafından verilenlerle değiştirilecektir.  

3.2.5. Toplama elektrotları boru demetlerinde deforme olan boru olması durumunda tamiri 
yapılacaktır. 

3.2.6. Filtrenin üst kapağı verilen teknik resimlere ve çıkan parçaya göre yeniden imal 
edilecektir. 

3.2.7. Filtrenin dış yüzeyleri 1 kat astar ve 2 kat epoksi boya ile boyanacaktır. Yüzey 
boyamadan önce yüzey temizleme işlemleri yapılacaktır. Epoksi boya rengi kontrol 
heyetince yükleniciye bildirilecektir. 

 
3.3. Islak Elektro Filtre Kaplama Uygulama Aşamaları Ve Detayları 
3.3.1. SA 2,5 kalitesinde ve minimum 75 mikron çentik açılacak şekilde raspalama 

yapılacaktır; Daha düşük raspalama kalitesi kaplamanın yüzeye yeterli yapışmasında 
zafiyet yaratmaktadır. Raspalama işinde metal grit kullanılacaktır. 

3.3.2. Yüklenici ulaşılması zor ve kör noktalar hariç SA-2,5 kalitesinde ortalama 75 mikron 
çentik açacak şekilde kaplama raspalama yapacaktır. 

3.3.3. Yüklenici SA-3 kalitesinde raspalama yaptıktan sonra SA-2,5 kaliteli yüzey elde 
etmek için kimyasal kontaminasyon (kirlilik) testi yapacaktır. Şayet yüzeyde 
kimyasal varsa örneğin; baca gazından oluşan H2SO4, kaplama yüzeye tutunamaz. 
Bu sebeple yüklenici yüzeyde Elcometer Bresle test kiti veya muadili ile kimyasal 
kontaminasyon testi yapacaktır. 

3.3.4. Raspalama bitiminde yüzeyde tuz ve kimyasal ölçüm testi yapılacaktır. Şayet yüzeyde 
tuz ve kimyasal kalıntılar varsa bunlar alkali temizleyiciyle temizlenecektir. 
Kimyasallı yüzeyler tekrar raspalanacaktır ve sonrasında tekrar yukarıda bahsedildiği 
gibi Elcometer Bresle test kiti veya muadili ile yukarıda bahsedildiği gibi kimyasal 
kontaminasyon testi yapılacaktır.  

3.3.5. Raspalama sırasında ve sonrasında ortam sıcaklığı-yüzey sıcaklığı- ortamın nem oranı 
digital ölçü cihazı ile sürekli ölçülecektir. 

3.3.6. Tüm bu değerler digital ölçü cihazlarıyla ölçülerek kaplama kalite kontrol çizelgesine 
yerleştirilecektir.  
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3.3.7. Yapılacak kaplama yüksek performanslı kaplama grubuna giren kaplamalar olup 
+10°C’nin altında, +45°C’nin üzerinde ve %80 rutubet oranın üzerinde uygulanmaz. 
Ayrıca yüzey ve metal sıcaklığı ortamın çiğlenme sıcaklığının 5°C üzerinde olması 
gerekir, şayet kaplanacak yüzey sıcaklığı çiğlenme sıcaklığının 5°C üzerinde değilse 
kaplanacak yüzeyde yoğuşma olacaktır ve bu yoğuşma kaplamanın yüzeye 
tutunmasını engelleyecektir. Bu nedenlerden dolayı söz konusu koşulları sağlamayan 
ortamlarda kaplama yapılmasına müsaade edilmeyecektir.  

3.3.8. Şayet kaplama alanında yukarıdaki uygun değerler sağlanamazsa minimum 5000 m3 
lük de-humidifier (nem alıcı) ve ısıtma üniteleriyle iklimlendirme yapılacaktır. 
Gerekirse ilave olarak trifaze ısıtıcı fanlarla içerisi ısıtılacaktır. Gerekli iklimlendirme 
sağlandıktan sonra kaplama işlemine devam edilecektir.  

3.3.9. Raspalama sonrası yüzeyde kontrol yapılacak ve karartılı yerler tekrar raspalanacak, 
aşınmış ve korozyona uğramış yerler belirlenecek, kaynak yapılan yerlerdeki kaynak 
çapakları taşlanacak ve keskin köşeler ovalleştirilecektir. 

