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Kurulmakta  olan  Ankara  Üniversitesi  Hızlandırıcı  ve  Lazer  tesisi,  0-5000  mSv/sa  oranında
radyasyon üretecektir. Bu seviyedeki radyasyon, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde
insan sağlığı  ve çevresel  etkiler yönünden telafisi  mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir.
Radyasyon  güvenliği  konusundaki  ulusal  ve  uluslararası  düzenlemeler  ve  yönetmelikler
izlenmesi gereken prosedürleri oldukça açık ve kesin biçimde tanımlamaktadır.

THM IR-SEL tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte oluşacak radyasyon nedeniyle; tesis içindeki
radyasyonun zırhlı alan içinde kalması gerekmektedir. Bu amaçla tesiste kurulması düşünülen
radyasyon  güvenlik  kapıları,  radyasyon  ile  çalışan  kişilerin  denetimli  alanlarda  anlık  olarak
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koruyacaktır. Radyasyon güvenliği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan bu radyasyon
güvenlik kapılarının, iki adedinin  yüklenici bir firma tarafından yapılması gerekmektedir.
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1. Giriş
Bu Döküman Elektron Hızlandırıcısı  ve Işınım Tesisi  (TARLA) isimli,  DPT2006-120740 No'lu
Projes  kapsamında  “Radyasyon  Güvenlik  Kapısı  ve  Altyapısı“  başlıklı  ihalede  temin  edilmesi
amaçlanan  iki  adet  radyasyon  güvenlik  kapısının  imalat,  montaj,  inşaat  işleri  ve  altaypı
hizmetlerinin teknik şartlarını tanımlar.

2. Hizmetin Kapsamı
2.1. Hizmet Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde  kurulumu devam etmekte

olan  zırhlı  bölge  radyasyon  güvenlikli  2  adet  kapının  imalatı,  montajı,  inşaat  işlerinin
yapılması ve çalışır durumda teslim edilmesini kapsamaktadır.

2.2. Hizmet süreci, tasarımı TARLA ekibi tarafından hazırlanan radyasyon güvenlik kapılarının,
projeye uygun imalatın hazırlanması ve montaj işlerinin yapılmasıdır.

2.3. Kapı imalatlarında projelerde belirtilen toleranslara uyulacak olup, imalat ve montaj işlemleri
yapıldıktan sonra kapı çalışma ve hava mahal içerisinden hava sızdırmazlık testleri yapılacak
ve uygunluğu onaylanacaktır.

3. Cihazların Teknik Özellikleri

3.1. Radyasyon sızdırmaz özeliğine sahip bu kapı, çalışan personeli radyasyondan korumak
amaçlı üretilmelidir. Radyasyon kapıları, radyasyondan korumak amacıyla yükleyici
firma tarafından aşağıdaki belirtilen özelliklere göre üretilmelidir.

3.2. Yüksek  dozda  (0-5000  mSv/sa)  radyasyonlu  odalara  giriş  ve  çıkış  kontrollerini
yapabilecek operasyon özelliği olan kapıların çerçeve mekanik aksamları sökülebilir
birleşim elamanları kullanılarak tümleşik bir yapıda olacaktır.

3.3. Radyasyon  kapılarının  yaklaşık  boyutları  teknik  ölçüler  başlığı  altında  verilmiştir.
3764X2587x3750 mm, dolgu malzemesi baritli beton (yoğunluk 3,4 ton/m³), toplam
ağırlığı çelik aksamları ile birlikte 160 ton olacaktır.

3.4. Inşaat ile ilgili özellikler
3.4.1. Kapıların  ray kısımlarının  inşaati  hazırlanmış  olup,  giriş  pervazları,  contaların  oturacağı

kısımların altı, hidrolik silindirlerin mafsal yapıları, kapı giriş alanlarının (en az 5m² alan) 3
mm paslanmaz çelik ile kaplanması ve kapı çevre düzenlenmesi için gerekli  inşaat işleri
yapılacaktır.  İnşaat  işleri  ve  metal  kaplama  yüzeyleri  kontrolleri  mastar  ve  teraziler  ile
yapılacak olup kaliteli yüzey işçiliği aranacak ve uygunluğu durumunda onaylanacaktır.

