
TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNAME (iş Kalemteri)

işin Adı : çARŞlBAşl GAZ| ILKoKULU KALoRlFER oNARlM |şl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s Birim Miktarl Pursantaj

{"^l
Poz No imalattn cinsiNo

16 kg/m3 yoğunluğunda,8 cm kallnllğlnda cam yünü (inorganik1 04 ?ulAo2A

2

menşeli) 1 yüzü bindirme paylI alüminyum folyo kapll
Teknik Tarfi: lnorganik menşeli cam yünü (Ts 901-2, Ts EN 13,|62+A1) Şilte: Teknik ve yapıda lsl ve ses yallttmlnda kullanllan
yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte lsl iletkenlik hesap değeri<=0,040WmK 16 Kg/m3 yoğunluğunda

(180.000 kcaI/h) 210 kW, Slcak su Üretici, Çelik Malzemeden]cz-r']Uo (Kaynaklı) Kalorifer Kazanlan (3 atmosler !64slrüksiyon basıncünda) . ^o": . . _.. . ..
Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, lhzarati % 80)
Ts 497, Ts EN 12953-1,Ts 377_3 EN ,12953_3,Ts EN 303-5 standardlarlnda, üç geçişli, ocak harjç geçişler a.ast boru demetli,
istenen konstrüksiyon baslnclna göre termodinamik ve mukavemet hesapİan yapllmlş,,yukarlda bahsigeçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapllan kapasite ve lsllverim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve lsllverim
değerleri TsE'lerdeki miniftum değerle.den düşük olmayacak Ve bu değerlerden düşük ve.imli kazanlar kullanllmayacaktl.. Ahnan
bu sonuçlar p.ojelerane yazIlarak belgelendirilecektir.
Notıar:
,|- 97/23lEc Basınçl! Ekipmanlar Yönekneliğande, el ile katı yakltla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük Ps x V değeri olan,
110 " c'dan daha fazla olmayan slcakllkta sıcak su üretrnesi planlanan donan|mlann, bu Yönetmelağin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.,1,1, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere; "lslnmadan Kaynaklanan Hava
Kirlaliğinin Kontrolü Yönetİnenliği" ile 'Sanayi Kaynakll Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetİnenliğa"ne uygun olacaKtr.

Adet

2- Kazanln imali, işye.ine nakIi, temel kaidesi üzefine montaj| ve çal§lİ halde teslimi
3- lmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
4- Kazan lzgarasl ve ateş tuğIasl örülmesi (şamot yapllması) fiyata dahildir.
5- Ara kapa5itelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktIr_

3 161_100 20 o mm (3l4",), ooLDURMA VE BoŞALTMA MUsLUĞu 6s naı,e
uygun)

Teknlk Tarıfi Pi.inçten rakorlu musluğu ho.tuma bağlama rakoru çelikten karo kesitliaqllp kapama anahtan ile işyerinde temini.
lstenen yerlere montajl, rakorun hortuma vidall kelepçe ile sıklca bağlanmasl.(Ts.'ye uygunluk belgeli olacaktlr,)

162-201 @=100 mm 120 "c bölüntülü, TERMoMETRE Adet

Teknlk Tarlfi Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni te.mometrenin komple olarak işyerinde teminive p.ojesine uygun yere
monlajl.

163_1oo a=100 mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, HiDRoMETRE os_617) Adet

Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda; skalasl kolay okunabilir büyük böIüntülü su baslnclnl gösterir ibresive ayn@ su seviyesini gösterir

ayarlanabilir klrmlzl ibresi bulunan 3 ağlzll musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajl.

173-308 Ağ|z çapl 80 o mm, Kollektör ağlzhklarl Adet

Teknik Tarifl: B.F.T. 173-1oo'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kottektör borusuna, projesine ve Tse uygun olarak hazlrlanmlş
flanşIı ağızlarln kaynattlmasü, iki kat sülyen Ve iki kat yağll boya ile boyanmasl

7 2o1-110 Dikişli siyah bol|l 2 112" m

Teknik Tarm: 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23ilAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, cE Uygunluk
aşaretıyle piya§aya az edilen çelik boruların, itgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantülannln yapıhasl, işçilak

dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini Ve yerine montajl.