3.3.10. Raspalama sonrası yüzeyde SA 2,5 yüzey kalitesi ve çentik derinliği ölçümü 
yapılacaktır; SA 2,5 yüzey kalitesi yakalanamamışsa veya digital ölçü cihazıyla 
yapılan ölçümde minimum 75 mikron çentik derinliği yakalanamamışsa yüzeyler bir 
kez daha raspalanarak bu kalite yakalanacaktır. Yüklenici Elcometer Digital Surface 
Profile Gauge (Digital Çentik Derinliği ölçer ) veya muadili cihazı bulunduracaktır. 

3.3.11. Söz konusu testler ASTM D 4417-B, SANS 5772,US Navy NSI 009-32, US Navy 
PPI 63101-000 standartlarına uygun şekilde yapılacaktır. 

3.3.12. Raspalama işi tamamıyla bitiğinde yüzeylerdeki tozlar hafif ve kuru hava ile 
temizlenecektir. Temizlik yapılan havayı sağlayan kompresörde muhakkak nem ve 
yağ tutucu ünite olacaktır. Bu çok kritik olup kompresörün kendi yağ ve nem 
tutucuları kesinlikle yetersizdir. Hava ile birlikte yüzeye nem ve yağ gelmemesi için 
kompresöre seri bağlı ayrı bir yağ ve nem tutucu ünite olması şarttır. Temizliğe 
müteakip, yukarıda bahsedildiği gibi, yüzeyde toz ve yağ testi yapılacaktır (Elcometer 
142ISO 8502-3 Dust Tape Test Kit veya muadili). 

 
3.4. Kaplama Detayı 
3.4.1. İstekliler tekliflerinde kaplama uygulama detaylarını vereceklerdir. 
3.4.2. İstekliler Lining 74 yada muadili kalitesinde Novalac Vinylester reçine kullanacak, 

tekliflerinde kullanmayı düşündüğü reçine markasını belirteceklerdir. (Muadil veya 
daha kaliteli reçine kullanacaksa bunu uluslararası kabul görmüş standartlar 
çerçevesinde belgelendirecektir) 

Aşağıda detayı verilen maddeler kaplama detayları Lining74 veya muadili kalite 
novalac vinylester reçine uygulaması için geçerlidir. Daha kaliteli uygulamalar için 
uygulama planları teklifle birlikte sunulacak ve uygulama bu plana göre yapılacaktır. 

3.4.3. Ana kat: Bu kat için reçine hususi hazırlanmış kum maddesi (mesela Tip Top F1) ile 
1:2,5 oranında karıştırılacak ve mala ile 1,5 - 2 mm kalınlığında yüzey üzerine (sıva 
gibi) çekilecektir. Bu ana kat sertleşmeden ECR - Glass elyafı (450 gr/m²) bu sıvaya 
bastırılır ve reçine ile laminasyon yapılacaktır (cam elyafın rengi değişip reçine 
rengini alana kadar). Bu kata ikinci cam elyafı bastırılacak ve laminasyon 
yapılacaktır. Cam elyafları reçine ile iyice ıslatıp içindeki hava çıkarılacaktır. Bu 
katın üstüne reçineler sertleşmeden önce bir sentetik tül (22 gr/m²) bastırılacak ve 
cam elyaftan çıkan reçine ile laminasyon yapılacaktır. Bu adımlar daima ıslak/ ıslak 
şeklinde yapılacaktır (wet in wet). 
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3.4.4. Cam elyafından sonra bir kat daha ana kat çekilmeyecektir (yeni bir sıva kat) Tül direk 
sıva üzerine tatbik edilmeyecek, arada daima bir cam elyaf keçe bulunacaktır. 

3.4.5. Filtrede flor iyonları bulunduğundan cam elyafların sentetik bir tül ile korunması 
şarttır. 

3.4.6. Tül katı sertleştikten sonra, laminasyon kontrolden (gözle %100) geçirilecek, hatalı 
bulunan kısımlar hemen tamir edilecektir. 

