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HARRAN üı,ıivıns il r:si
ARAŞTIRr\,IA VE U}'G t' LA}l,\ HASTAN Es i

KAZAN vg enüLöR
pnniyonir BAKIM vE oNARIM rr:xuix şARTNA\ıı-si

KONU : Bu Teknik Şartname; Harran Uııiversitesi Araştırma ve I r.qtılanıa Hastanesi

binasında kurulu aşağıdaki tabloda belirtilen 5 (Beş) adeı Kazan ve 5 (ltcş) adet Brülörün
Periyodik Bakım./Onarımlarının (yedek parçasız) yapılınası İşi'ne ilişkiıı iş tanımları ve

standartlara göre bakım-onarım hizmetlerini kapsalacak tüm gercklı donanım teçhizat

teminini sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlııı]ınasını ve Teknik
Esasların belirlenmesini konu alır.

Balrrm: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önleınek. sistem perfornıiııısını arttrrmak, arıza

olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak. varsa çalışaır ııekanik aksıııılarıııııı yağlanması.

ayarlarının yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacılla ilrma tarafııtlaıı .islc,nılerin yapısıııa
uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak 1apılan. korulııetı ıe ıltizeltici nitelikte

her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksi;-on ları ıı ı n teknik dt,kiiıııaıı laı,ında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Anza: Belirtilen cihazların çalışmaması veya fonksiyon larııırlan bir vel,a tıiı, Iaçını kısmen veya

tamamen yerine getirememesi bu suretle faaliyetinin kesintile uğraınası alsıııııısıdıı,. Yüklenİcİ bu

arızalara müdaha|e etmekle yükümlüdür.

Cihazr'Sistem: Kazan ve Brülör/Çalışma ve Kontrolü için Tünı Bağlantı Sisıeıni

Kurum: Ciha/Sistemin kurulu bulunduğu. hizınet verdiği ktıı,ııltıştın adıdır

Yükleniciı CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içe ı,isinde ücret kaşılığı
yapan firmadır.
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l isıtxrrn vı özrııirı-ın:

1.1. Bakım ve onarım işlerinin yapılması için sözleşme siiresi soıuna katiaı t iııııı ınutlaka yetkili
konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorıınılıı olarak geçecckıir) görevlendirilecek
ve sözleşme süresince 7l24 hizmetin aksaınası için arızayı giderecektiı,

1.2. Yüklenici Firma Haslane bünyesinde irtibat kuracağı mesai saatleı,i içerisinde sistemin
aksamadan çalışmasını sağlayacak l (bir) personel görevlendirecektiı,.

1.3. Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail. ıe|efon veya faks yoIuvla çığrı rapıldıktan sonra
en geç 2 saat İçerisinde, mesai dışında ise n,ıail, telefon veya faks yolıır lıı ıapılacak çağrılara
en geç 6 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir.

1.4. Cihaz ve ekipmanlarının düzenli ve doğru çalışması için işlevleri çılışıııiısı kııntrol edilecek,
ayarlanacak, temizlenecektir.

1.5. Cİhaz ve ekipmanların bakım ve onarımları üretici tjrııraıııı,ı standanlırııııı uiirc yapılacaktır.
1.6. Söz konusu hizmet, Yüklenici personeli tarailıdan. İşveren ı..ıkilileri nezaretinde

yapılacaktır. Bakımlar, sözleşme imzalandığı tarihıen itibaren a1 lık 1ıcı,ıvodik bakımla
birlikte, yılda 2 ana bakım (onalama 6 ayda bir kez) olacak şekilde ı ıılıılacaktır. Arızalara
müdahale taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihıen itibaren geçerli olaciıkııı,.

1.7. Sözleşme süresince çıkacak arızalar kurum tarafıııdan 1,iikleniciye biltliı ilcecItir. Yazılı veya
sözlü arıza bildiriminden ilibaren en geç 2 (İki) saat içinde arızır;ı riiklcırici tarafından
müdahale edilecektir.

1.8. Yüklenici, her periyodik bakım_onarım sonunda. üç (3) suret l,ııık ıııı-onarım formu
düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu ve idari amir iınzası alınarak, l sıııcıi serviste, l sureti
yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait fatura_vla birlikte teslinı cdilccektir.

2. BRÜLÖRBAKIMLARI

2.1. BRÜLÖR ARA BAiCMI

2.1.1.Brülör çalışma konlro|ü yapı|arak olunısıızluk \ ır isc tespit ed ilı:ı , 1. (jiileltilecektir.