3.4.2. Kapı içerisi ve çevresi için baritli beton blokların imalatı (detayları ek1 de görünmektedir.)
veya kesim işlemleri, kapı içerisinin ve çevresinin bloklar ile doldurulma işleri yükleniciye
aittir.

3.4.3. Kapı içerisinde bloklardan boşluk kalan kısımlara barit kumu dökülecek olup, barit kumun
temini ve kapı içerisine yerleştirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.4.4. Kapıların çevresindeki çitler daha önceden imal edilmiş olan radyasyon güvenlik kapısının
çevresindeki çitler ile aynı özellikte ve aynı görselliğe sahip olmalıdır.
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3.4.5. Rayların bulunduğu zemin epoksi yapılacaktır.

3.4.6. Kapı imalatı sırasında zeminde bulunan mevcut epoksi zemine zarar verilmesi halinde
alanın görsel bütünlüğü bozulmayacak şekilde mevcut alanın tümü yeniden aynı kalite ürün
ile epoksi yapılacaktır. Lokal tamiratlar kabul görmeyecektir.

3.4.7. Kapı içleri dışında yaklaşık 15 m³ baritli betonun idare tarafından verilecek Kapı İmalat
Çizimlerine göre bloklar dökülecek ve yerine monte edilecektir.

3.5. Mekaniği ile İlgili Maddeler
3.5.1. Kapı taşıyıcı iskeleti S355JR kalite malzemeden yapılı olmalıdır. Ayrıca tasarımda

kullanılacak tüm çelik levha ve şeritler S235JR ve SS304 tipi çelik, profiller S235JR tipi
çelik olacaktır. Kullanılacak tüm cıvata tipleri metrik standartlarında olacaktır. Yapılacak
olan tüm kaynaklı birleşimler Türk standartlarına (TS 3357 / ICS 91.080.10) göre
yapılacaktır. Malzeme listesi ve detay çizimler imalatçıya tasarımın gizliliğini korumak
adına sözleşme imzalandıktan sonra TARLA yetkilileri tarafından verilecektir.

3.5.2. Kapı kapandığında dört bir tarafından conta ile kapatılarak içerideki havayı izole
edecektir. Hareketli kapı hava geçişlerini engellemek için, kapı altı contası ve üç
kenarındaki profil kanalına geçirilen  radyasyona dayanıklı ROHS sertifikalı EPDM
conta uygulaması ile sızdırmazlığı minimum seviyeye indirgeyecektir. Kapıların
contası şişme özelliğine sahip olacak olup, basınçlı hava sistemi her bir kapı için
mevcut bulunan vidalı kompresör ile sağlanacaktır. Vidalı kompresörden contalara
kadar olan hava ayar regülatörleri dahil basınçlı hava sisteminin (borulamalar,
fittingsler, maşon, dirsek ve bağlantı elemanları) temini ve montajı yükleniciye aittir.

3.5.3. Kapıların hareket mekanizması hidrolik sistemli olmalıdır.

3.5.4. Kapı hareketi hidrolik silindir ile sağlanacaktır. Hidrolik pompa kapı ileri veya geri hareketi
yaptığında çalışacak olup, hidrolik motor frekans invertere sahip olmalıdır. Frekans inverter
ve elekriksel alt yapı mevcutta varolan kapı ile özdeş olup aynı veya muadil ürünler
kullanılmalıdır.

3.5.5. Kapı ilerleme hızı iki yönde de (açılma ve kapanma) 0.5 m /dk – 1m/dk arasında olmalıdır.

3.5.6. Acil aç-kapa ve komutları gecikmesiz çalışmalıdır.

3.5.7. Radyasyon kapısı mekanik olarak en az on yıl sorunsuz çalışabilmelidir. En az 2 Yıl bakım
onarım hizmeti verilmelidir.