3.4.7. Tatbik edilmiş kalınlık istenilen kalınlığı bulmuş ise, kaplamaya devam edilmeyecek, 
kalınlık yeterli değilse bir kat cam elyafı ve bir kat tül ilave edilerek kalınlık istenilen 
seviyeye getirilecek, tekrar kontrol edilecektir. Hata bulunmazsa kaplamaya devam 
edilir. Satıhta kalkık cam elyafı lifleri bulunursa bunlar zımpara kağıdı yok edilerek 
satıh düz bir hale getirilecektir. 

3.4.8. Bundan sonra yüzeye bir reçine katı çekilecek (200 gr/m²), bu kat sertleştikten sonra 
yüzeye bir kat daha reçine kat çekilir, fakat bu reçineye parafin/stiren solüsyonu (%5) 
katılacak ve bu reçine ile son kat çekilecektir. Bu son kata verilen parafin reçinenin 
tam olarak sertleşmesine yardım eder (Havada bulunan oksijen reçinelerin tam olarak 
sertleşmesine mani olur). 

3.4.9 Firmalar yapacağı kaplamada bu sisteme bağlı kalmaya çalışacaklardır. Uygulama 
prosedürleri ve kullandıkları malzemelerin veya sistemlerin yukarıdaki sistemden 
yapacağı sapmalar makul sınırlar içerisinde olacak ve işin başında İdaremize 
yapacağı kaplama uygulamasının prosedürünü sunacaktır. İdaremizin onayından 
sonra kaplama prosedüre uygun şekilde yapılacaktır. 

 
3.5. Uygulama Kalitesinin Kontrolü 
3.5.1. Kaplama sırasında ve sonrasında aşağıdaki testler yapılıp uygun şekilde raporlanıp 

İdare’ye sunulacaktır. 
3.5.2. Kaplama Kalınlığı: Yaş film kalınlık ölçüm cihazıyla her aşamada ölçülecek ve 

kuruyunca Elcometer Digital Coating Thickness Gauge veya muadili ile 
ölçülecektir.  

3.5.3. İklimlendirmeler: Dew meter ile her aşamada ve sürekli ölçülerek kayıt altına 
alınacaktır. Elcometer Digital Digital Dewmeter veya muadili ile ölçülecektir. 

3.5.4.  Spark Testi: Kaplama bittikten sonra yapılan kaplama ilk görsel olarak incelenecek, 
sonra gözün göremediği hassasiyetler için spark testi ile incelenecektir. Şayet 
kaplamada hatalı uygulama veya aşırı incelik veya çatlak veya boşluk varsa bu tür 
imalat hataları spark test cihazıyla ortaya çıkarılarak giderilecektir. Elektro physik 
Spark test cihazı ile ölçülecek. Test minimum 15.000 volt ile yapılacaktır. Spark testi 
tüm yüzeylere %100 olarak hassas bir şekilde uygulayacaktır. Kaplamada delik 
bulunursa, kaplama çelik yüzeye kadar taşlanmalı ve standart laminasyon astardan 
son reçine kata (top coat) kadar tatbik edilmelidir. 

3.5.5. İdare söz konusu testleri uygulayacak kişilerin standartlara hakim olmadığına, 
deneyim sahibi olmadığına kanaat getirirse, yükleniciden bu testleri standartlara 
hakim ve tecrübeli bağımsız test kuruluşuna yaptırmasını isteyebilecektir. Bu 
durumda testlerin bedeli yükleniciye ait olacaktır. 

3.5.6. Kalite Kontrol Çizelgesi: Yukarıda bahsi geçen tüm ölçümler her vardiyada aşağıdaki 
çizelgeye işlenecek. Bu ölçümler mümkünse İdarenin Kontrol Mühendisleriyle ve 
Yüklenici Kontrol Mühendisleriyle birlikte yapılacak ve tutanak halinde çizelgeye 
işlenecektir. 
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3.6. Montaj 
3.6.1. Yukarıda detaylandırılan işler bittikten sonra projede belirtildiği gibi tekniğine uygun 

olarak sırasıyla alt izolatör şasesi, toplama elektrotları, deşarj elektrotları ve üst 
bağlantı şaseleri yerine monte edilecektir. 