2.1.2.Brülör ateşleme ve iyonizasvon elektrod alarlaı,ı korıırııl etli]e...k ıcrekiyorsa alar
yapılacaktır.

2.1.3.Fotosel kontrol edilecek ve tem izlenecektir.

2.1.4.Brülörün kazana montaj konumu kontrol edilecekıir.

2.1,5.Brülörün işietme ve emniyel elemanlarıııın fonksi;,on ve değeı,k(,ııır()|ii yapılacaktır.

2.1.6.Brülörün kapasiteye uygun çalışması, gaz \e sıvı 1-akıt ba:ııı,,- dcğerleri kontrol
edilerek gerekiyorsa ayarlanacaktır.

2.|.7.Doğalgaz hattı ve regü latörlerin in kontr<,ılii 1,apılacak ve ııız kıçaklarının olup
oiınadığını tespit edip onarıı,ı,]ıtlı yapılacaktır.

2.1.8.Doğalgaz kesicilerinin kontroİü r apılacaktır,

2.2. BRÜLÖR Gf,NEL BAK|MI

2.2.1.Cihazlar hakkında bir olumsuzluk olup olrııadığıı,ıa dair giire ı lilcı.den ön bilgiler
alınacakıır.
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2.2.2.Brülör çaIışma kontrolü yapılarak, olumsuzluklar varsa giderilecekıir.

2.23.Brü|ör motoru kontrol edilerek varsa giderilecektir.

2.2.4.Brülör fan kanatları kontrol edilecek ve ıen,ı iz lenecekı ir.

2.2.5.Ateşleme elektrodları ve ayarları kontrol ediIerek. gerekiyorsa ar ııı,laı,ı ılüzelti|ecektir.

2.2.6.İyonizasyon elektrodu ve ayarı kontro| edilerek, gerekiyorsa a\ı!,| diizeltilip, fotosel
kontrol edilip ve temizlenecektir.

2.2.7.Türbülaıör kontrol edilir, kirlenme varsa ıemizlenecektir.

2.2.8.Brülör elektrik panosundaki ekipmanların bağlantı ve fonksir,ın kontrolü yaptl|r,

olumsuzluk var ise gideriIecektir.

2.2.9.Brülörün kazana montaj konumu ve flanş crıntası kontrol edilccckıir. Olumsuz bir
durum varsa ve malzeme değişimi gerektirilr,ırsa tenıin edilerek \iılıtıllı sağ|anacakt|r.

2.2.10. Yakıt Hıttı f,Iemanlan Kontrolü:

2.2.10.|. Gaz Yakıtlı Brülör;

2.2.10.1,1. Filtre konlrolü ve ıenıizliği .ı apılıcakıır.

2.2.|1.1,2, Gaz train hattında buIunan selentıid vana ve kürescl L:ılııına vanası kaçak
kontrolü yapılacaktır.

2.2.r0.1.3. Sızdırmazlık elemanı var ise. çaIışn,ıası kontroI etlilcıç[ gerekli onarım
yapılacaktır.

2.2.10.1.4. Brülör kapasite aları konırr)I edile.rek. hata ıll .. uygun a}ar
yapı lacaktır.(Standar1 değerlerine uii|,c )

2.2.10.1.5. Brülör çalıştırılır. tan,ı kapasitç \iikıe şelıcke ıe ga7 ııiıiı] ]]iıttı giriş basıncı
kontrol edilir. 1"eterliliği gözlenerek !ıerekli diizeltnıelcı ı.ıpıiııcaktır.

2.2.10.1,6. Miniınuın. ınaxiıntını gaz pre\()\tit(| \ e hara pIe \(].ii1.1 ıır,arları konlrol
edilerek gerekli bakınr-oı,ıarıııı r apı lacaktır.

3. SICAK SU KAZAN! BAKIMLARI

J.l. ARA BAKIM

3.1.1.Kazan yakılması durdurularak, kazan yüzeyleri soğululacaktır.

3.l.2.Kazanın gidiş{önüş ve emniyet boruları ile baca bağlantısınııı ü.ıiizle sızdırmazlık
kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.

3.1.3.Kaçak ve sızıntı kontrol edilerek gerekli işleınelerin vapılınası sı!.ılıııacaktır.