4

5

6

-----'-r8 201-111 Dikişli siyah boru (3") m

Teknik Tarili: 3o5/2ol1iAB Yapı Malzemeleli Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçh Ek|pmanlar Yönetrneiigine uygun, ce uygunıuk
işaretiyle pjyasaya az edilen çelik boruıann, ilgili şartname ve projesine uygun olarak dğşenerek, bağlantllarınln yapIlmas|, işçilik
dahil, sülyen ve boya bedela hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine montaj|.

65 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
9 21o-7o8 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya terlon tabak yay takviyeli Adet

contalı, üç parçall, flanşll, KUREsEL VANALAR rs 3148)
Teknik Taİifi: 97/23lAT BaslnçI| Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçlen kesici elemanlı, pik ka.bonlu çelik veya paslanmaz

çelikten, vidall, wafer, lı.]9 veya flanşll, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açlİp kapama düzenli küresel vanalann iş yerinde
lemlni ve yerine montajl

65 @ mm Flanşil, Pislik lutucu, PN-,l6,buhar ve küzgln su için, gövdesi
10 221-207 pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci Adet

slanmaz çelik, vidall veya flanşl
Teknik Tarifi: slVı, buhar ve gaz donanlmlna monte ediIecek, aklşkanln baslnç ve slcakl|ğlna tabi olaaak gövdesipirinç, bronz,
sfero. dökme demir veya çelikten, aç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp iemizlenebilen, f|anşh veya
vidaıl pislik tutucunun iş yerinde temini ve yeİine montajl,
Not: Faltre hassaŞiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den büyük parçalan geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den büyük parç3laı geçirmeyen,
oN 150 ye kadar l20o pm (1.2 mm)'den büyük parçalan geçi.meyecek

şekilde seçilecektir.

11 230-1237 Boru D|ş Çapl (2 1l2"\ 76 a mm_--cam Yünü Et Ka|lnlığl: 30 mm, m
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işin Adı : çARşıBAşı o*,,r^olil,}tr.İtH§Hnf§,§"'"'"'"'"
iş Grubu: Ana Grup>Mekanak Tesisat
s
No

14

imalatln cinsi Birim Mikta.|

Sayfa:2
Pu.santaj

(%,
am yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalltlml os

EN 14303)
T€knik Tarafi 305/2011/A8 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk İşareti ile piyiiaya azioiımiş oıicaıtır.
Yalltülacak bo.unun korozyona ka§l korunmasI amacıyla sğlyen boya ile boyarımasl ardindan dış çapıni uygun otarik seçilmiş,
boyuna kendinden yapıŞkanll bindirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yalıtım malzemiii ile yalıtılmaiı ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanİ alğminyum folyo bant ile slzdırmaz bir şekilde yaplşhrılmasl.-Birim fiyata süıyen boya dahii
değiİdİ,

12 230-1244

Teknik Tarifi: 30

(3) 89 o mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll
Prefabrık Boru Yal(lml (Ts EN 14303)

5/201 1/AB YapI Malzemeleri Yönetrneliğine

Teknik Tarifi: serbest borulann iki kat sülyen boya ile boyanmas|

m

Yal llacak borunun korozyona karşl korunmaŞl amacly|a sü lyen boya ile boyanmasl ardlndan
boyuna kendinden yaplşkaniı bindirme payll alüminyum folyo kaplt camyünü prefabrik bo.u ya
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanll alüminyum fo lyo bant ile sızdlrmaz biı şekilde yaplşt|
değiıdı.

uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş olacaktl..
dlş çaplna uygun olarak seçilmiş,
İtlm malzemesi ile yalltllma§! ve
nlmasl.-Birim fiyata sOlyen boya dahil

13 231-102

T

50 o mm#100 g mm (2"{") arasl (4") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

KGM/18 183 [!!1f ',T;fj:J'llanmadan Çimento Harçıı Kargir ve Horasan 
m!

eknik Tarafi: Patlaylcl madde kullanmadan çimento harçll kagir veya horasan inşaatln ylkllmasl

15 MsB,134 Kalorifer Kazanl^/aklt Tankl Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
kgTeesisal l\4alzemelerinin Kaynakla sökülmesi