3.6.2. Alt izolatör şasesi üzerinde bulunan kurşun elektrotların kılavuz ayaklar sökülecek ve 
tekrar yerine montaj edilecektir. Söz konusu ayaklar 208 adet olup kurşun kaynağı ile 
şaseye kaynaklıdır. 

3.6.3. Demontaj yapılırken üzerinden çıkmayan ancak projede görünen tüm sızdırmazlık 
contaları temin edilecek, eskileri ise yenileri ile değiştirilerek montaj yapılacaktır. 

3.6.4. Deşarj elektrotları alt ve üst şaseleri parçalı olduğundan montajı yapılırken su terazisi 
ile aynı ölçüye gelmesi sağlanacaktır. Aksi durum kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3.6.5. Toplama Elektrotları su terazisi ile ölçülüp tam terazisinde yerine monte edilecektir. 
3.6.6. Deşarj elektrotları toplama elektrotlarının tam ortasına gelecek şekilde montajı 

yapılacaktır. 
3.6.7. Daha önce kopan, eksik veya çok hasarlı olan deşarj elektrotları tarafımızdan verilen 

yenileri ile değiştirilecektir. 
3.6.8. Deşarj elektrotları gevşek, eğri olması kesinlikle kabul edilmeyecektir. Deşarj 

elektrotları dik ve gergin durmak zorundadır. 
3.6.9. Üst kapak kapatılmadan önce bağlantı yerlerinde ve üst üste oturan yüzeyler 

incelenecek, bozuk yerlerin kaplaması yeniden yapılacaktır. 
3.6.10. Elektro filtrenin montajında tüm kapak, nozul, menhol cıvataları vs. eksiksiz olacak 

şekilde tamamlanacaktır.  
3.6.11. Demontaj aşamasında sökülmek zorunda kalınan gaz boruları, merdiven vs. ne varsa 

aynı şekilde eski yerlerine montajı yapılacaktır. 
3.6.12. Montaj esnasında Yüksek Gerilim Trafosu ve diğer tüm elektriksel bağlantılar 

İşletme yetkili personeli gözetiminde yapılacaktır. Yüklenici firma İşletme 
personelinin belirttiği hususları dikkate almak zorundadır. 

3.6.13. Montaj esnasında Yüksek Gerilim Trafosu ve tüm elektriksel bağlantılarda oluşacak 
hasarlardan yüklenici sorumludur. 

3.6.14. Yüklenici plastik petekleri sökerken, vinçle indirirken veya monte ederken dikkat 
edecek peteklerin kırılması durumunda plastik kaynağı ile tamir edecektir. 

3.6.15. Sahada demontaj ve montaj edilen tüm malzemeler İdare yetkili personelinin 
talimatları ile hava, su veya elektrikle ile test edilecektir. Örneğin Demontaj edilen 
dağıtım boruları, nozullar yerine montaj edilmeden önce temizlenecek ve test 
edilecektir. Flanşlı bağlantılarda eski contalar kullanılmayacak yeni conta konacaktır 
vs. 

 

4. GENEL HUSUSLAR 
4.1. Yüklenici bu işe uygun vasıfta usta çalıştıracak, işin gerektiği hassasiyette çalışmayan 

işçinin çalışmasına müsaade edilmeyecektir. 
4.2. Novalak Vinylester kaplama işi, novalak vinylester kaplama konusunda deneyim sahibi 

ustalar tarafından yapılacaktır. Ayrıca sahadaki elektrik işleri ve testler için Elektrik 
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Kuvvetli Akım Tesislerinde çalışma belgesine (EKAT) sahip elektrikçi iş süresince 
sahada bulunduracaktır. 

4.3. Kaynak işleri yapacağı kaynak konusunda sertifikalı kaynakçılara yaptırılacaktır. Şayet 
kurşun kaynağı için sertifikalı eleman bulunmaz ise referans verebilecek ve tarafımızdan 
onay verilen ustaya yaptırılacaktır. 

4.4. Demontaj ve montaj işlemleri sırasında kurulacak her türlü iskele ve malzemesi temini 
ve kurulması yükleniciye aittir. 

