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1. Giriş

Kurulmakta  olan  Ankara  Üniversitesi  Elektron Hızlandırıcısı ve  Işınım tesisinde,  soğutma sistemi
tarafından  soğutulan  suyun  sıcaklığını  ısıtıcı  kazanlar  sayesinde  hassas  bir  şekilde  kontrol  etmek
gerekmektedir. Bu nedenle 2 adet ısıtıcı su tankına ihtiyaç vardır.
Bu doküman Elektron Hızlandırıcısı  ve Işınım Tesisi  (TARLA) isimli,  2006K-120470 No'lu  proje
kapsamında  “Su  Soğutma  Sistemi  Isıtıcı  Kazan  İmalat  Hizmeti “  başlıklı  ihalede  temin  edilmesi
amaçlanan ürünün alımı ve kurulumu teknik şartlarını tanımlar.

2. Kapsam

I. 2 adet ısıtıcı kazan imalatı, 
II. Kazan üzerinde bulunan manometrelerin ve hava purjörlerinin tedariki ve montajı,
III. Kazan üzerinde bulunan termometrelerin (mekanik ve elektronik) tedariki ve montajı, 
IV. Bağlantı elemanlarının tedariki ve montajı,
V. Kazan üzerinde bulunan rezistansların tedariki ve montajı,

3. Isıtıcı Kazan

3.1. Resim1  de  gösterilen  ısıtıcı  kazandan,  2  adet  imal  edilerek  su  soğutma  sistemine
entegre edilecektir.

3.2. Yüklenici idarenin onayını alarak imalata başlayacaktır. 
3.3. Kazanın malzemesi 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kaynak noktaları TIG kaynağı

ile  kaynak  standartlarına  uygun  olarak  yapılacaktır,  kaynakçı  tankın  imalatı  için  uygun
sertifikalara sahip olacaktır.

3.4. 28 adet 2” çapında ısıtıcı montaj yerleri yapılacaktır.
3.5. Kazanın taşıma kulakları olacaktır.
3.6. Su giriş-çıkışları kazanın altında olacaktır.
3.7. Kazanın içi su ısısını arttırmak için paslanmaz çelik levha ile bölünecektir.
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3.8. Kazanın üstünde, manometre ve termometre montajı için 2 adet 1/2”, hava purjörü için
1 adet 3/4” ölçüsünde montaj bölümleri oluşturulacaktır.

3.9. Manometre: Yüklenici tarafından, ısıtıcı kazan sistemi üzerine 2 adet gliserinli 0-10
bar manometre entegre edilecektir.

3.10. Termometre: Isıtıcı kazan üzerinde, 0-120°C sıcaklık aralığına sahip, 2 adet digital ve
2  adet  gliserinli  termometre  sisteme  entegre  edilecektir.  İdarenin  onayladığı  marka  model
sensörler kullanılacaktır.

3.11. Isıtıcı Rezistansları: Yüklenici 30 adet 10kW güç kapasiteli, yaklaşık 40 cm boyunda,
2” çapında ısıtıcı rezistansları, ısıtıcı tank üzerine montajlamak zorundadır.

3.12. Bağlantı  elemanları: Yüklenici  idarenin  onayını  aldığı,  4  adet  yaklaşık  5m
uzunluğunda, 304 kalite paslanmaz çelik 2” çapında esnek hortumu, ısıtıcı kazanların giriş ve
çıkış beslemelerinin montajını yapmak ile yükümlüdür. Tüm bağlantı noktaları kısımlarında 90
derece paslanmaz çelik dirsek kullanılacaktır. Yüklenici, ana hat üzerine paslanmaz çelik 2 adet
T bağlantı 2” çapında ve manuel paslanmaz çelik vana ile birlikte montajını yapacaktır. Tüm
bağlantılardan  yüklenici  sorumlu  olup,  belirlenen  eksikliklerin  temini  ve  sorumluluğu
yükleniciye aittir.

4. Diğer Hususlar

I. Tüm  ürünler  Ankara  Üniversitesi  Gölbaşı  Kampüsü  Hızlandırıcı  Teknolojileri  Enstitüsüne
çalışır vaziyette, eksiksiz teslim edilecektir.

II. Son teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günüdür. 20 takvim günü içerisinde
imalat ve montaj tamamlanmış olmalı ve iş eksiksiz teslim edilmelidir.

III. Yükleniciden kaynaklı  olmak üzere işi  süresinde tamamlanmaması durumunda günlük % 1
ceza uygulanacaktır.

IV. Hizmet kurulumları tamamlandıktan sonra tek seferde ödeme yapılacaktır.
V. Hizmet kapsamında yapılan tüm işlerin ve kullanılan malzemelerin/ürünlerin garantisi 2 (iki)

yıldır.  2  yıl  içerisinde  garanti  kapsamında  ortaya  çıkacak  bütün  hasarlardan  yüklenici
sorumludur ve herhangi bir ek ücret talep etmeksizin hasarları gidermek ile yükümlüdür.

VI. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, kullanım kılavuzu ve kataloglar yüklenici firma
tarafından iş bitiminde idareye teslim edilecektir.

VII. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında
cevaplar verilecektir.

VIII. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.
IX. Arıza bildiriminde en geç 24 saatte  müdahale edilmelidir.  Malın tamir  süresi  en fazla  7 iş

günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden
başlar. Malın arızasının 7 iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna
kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder.

X. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları  dışında yukarıda belirlenen
garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3 den fazla tekrarlanması
veya farklı  arızaların 5 den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti  süresi  içerisinde
farklı arızaların toplamının 5 ten fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu
ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak malın birden
fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri
değiştirmekle yükümlüdür. 

XI. Yüklenici firma idarenin belirleyeceği iki kişiye eğitim vermekle yükümlüdür.
XII. İhaleye iştirak edecek firmaların, ihale öncesi işin icra edileceği adrese gelerek, enstitü

uzmanları ile görüşüp yer gördü belgesi alması gerekmektedir. 
XIII. Sözleşme  konusu  işin  uygulanmasında  yüklenici  firma  eklerde  verilen   TARLA-

2016TSHZ000 nolu şartnamede belirtilen, enstitüde yapılacak olan hizmet işleri için uyulması
gereken genel kurallar  (EK-1) hükümler ve detaylar isimli dökümana karşı sorumludur. 
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XIV. İşbu Teknik  Şartnamede  ve/veya  ilgili  projelerinde  tanımlı  olsun veya  olmasın  tüm
malzeme ve imalatlar için İDARE’nin yazılı onayı alınacaktır.

XV. Proje, Teknik Şartname ve diğer ihale dökümanları arasında çelişki olması durumunda
İDARE’ye yazılı olarak başvurulacak ve İDARE’nin yazılı onayı olan malzeme alınacak veya
imalat yapılacaktır.

• Hizmet İşleri Standart Teknik Şartname (EK-1)
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