Teknik Tarifl: Bina giriş kotu alanlndaki (bodrum kat) kazan dairelerinde buluna kalorifer kazanl, yaklt tankl, boyler, su tasfiye cihazl
gibi parçalanmadan d|şarl gkadllm
işçilik, he. türlü malzeme ve zayial|,
malzemenin astafi, müteahhit kan ve

ası mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışan çlkartllması için:
alet ve edavat giderleri, iş yerindeki yğkleme, yatay ve düşey taşlmalar, boşaltrna, söküİen

genel giderler dahil '1 Kg fiyatıdlr. Teshin merkezi ve servis binas| benzerizemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelennln
parçalanmadan çlkanllabileceği binalarda bu poz uygulanmaz. sökümden çlkan malzeme |dareye aittir,
ÖLÇÜ: sökülen tesisat malzemesi ağlrlığı tartllarak tutanağl geçirilir.

Beton santralinde üretilen veya satln allnan ve beton pompaslyla
16 Y 16.050/13 basllan, c 16/20 baslnç dayanlm slnıflnda, gri renkte, normal hazlr mJ

P eki boyu al ıinden hesaplanlr

Zafer ÇO o

Bifim Fiyata Dehil olan Maslaflar:
Patlaylcı madde kuİlanmadan çimento harçl| kegir veya horasan inşaatın belirlenen ylk|m yöntemine göre y|kılmasl veya
sökülmesi, ylklm veya sökümden çtkan malzemelerin Vas|talara yüklenmesi, nihai oıtalama ,1oo m mesafeye kadar taşlnmas|,
boşaltllması, tabakalar halinde serilerek düzeltjlmesi veya ldarece istenildiği takdirde, gösterilecek ye.de depo edilmesi ile aşağlda
"Birim Fiyata Dğhil olmayan Masranal' başlığı altında say|lanlaİ dlş|nda kalan diğe. bütün işlerin yapllmasl için gerekli olan hei
lürlü işçilik, malzeme, makıne, alet ve araç gaderleri ile yüklenicikan ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil olmayan Masraİ|ar:
Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye iaşlnması, ylklmdan çlkan işe yarar taş ve
tuğIalarln ayrllmasl. malzemenin dolgularda kullanllmasl slraslnda yap|lan sulama ve slkışt|rma işleri.
ulçu:
çimento harçll kagir veya horasan lnşaatın ylkllmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidk.
ödeme
Bİim Fiyat Teklif cetvelinde Poz KGM/18-'183'deki "Patlaylcl Madde Kullanmadan Çimento Hardl Kagir ve Horasan lnşaatln
Ylkl|masl" m! blrim 

'iyatl 
üzerinden yaplİr.

beton dökülmesa (beton nakli dahil)
Teknlk Tarifi: Beton üretimlne uygun komple beton tesisinde 1aşaı som"ısa tipasiteli, död gözlü ag.ega bunk;üii kompresörlü ve
kumanda kabini ile bİlikte bilgisayar kontrollü, min- 50 ton kapasitelj çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazan|m
ünitesi, agrega ve beton deneylerina yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasl
ile en az bir adet yükleyici, katk| tankı ve katkl tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapllm!Ş beton üretim tesisi) §tandard|na ve projesine uygun, ykanmtş, elenmiş granülomehik kum_çakll velveya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkl malzemesi ile c 16/20 slnftnda üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satün
allnan hazlr beton harclnın; beton kalite kontrollerinin yap|lmasl, transmik§9rlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompasl ile bas|lmas|. yerleştirilmesi, vibratör ile s|k!ştrl|mas|, sulanmasl, soğuktan, slcaktan ve diğer d|ş tesirlerden
korunmas! ve baklmlnIn yapllmas|, gerekli ve yeter şaylda deney için numune alınmasl ve gerekli deneylerin yapllması, için gerekli
her tüdü işçilik. malzeme ve zayiatl, makine araç, gereç ve laboratua. gide,leri, işyerindeki he. türlü yatay ve düşey taşmalar,
yükıeme ve boşaltmala., beton bünyesine giren granü|ometrik kum ç€klveya klrmataşln ve ç:mentonun temin edildiği, 0retildiği
veya sahn allndlğ| yerden taşttlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taş(lardan boşaltlmas|. istilİ, beton ıeşisine konulmas|, beton
bünyesinde ve sulama için kulıanllan Şuyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlann temini ve amortisman 9iderleri
ile her tü.lü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanlml c 16/20 olan gri .enkte,
normal hazll betonun 1 mliyah:
öLÇü:
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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı-i rĞiriı-r ı{üoünı_üĞü
rExııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ÇARŞlBAŞl GAzl |LKOKULU KALOR|FER ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa:3
s
No Poz No