4.5. Demontaj esnasında Yüksek Gerilim trafosu, elektriksel bağlantılarına ait izolatörler ve 
diğer elektriksel bağlantılara yüklenici tarafından verilen tüm hasarlar, yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 

4.6. Yüklenici Firma Demontaj ve Montaj sırasında işin başında novalak vinylester kaplama 
ve ekipman demontaj ve montaj konusunda tecrübeli, şef ya da formen pozisyonunda 
sürekli sorumlu bir Mühendis ya da Tekniker bulunduracaktır. Yüklenici işe başlamadan 
önce getirdiği tüm el aletlerinin listesini aletleri kontrol ettirerek İşletme yetkililerine 
verecektir. Aynı şekilde çalıştırdığı personelin de kimlik dökümlerinin listesini verecek 
ve İşletme yetkililerinin haberi olmadan eleman değiştiremeyecektir.  

4.7. Islak elektro filtre demontaj ve montajı sırasında gerekli tüm sarf malzemeleri ile alet ve 
avadanlıklarının temini, kaldırma aparatları, mobil vinç temini vs. yüklenicinin 
sorumluluğundadır. 

4.8. Montaj ve demontaj sırasında oluşabilecek her türlü hurda ve çöp İşletme yetkililerinin 
göstereceği yere yüklenici firma tarafından taşınacaktır. 

 

5.  UYGULAMA İÇİN GEREKLİ, YÜKLENİCİNİN BULUNDURMASI GEREKEN  
ÖLÇÜ CİHAZLARI ve MAKİNA PARKURU 

5.1. Uygulama Sırasında Gerekli Ölçü Cihazları 
 Dewmeter (Rutubet, ortam sıcaklığı, metal sıcaklığı veda dew point ölçen digital 

cihaz.) 
 Digital yüzey profil ölçüm cihazı 
 Toz ölçüm kiti 
 Kimyasal kontaminasyon ölçüm kiti 
 Digital kaplama kalınlığı ölçüm cihazı (kürlenerek kurumuş kaplama için) 
 Islak film kaplama kalınlık ölçüm mastarı 
 Spark test Cihazı 

 
 5.2. Makina Parkuru 
 Kompresör: En az 1 adet Kompresör. (Raspalama işi minimum 2 kişiyle 24 saat 

boyunca yapılacaktır.) 

 Yağ ve nem tutucu ünite: Kompresörün bastığı havaya kompresörden yağ kontamine 
olabilir. Ayrıca kompresörden çıkan sıcak hava kullanım noktasına gidene kadar 
soğuyarak yoğuşur ve nem oluşturur. Bu durum kaplama yapılacak bölgede hem yağ 
kontaminasyonuna hem de paslanmaya neden olur. Bunu engellemek için hava ile 
yüzey temizleme sırasında kullanılan havanın muhakkak kurutucudan geçmesi 
gerekir. 
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 Airless makine: Flake kaplama malzemesi atabilecek güçte ve yapıda, gerekli sayıda 
minimum 2 adet Viva veya Grako airless makine ve tabancası ve de yeterli uzunlukta 
hortumu. Ayrıca ana kat ve ara katları ve de keçe uygulaması için gerekli spatula, 
mala, elyaf ezme rulosu vs. 

 Minimum 5000 m3 lük de-humidifier; Şayet ortam ve metal sıcaklığı havanın 
çiğlenme noktasından 5 derece daha yüksek değilse ortamı iklimlendirmek için 
kullanılacaktır. 

 Vakum makinası: Raspalama sonrası içerideki çelik grit vakum makinasıyla emilerek 
dışarıya çıkarılacaktır. Raspalanan yüzeyin kirlenmesine mahal vermemek için elle ve 
tenekelerle grit çıkarılmasına izin verilmeyecektir. 

 Trifaze ve monofaze davul fan: Havalandırma için en az iki adet trifaze ve monofaze 
davul fan. 

 Yeterince aydınlatma sistemi ve yakın çalışma bölgesi için 24 volt aydınlatma sistemi 
yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 

6. EMNİYET TEDBİRLERİ: 
6.1. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 4857 iş kanunu ve çalışma ile ilgili 

yönetmeliklere uygun olarak tüm koruyucu malzemeler ve koruyucu malzemelerin 
kullanımı ile iş kanunlarının gerektirdiği tüm mükellefiyetler yüklenici firmanın 
sorumluluğundadır. İş güvenliği kurallarına uyulmaması durumunda İşletme yetkilileri 
yazılı uyarı veya işi durdurma yetkisine sahiptir. 

