
2015 YILI 
SICAK SULU KALOR İFER KAZANI (ÇEL İK-KAYNAKLI) 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
TTK Amasra ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen 
özelliklerde 5 adet sıcak sulu kalorifer kazanı satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Kazan dış gövde tipi  : Yarım silindirik, alev borulu 
2.2- Kazan ısıtma yüzeyleri  : 50 m²  
2.3- Kazan ısıl kapasitesi                   : min.300000 kcal/h 
2.3- Kazan işletme basıncı  : 3 Atü 
2.4- Kazan TS-497’ye uygun olarak imal edilecektir. 
2.5- Kazan yakıt cinsi; katı yakıtlı (10/18 ebadında taşkömürü yakacaktır.) 
2.6- Kaynak yapılış özelliği: Bindirmeli veya alın birleştirmeli olacaktır. 
2.7- Duman boruları, normalizasyon işleminden geçirilmiş, DIN 2458’deki şekil, ölçü ve 
ağırlıkta olup, gövdeye makinato işlemi ile sıkıştırılmış olacaktır. 
2.8- Kazan işletme basıncının bir buçuk misli soğuk basınç testine tabi tutulduğuna dair test 
belgesi teslimatla birlikte verilecektir. 
2.9- Kazan, dökme demirden yapılmış hava ayar kelebekli kömür atma kül çıkarma kapakları, 
çift cidarlı ve içi şilte tipi cam yünü izolasyon malzemesi ile yalıtılmış, kenarları sızdırmaz 
amyant fitilli, üstten ve alttan kelebek civataları ile tespit edilebilir ön kapakları; gidiş ve dönüş 
flanşları, termometre, hidrometre, doldurma ve boşaltma musluğu, klapeli duman çıkış borusu, 
döküm ızgarası en az 5 cm. kalınlıkta cam yünü teknik izolasyon malzemesi ile yalıtılmış, 1 
mm.lik düz galvanizli saçtan izole muhafazası vs. parçaları ile birlikte komple çalışmaya hazır 
olacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili Müessese elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER  
4.1- Teklif edilen kazanın marka ve modeli belirtilecek olup , katalog üzerinde 
işaretlenerek belirtilecektir. 
4.2- Firmalar kazan için TSE’den alacakları uygunluk belgelerini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. Ayrıca kazanların tescil edilmiş kapasite ve ısıl verim belgelerini de 
vereceklerdir. Kazanın ısıl verim ve kapasite deneyleri TS 4040 ve 4041 deki esaslara göre 
yapılmış olacak bulunan değerler 28/07/1993 tarih ve 21651 sayılı resmi gazetede 
yayınlanmış olan 93/80-81 no.lu kalorifer kazanı ısıl verim tebliğinde belirlenmiş minimum 
değerlerden aşağı olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak 
belgelendirilecektir. 
4.3- Firmalar fabrikasyon hatalara karşı kazan için asgari 2 yıl garanti vereceklerdir. 
4.4- Kazanların teslim yerleri TTK Amasra ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri iş 
sahasıdır. 
4.5-  Kazanlar, ızgaraları  (1/3 oranında yedekleri ile birlikte), ateş tuğlaları ve şamot kazanlar ile 
birlikte teslim edilecektir. 
 
 



 
4.6- Faturalar madde 5.2 deki ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir. 
 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815  
74300 Amasra / BARTIN 

BARTIN 815 003 4595 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Kazan en geç 60 gün içinde teslim 
edilmiş olacaktır.  
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibidir. 
 

Etinorm Malzemenin Cinsi 
İhtiyaç Birimleri ve Miktarı Toplam Sipariş 

Miktarı Amasra TİM Üzülmez TİM 
901 47 Sıcak sulu kalorifer kazanı  (50 m²) 3 adet 2 adet 5 adet 
 
 
       
     

 
 
 
 