Nol1

Birim Miktarl Pursantaj
l%,

1) Lrretilen veya sat|n allnan betonun üretildiği tesisin. TsE ve me\.zuatnln gerektİdiği diğer belgele.e sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur, lbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullan|lmaslna mü§aade
edjlmesi kayd|yla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yürürlükteki mevzuallna göre piyasa az koşUllarını da taşlyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanllmaŞı mümkün olacakİr.

, 2) Betonun satn aınarak teman edilmeŞi halinde, üze.inde işin adl da belirtilmiş olan faturalarln birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeliay.ca ödenecekti..
4) Pompa kullanllmamasl hallnde anaıizden pompa bedeh düşülür.

17 Y 23167 Çeşitli profiI,demiri ve sac levhalardan münferit imaIat Vaollmasl ve
yerıne Konuıması (su depoları ve benzeri) kg

Teknik Tarifii Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çjfr taraffl takviyeli sac levhalarla yap|lan: sU depolan ve
benzeri imalatln yapılması için her türlü malzeme ve zayiatl, kaynak ve atölye masraflan, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taş|ma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kan dahil, (boya bedeli hariç) 1 k9 

'iyatt:oLÇu:
lmalatın esas aksaml, kilit, sürgü kollai, duva.a konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartl!r, ataşmana kaydedilerek
yerine tak|İr. Bütün imalat aynI bedeıle ödenir.
NoT:
1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konmasl, kilit, sü19ü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapllması halinde işçilik ve
malzeme giderleri aynca ö'denir.
2) Her türlü menteşe Ve .ulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benze.i malzeme bedeıi fiyat
tutanağ| tanzimj suretiyle aynca ödenir.
3) l\radeni aksamln (menleşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) tak|lmasl karşlllğ| fiyata dehibir.
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutlan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalafl levhalannln cetveldeki
ağlrllklarlna nazaran tartl ağ|rl!ğtnl tahkik edebilir. Bu tartl neticesinde; cetvelle.e nazaran % 7 ağlrltk fazlası da öd€me yap|llr, % 7
den fazla ağlrhk dikkate aİnmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağ|rllğln cetveldekinden az olmasl halinde yapllan imalatln idarece
kabul edilmesi şartlyla tadl esas allntr

18 Y.25.00z01 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapılmasl
Teknik Tarifi: Demi. imalat yüzeyle.inin zlmpara ve tel flrça ile temizbnmeŞi, 0,100 kg 1.kat, 0,10o k9 2.kat (her kat 

'aftll 
renkte)

antipas sürülmesi, bu işlerin yap|lmasI için her türlü malzeme ve zayiat, §çilik, müteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m'fiyatl:
oLÇU
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1) Telaro kasall olanlarda; slvadan slvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasal| (pervazs|z) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanlan dahilediliı
3) Kasa ve pervazll olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil ediıir.
4) Bütün ölçülerde, girinti,9klntl ve cam boşluklaı ölçüye katllmaz. Pencere kena(nda çta varsa, öldi buradan aİn|r.
c) camekan ve pencerelerde;
1) camekan ve pervazl| pencerelerde; pervaz dtşlna pervazslz pencerelerde, srya yüzünden srya yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanl ölçülür. Yaln|z bir satıh hesaba allnır, iki sat|h boyanır. cam boş|uğu çlkanlmaz, denizlik, kasa ve kenarla.l
mevcut ise aynca ölçülerek, alana ilave edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, ikj pencere a.asındaki ahşap kasa ayn ölçül0r ve alan ilAve edilir. Her iki penÇerenin iki yüzü
boyanlr, birer yüzu hesap edilir, cam boşluğu çlkanlmaz.
d) Parmakllk ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alan| ölçülür.Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makasl, kiriş, kuranglez ve benzeridemir imalata boyanan yüzler ğlçülür.