6.2. Yüklenici firma, bu iş için çalışacak personelin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği” 
konularında eğitim aldıklarına dair belgeleri (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) İdaremize işe başlamadan önce 
verecektir. Bu belge verilmezse İdare işi başlatmama yetkisine sahiptir. 

 

7.  İŞLETME TARAFINDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER: 
7.1. Demontaj ve Montaj esnasında çalışma bölgesine yüklenici tarafından getirilmesi 

kaydıyla 6-7 bar hava, su ve elektrik bedelsiz olarak verilecektir. İdare hava, su ve 
elektriğin besleme noktasını yükleniciye gösterecektir. Malzeme temini yükleniciye 
aittir.  

7.2. Yüklenici firmaya önceden sayı bildirmesi koşuluyla bedeli mukabilinde yemek 
verilebilecektir. 

7.3. Bu teknik şartname eki haricindeki İdare arşivindeki teknik resimler paylaşılabilecektir. 
 

8. İŞ DENEYİM BELGESİ VE İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER 
8.1. İstekliler Novalak Vinylester Kaplama konusunda ya da Komple Islak Elektro Filtre 

Kurulumu konusunda iş deneyim belgelerini teklif ekinde sunacaklardır. 
8.2. Novalak Vinylester kaplama tamiratı işi ya da Islak Elektro Filtre Tamir ve Bakım işleri, 

iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir. 
8.3. İş deneyim belgesi teklif bedelinin en az %40’ı oranında olacaktır. 
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9. İŞ PROGRAMI VE İŞİN SÜRESİ: 
9.1. Yüklenici ile Sözleşme imzalanmasını müteakip Sülfürik Asit Fabrikası devrede ise, 2 

Numaralı Islak Elektro Filtrenin demontajı ve montajı mümkün olmayacağından, 
yükleniciye demontaja başlayacağı tarih 10 (on) gün öncesinden yazılı olarak 
bildirilecektir. İdare işe başlama tarihini, Sülfürik Asit Fabrikasının devrede olması 
nedeniyle, en fazla 180 gün erteleyebilecektir. Bildirilen tarihte yüklenici demontaj ve 
montaj işine başlamak zorundadır. 

9.2. Demontaj ve montajı işi için verilecek süre 30 (Otuz) takvim günüdür.  
9.3. İstenilen teknik personelin bulundurmadığı tespit edilirse ise her gün için 250 TL/gün 

ceza uygulanacaktır.  
 

10. GARANTİ  
Yüklenici firma, söz konusu yapılacak işle ilgili kabul itibar tarihinden itibaren kaplama 
konusunda imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti verecektir. 
 

11. İŞİN KABULÜ 
İşin bitiminde yapılan kontroller neticesinde işin sözleşmeye uygun şekilde 
tamamlandığının tespit edilmesi durumunda, işin kabulü yapılacaktır. 
 

12. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI 
Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama 
tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak 
kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, “all 
risk” sigortası; kabul tarihinden garanti süresinin bittiği tarihe kadar geçecek süre için de 
genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren All Risk sigortalarını yaptıracaklardır. 
Sigorta poliçe tutarı sözleşme bedeli kadar olacaktır. 

 

13. GECİKME CEZASI 
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği taktirde gecikilen her takvim 
günü için sözleşme bedeli üzerinden % 0,5 (Binde beş) ceza uygulanır. 
 

14. FİYAT TEKLİFİ 
Teknik Şartnamede bahsedilen iş için götürü bedel teklif verilecektir. Teklifler TL/Euro/USD 
olarak verilebilecektir. 
 

15. ÖDEME 
İş için ara hakediş yapılmayıp işin kabulü yapıldıktan sonra tek seferde ödeme yapılacaktır. 
 

16. EKLER 
Islak Elektro Filtreye ait Teknik Resimler (6 Sayfa) 
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