3.|,4.Kazan armatiirlerinin (termometre, ternıostat. monometre. lı iıİronetre) çalışma
kontrolü yapılıp, gerekiyorsa ayarı düzeltilecektir. Arızalı arn]illiiI ıL,spit edildiğinde,
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işletmeden değiştiri lmesi talep edilecektir

3.1.S.Genleşme sistemi çalışması kontrol edilecekıir. Kapalı genIeşıııelı sisıeınde, genleşme
tankı basıncı ve emniyel ventili açma basıncı krıntrt,ı| edilecekıir. (;cırleşme tankı gaz
basıncının düşük bulunması halinde. işletıııeniır teınin edeceği l]i)ııılıa \eya kompresör
ile hava takviyesi yapılacaktır.

3.1.6.Kazan ön kapağ| açıllr, türbülatörler dışarı alınarak işletmenin. ıcııliıı cıtiği tomar fırça
ile duman boruları temizlenecektir. Yaıııııa odası ve duman .;ıııtlıgı içleri kontroI
edilip, varsa partikül ve yakıı artıklan temizlen€cektir.

3.1.7.Temizlenen duman borusu, ön ayna ve yaııma odası yüzeyleri l..ııı ıeıli bir ışık altında
gözden geçirilerek sızıntı, çatlak vb. hasar kontrolii yap|lıp, ha5iıı,tcspit edildiğinde,
işletmenin Mekanik Servisleriyle irtibata geçerek, müdalııılcde bulunmasının
sağlanması istenecektir.

3.1.E. Kazan ön kapak ve dip borusu ateş betonları konırol edil(cetıiı İleri derecede
dökülme, çatlak ve parça kopması varsa nıalzeıne teınini r., ıivaı onayı alındığı
takdirde onarımı yapılacaktır.

3.1.9.Türbülatörler kullanılmayacak halde ise değiştirilınesi iilcıııeden istenecek,
kullanabiIir ise yerlerine takılacaktır.

3.1.10. Kazan ön kapak salmastrası ve dunıan sandığı fitili ıı,,.lıııııazlık kontrolü
yapılacaktır. Sızdırma vars:ı ayar ve sıkma işlcn,ıi yapılır ileri tteıçcctle deformasyon
varsa, salmastra ve fitilin değiştirilmesi gerekıiği işleımeye bildirileıckıir.

3.1.1l. Kazan kapağındaki brülörün bağlant! ve sızdırma kontrolii r apılacaktır. Brülör
bağlantısında problem ve kapak bağlantısından sızll]ıl tespit etlilt|iginde ilgili brülör
servisi, vasıtasıyla gereğinin yapı|ması işleımeden isteırecektir.

3.1.12. Kazan üzerindeki manometre veya hidroınetre değerlerine lıııL:ıı.ak su basıncı ve
yüksekliği kontrol edilip, açık genleşmeli sisteıı ise. |,ıaberci lıı,, ııstından su doluluk
oranı kontrol edilecektir.

3.1.13. Kontrollerin tamamlanmasından sonra. işletnıe soruıır lusı|nda ır hriiIiirü çalıştırması
istenecektir. ÇaIışma esnasında yanma odas| \,e baca dunıaıı ııı,,ı çıkışı kontro|
edilecektir. Problem görülmesi durumunda. problem firma taral'ııı,ııııı giderilecektir.

3.1.14. Bakım ve kontrol sonuçları, servis belııcsine },azılarak i;lcııııe sorumlusuna
imzalatIlIr ve kazanın işletmeye teslimi sağlanır.

3.2. GEnaEL BAKIM

3.2.1.Genel bakımda ara bakımdaki tüm işlemler yapılacaktır.

3.2.2.Kazan bağlantılarının uygunluğu kontrol edilecektir.

3.23.Kazana uygun olarak brülör seçimi ve motııa.iı yapıldığı koııtıııl cdileçektir. Brülör
kapasİte, yanma oda basıncı ve namlu ölçülerinin kazana uyguı,ıltıiıı reıkik edilecektir.

3.2.4.Yakıt transfer hatlannın tekniğine uygunluğu kontrol edilip. ııIııırrsuzluk varsa
SalıJa -J-
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işletmeye giderilmesi için öneride bulunacaktır.

32.5.Kazan dairesi taze hava girişi ve pis hava ıahliyesi için gcrckli düzenleme|erin

uygunluğu kontrol edilecektir.

3.2.6.Sirkülasyon pompası seçiminin kazana uygınluğu kontrol etlilcı,ckıir. Bu konuda
gerekiyorsa sirkülasyon pompası kaıalog bilgileri işletıneden istçııeçckıir.