19 Y,27.5o1l02 200/250 kg kireç/çimento karlşlml kaba Ve ince harçla slva yapllmasl
(iç cephe slVasl)

Teknik Tarifi: 1 ml dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torball sönmüş kireç katllarak hazldanan harçla ortalama 2 cın
kallnllğlnda kaba s|va yapllmasl, üzerine 1 ml mi| kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbaİ sönmüş kireç katllarak hazlrlanan
harçla ortalama 0,8 cm kallnllğlnda ince slva yap|lmasl, gerekli zaman|arda sulanmasl, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her tüdü
malzeme ve zayiatl, işçilik, çallşma sehpalarl inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşalt na, müteahhit genelgiderleri
karl dahil,1 m' fiyatl:
ÖLÇÜ] SlVanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanlr.

ol zafer ÇoBA
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iş xıı-eııııı-eni puRsıı.ııa.ıı-anı §üzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

İşin Adı : ÇARŞlBAŞl GAZ| lLKOKULU KALOR|FER ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

s.
No lmalatln cinsi Birim Mikta.l

l%l

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

,l4

,l5

16

17

18

19

Poz No

04 734lAO2A

152-1106

161-100

162,201

163-100

173_308

201-110

201-111

210-708

221-207

230-1237

230-1244

231-102

KGMİ8 183

MsB.134

Y 16.050/13

Y 23 167

Y 25.002]01

Y 27 5o1l02

16 kg/m" yoğunluğunda, 8 cm kallnllğtnda cam yünü (inorganik
menşeli) ,l yüzü bindirme payll alüminyum folyo kaP]l
(180,000 kcal/h) 210 kw, sıcak su Üretici, Çelik Malzemeden
(Kaynakll) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)
20 o mm (3l4"\, DOLDURMA VE BoŞALTMA MUsLuĞU (Ts 481'e
uygun)

o='l00 mm 120 "c bölüntülü, TERMoMETRE
q=1oo mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, HlDRoMaTRE CrS-617)

Ağlz çapl 80 o mm, Kollektör ağızllkları

Dikişli siyah borıl 2 112"

Dikaşli siyah boru (3")

65 @ mm, PN 1o-16, Gövdesi pik döküm, kuresl oolu paiiinmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya tellon tabak yay takviyeli
contall, üç parçall, flanşh, KÜRESEL VANALAR [rs 3148)
65 o mm Flanşll, Pislik ıutucu, PN-16,buhar Ve klzgln su için, gövdesi
pik döküm @=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci
paslanmaz çelik, Vidalı veya flanşll
Boru olş Çapt (21l2") 76 @ mm-----cam Yünü Et Kallnllğl: 30 mm,
cam yünü Esaslı A!ümanyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yallllml oS
EN 14303)
(3") 89 o mm 30 mm, cam yünü EsasllAlüminyum Folyo KapIl
Prefabrik Boru Yalltlml (Ts EN 14303)
50 o mm#100 o mm (2"-4") arasl (4") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla
Patlaylcl Madde Kullanmadan Çimento Harçll Kargir ve Horasan
lnşaatln Ylkllmasl
Kalorifer KazanfYaklt Tankl Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
Teesisat Malzemelerinin Kaynakla sökülmesi
Beton santralinde üretilen veya satln allnan ve beton pompaslyla
basllan, c 16/20 basınç dayanIm slnlflnda, gri renkte, normaI hazlr
beton dökülmesi (beton nak!i dahil)
Çeşitli proİildemiri Ve sac levhalardan münferat imalat yapllmasl ve
yerine konulmas| (su depolarl ve benzeri)
Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

2oo/25o kg kireçiçimento karlşlml kaba Ve ince harçla sıva yapılması
(iç cephe SlVasl)
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ÇARŞlBAŞİ GAZİ İtKOKULU

KALoRiFER oNARıMı işi rvıexaı- ıisresi

1- Okul kazan dairesinde bir adet 180.0O0kcal/h kapasiteli katı yakıt kalorifer kazanı ve duman
kanalı demontaj edilerek, kazan dairesi dlşında idarenin göstereceği alana taşınarak okul
idaresine teslim edilecektir. (MsB.134 Poz no'ya göret

2- Kazan dairesi bodrum katta olup dışarıdan direkt bir giriş kapısı olmamasından dolayı kazan
demontajı ve montajı okulun öğrenci girişinden yapılacaktır. kazan ve diğer ekipmanlar
merdivenlerden Çıkarılacak/ind irilecektir. (Kazanın yerinde imalat gerekebilir.) Yüklenici firma
bu durumu göz önüne alarak planlama ve çalışma yapacaktır.