3.2.7.Kaan etiket bilgilerinin mevcut tesisteki uı,gulama şanlaı,ııııı üı\ ııtınluğu kontıol
edilip, uyumsuzluk varsa işletmeye rapor edilecektir.

3.2.E.Kazan ve besi suyundan numune a|ınarak. aıraliz yaptııılıı,, \ııaliz sonuç raporu

gerekiyorsa uyarılarıyla işletmeye rapor edilecektir.

3.2.9.Kazan su dolum ve hava tahliye sisteminin tekniğine uygunIıığıı lııııııı,ol edi|ecektir.

3.2.10. Kazan termostat ayar değerleri kontrol edilip. düşiik sıcaklık korozyonu
yaşanmaması için gerekiyorsa ayarlar yükseltilir ve işletme [ııı kı,ıntıda önemle ikaz

edilecektir.

3.2.1l. Kazan alev ve duman tarafı yüzeylerde koltızı,.ııı koı]trolii \iıl. ıı[ıır

3.2.12. Kazan izole saçları ön kapak ve duman sandığı vüzeyleri l,.,ııı:rıl cdilecektir. Aşırı
derecede boya dökülmesi ve paslanma göriilııesi halinde, işleııııc,ııiıı gerek|i boya

onanmını yaptürması hususunda uyarı yapılacaktır.

3.2.13. Kazan termometre Ve termostat çalışn]a değerleıi, kalihıi, ,)ür termometre ile

karşılaştırmalı olarak kontrol edilecekıir. Hata göriilmesi İıil]iı.Iç tennometr€ ve

termostat kovanlarına işletmenin ince madeni ı,ağ koyması ıç ıı ıransferinin daha

sağlıklı olması sağlanacaktır.

3.2,14. Sistem sezon başında devreye alındığı dönenıde. her kazaı i,--i ı l,ıiıca gazı analizleri

yapılarak, sonuçlar İdare yetkililerine rapor şeklinde teslim eclilcet:, ı c analiz raporları

sonuçlarına göre, gerekli bakım onarıın işlemleri 1apılacaktır.

J.2.15. Isılma sezonu sonunda şe uzun süreli duruşlardı;

3.2.15.1. Kazan ve tesisatın suyunun boşalıılııranıası.

3.2.15.2. Kazan suyuna, suyun içerisindeki oksiicnin ınetal \ii,,.,, lcı,e olııınsuz etki

yapmamıısı için kimyasal katkı yapılması.

3.2.t53. Kazanın yanma odasına, kap içinde sönnıemiş kireç kı,ıııılıı,ak kapaklarının

sıkıca kapatılması suretiyle muhafazal"a alıııınası hııstısıı,ııIa işletme ilgilileri
uyarılacak yapılması sağlanacaktır.

3.2.16. Bakım ve kontrol sonuçları servis belgesine yazılarak. i ,. iıııc sonım|ularına

imzalatılır ve kazanın işletmeye ieslimi sağlanacaktır.

&ı1l,| __i_
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4. GINEL HUSUSLAR:
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(Kozan ye BrliıörPeriydik Bahm ve Onorım Hi:met.,llülııı lşiT eknil

4.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışırıa anında gcı,cLli olın tüıır emniyet

tedbirlerini zamanında a|mak, kazalardan korunma usrıl ve çareleriıi l)cfs()ııeline öğetınek
ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün 1anında gerck ilıııııl dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırınaktan ıeya heı,lııııııi ,:i.cp]ç vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş Kaırı.ıııııiıuır iş sııii ı e iş güvenliği

hükümleri'ne göre personelin sağlığını korumak lizere her tiirlü sağItk \ ( .ıııııi\et ledbirlerini

alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vernıeıccektir. Yiikleııi.i iş ı c işçi sağlığı ile
ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yiikünıliidiir.

4.2. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilıniş/veriInıiş bııluıran 1cı,le ı i ı ı c ııalzeıneniır her

türlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlaın ı,e tcrıriz olarak lııı,iıi.. ,.ı.ı zı,ı,ııırludur.

4.3. Periyodik bakım onarım sırasında (garanıi süresi soırfası ) d..!ıi,jı] ıcıeken parçalar

Hastane İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştıIılıııııi, ı.,ı:ıiıı cdilecek ve

yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici bu ınaddedeki deği;iıııler için ücret tılep
etmeyecektir. Yüklenici değişen parçaları bir tutanakla llastane idarcsiııe ıcsliıı cdecektir.