3- Eski kazan kaidesi fazlalıkları kırılacak, yeni konulacak kazanın ayakların|n tam sığacağı
şekilde rahatça oturmasl için en az 20 cm yüksekl|kte yeni beton kaide yapılacaktır.
(KGM/18.183, Y.16.05/13, Poz no'ya göre)

4- Kazan dairesinden merdiven sahanlığına açılan 9Ox2OO mt olan mevcuttaki kapı ebatı, tuğla
kısımdan kırılarak 90cm lik genişlik 130cm çıkarılacaktır, Kırılan kısım düzgün bir şekilde sıva ile
onarılacak. (KGM/18.183, Y.27.sotloz Poz no'ya göre)

5- Eski kazan Yerine 180.0OOkcal/h kapasiteli elle yüklemeli katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı
tüm müŞtemilatı (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşalma musluğu) ile birlikte
montaj ve tüm tesisat bağlantıları yapılacaktır. (152-1106, 161-100, l62-2ot,163-1@, 173-
308, 201_111, Poz no'ya göre)

6- kazan baca arası duman kanalı 2mm siyah saçtan imalat edilerek yerine montaj yapılacak,
duman kanalı üzerine birer adet gözetleme ve krum alma kapağı yapılacaktır. Montaj sonrası
duman kanalı komple ısıya dayanıklı boya ile boyanacak ve gerekli sızdırmazlıklar
sağlanacaktır. (Y.23,t67, Y,25.0O2(OI, Poz no'ya göre)

7- Montaj ve bağlantı gereği yapılan tüm boru imalatları iki kat gri antipas boya ile boyanacak
Ve en az 30mm et kalınlıklı cam yünü üzeri alüminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekli ısı
yalıtımı sağlanacaktır. izolasyonun, dirsek ve ek yerleri imalatlarında gerekli özen
gösterilecektir. |23o-t237, 230-7244, 23l-to2, Poz no'ya gÖret

8- Kazan dönüş kollektörü üstü, 2 adet kolon borusu üzerine hat çaplarlna uy8un çapta (dn65)
pislik tutucu ve küresel vana montajı yapılacaktır. |2to-7o8,221-207, Poz no'ya göre)

9- oku| çatı arasında bulunan imbisat deposu kaynakla sökülerek demontaj yapılacak, yerine
2mm siyah saçtan 450lt hacimli açık genleşme deposu imalatı yapılacak, imbisat güvenlik ve
haberci boru bağlantıları yapılacaktır. Taşma borusu akarı pvc ile en yakın gidere bağlanacaktlr.

d.



imbisat deposu 2 kat antipas boya ile boyanacaktır ve ısı yahtımı yapılacaktır. |o4.734l Ao2A,
Y.23.t67, Y.z'.oo2lot, Poz no'ya göre)

10- kazan montajı esnasında sökülen kapı korkuluk, kırılan duvar vs gibi metal, ahşap
doğramaIar diğer yapı elemanları yeniden onarılarak eski haline getirilecektir.

11- onarım sonrası çıkan tüm müştemilat ve hurdalar bir tutanak ile birlikte okul idaresine
teslim ediIecektir.

Not : yük|enici işin yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gereklitüm iş sağlığı
ve güvenliği önlem|erinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespıt edılecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptlrlm veya cezai İşlem tesis etme hakkını saklı
tutacaktır.



çARşIBAşI GAziirroruru KAzAN oNenıvı işi
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ÇARŞIBAŞI GAZIİLKOKULU KAZAN ONARIM iŞİ
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çARşIBAşI GAziirroruru KAzN oNmıvı işi
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ÇARŞEAŞI GAZİİLKOKULU KAZAN ONAzuM İŞi
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