4.4. Sözleşme süresi içinde Kurum, yüklenicinin yapmış olduğu bakıııı. ,,tıaı'ıııılardın hizmet

aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yiiklcııi.,ı ıiııılıhiitleriııi yerine

getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunuı. Yüklenici ıi',zi, ıtrc ıılgıın olarak,

idarenin anza bakım onarım için şartnamede belirtilen s(ireden d:ı]ı:ı 1., :.liııen hertakvim
günü için sözleşme bedelinin Yo l (yizde bir) oranıııda gecikıııe ı.;,ısııı:t tiıl)İ olacaktır.

Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekrarIandığıı,ıda re.,ıı ,,ıı ll()) gi]nlük süre

içerisinde olumsuz durumun düzelmediği hallerde dilediği zanlan l1.j:N.ı I)jı hilkiinr alnıaya

gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi 1azılı ihbar r,,l,ı - ilııal cdebilir. Bu

durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazminat tatebinde bulunanı. ...,.

4.5. Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma ıeslinı edileccktir-

4.6. Yüklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlıı perstıneliıı Irastiıııcı]e ],ıılIlınıllııı marka ve

model için geçerli üretici firmadan a|ınmış eğitiın belgesinin oı,iiiııııi,ııi ıtklil'ilc biılikte

sunacaklır.
4.7. Sistem arızası yüklenici tarafından giderilemezse Kurumuıı 1'ızıiı :.,ııııtla ıcrilen süre

sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yiikl.- i;ı ,,iclıiııııc hakkına

sahiptir.

4.8. idarenin, yükleniciden ücreti kaşılığında temin etmesini i.t..]!]i rcllck parcalar

şartnamemizin, ilgili maddesinde belirtilen yasal sürele göre teıııin c,lilıııck /\)ı,rııı,l:ı(l|r.

4.9. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici leknisyeniniıı i1 ,,iııcııliiiııi sağlınıak

zorundadır. Bakım_onarım esnasında olabilecek her türlü i1 i.ıı;., ııııılıı ıi]ın kınüni

sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yiiklenicile ait olacıı^ :. ü-it lıııL ıııı-on;ııım

esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış veya ihnatkirlığından ı,:,.:, i ;i lı:ııılı ıııtidahıılesi

sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya arlzalılll ııeden oldıı._ .,, .ı,. zirııll. kıza ıeya

yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sorunılu t,ılacaktır.

4.10. Periyodik bakım ve arızalarının giderilınesi çalışnıaları işlclüır.,]j " ıı.,ı li Lıı,,ıııl lcknİk

elemanlarının nezaretinde yapılacaklır.
4.ıı. Yüklenici Ve hastane teknik ekibi tarafıııdaıı btılıındurulıııl, l|. l \ıl'sil ;ıcil 1cdek

parça listesi oluşturuIup hastane taraflndan sağlandıktan soııı,i ' i: lık 1,, .,a depı)su

oluşturulacak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtları hastanc tt,,.ı i]. ,ı-tı,ııti] ıırafıııdan

tutulacaktır.
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4.|2. Kazanlar ve Brülörlere ait Yüklenici servis vernıel,e yetkili ,,!itııl ı,ı:ı ,.lıiı rc o yılı ait
Hizmet yeterlilik belgesini (marka onaylı - Yetkili Servis i, :ı_ ieklil' ilc biı,likte
sunacaktır.

4.13. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtil,ı.,ı ,,l:ııı ciiıiıııl,.,ri iicretsiz
o|arak verecektir.

4.14. Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerekli tün1 donaıııınlıırıııı ilcrelsiz ıt,ııin etmek
yükümlüğündedir.

4.15. İdarenin talep etmesi durumunda, Yüklenici idareniıı ı , eılıie:.i tcknik
personelin ihtiyacı olan yazltk ve kışlık iş elbisesi olan iş yeleklcı,iııi 1ıı .,:lı vc l,,ı,ılu) ,",n'n
etmek zorundadır.

4.16. Bütün değişimler kontrol denetimine olacak ve tııtanağa [,ııılııııııcııklıı

t,ocA
Tekniker

Sayla -7,
(Kazanve bülfuPeriyodik Bakım ve Onarım Hi:nel ,1lıııı lşi Teknik Ş,ı,ı,ı,ı,