3.5.8. Kapı açık durumdayken geçişi sağlayabilmesi için en az 3 ton malzeme geçişine dayanımlı
detaylı çizimleri TARLA ekibi tarafından verilecek olan alüminyum kalite malzemeden
geçiş platformları yapılacaktır.

3.6. Personel Güvenliği ile İlgili Maddeler
3.6.1. Radyasyon kapısı, Türk Atom Enerji Kurumu Standartlarına ve Uluslararası Radyasyon

Güvenlik Standartlarına uygun imal edilmelidir.

3.6.2. Olası elektrik kesintileri veya arza durumlarında, kapıları mekanik bir aksam ile açılıp
kapanması sağlayacak düzenekte olmalıdır.
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3.6.3. Kapı ve çevresinde insan sağlığını koruyucu sistemler (tel örgü vb.) olmalıdır.

3.6.4. Kapı açılır kapanır iken sesli ve döner ışıklı uyarı sistemi olmalıdır. Kapının acil durum
butonları olmalıdır.

3.7. Kontrol ile İlgili Maddeler
3.7.1. Radyasyon kapısında kullanılacak otomasyona dair tüm birimler (motorlar, anahtarlar,

röleler , sensörler vb.) S7 1200 ve üzeri Siemens PLC, CPU ve modüllerini desteklemelidir.

3.7.2. Yüklenici firma kapıyı her hangi bir otomasyon olmadan çalışır vaziyette enstitüye teslim
edilmelidir.

4. İmal Edilecek Radyasyon Güvenlik Kapıları İçin İş Adımları

4.1. Tasarım TARLA ekibi tarafından yapılacak olup, iki kapının da boyutları ve sistemi
mevcut kapıya benzerdir  ve yaklaşık metraj (1 adet  için) ekte verilmiştir.  İmalatlar
tasarımdaki toleranslara uygun biçimde eksiksiz tamamlanmalıdır.

4.2. Malzeme temini ve imalatlar 2 ay içerisinde tamamlanmalı ve enstitüye getirilmelidir.

4.3. Şaseye diğer üretimlerin montajı tamamlanmalıdır.

4.4. Kapının içerisinin baritli  kum ve bloklar ile doldurulması, hidrolik silindir montajı,
basınçlı  hava  montajı,  çit  montajı,  boya  ve  kapı  çevresinin  inşaat  işleri
tamamlanmalıdır. Kalan süre içerisinde kapı testleri yapılmalıdır.

4.5. İş 4 ay (120 takvim günü) içerisinde tamamlanmış biçimde teslim edilmelidir.

5. Hızlandırıcı Enstitüsü İçerisinde Yüklenici Sorumlulukları

5.1. Kapıların  boyutlarından  dolayı  tüm imalatları  atölyede  tamamlanamayacaktır.  Bazı
imalatlar hızlandırıcı enstitüsü içerisindeki yetkililerince teslim edilen alan içerisinde
yapılmalıdır.

5.2. Çalışanların  iş  güvenliğinden  yüklenici  sorumludur.  İş  güvenliği  önlemleri  yerine
getirlmediği  takdirde  yüklenici  sorumlukluklarını  yerine  getirene  kadar
çalışamayacaktır.

5.3. Yüklenici çalışma sırasında hasar gören tüm yapıların (mekanik, inşaat veya elektrik)
yeninden onarılması ile yükümlüdür. İş teslimi sırasında çalışılan bölgede hasarlı yapı
var ise iş teslim alınamayacaktır.

5.4. Her çalışma gününün sonunda yüklenici çalıştığı alanı temizlemeli ve aletlerini daha
önceden belirtilmiş bölgelerde istiflemekle sorumludur. Yüklenici laboratuvar binası
içerisindeki gezer köprü vinç dışında TARLA’ a ait hiçbir teçhizatı kullanamayacaktır.
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5.5. Yüklenici iş güvenliği, temizlik ve düzeni yerine getirmediği takdirde uyarılacak ve
uyarılardan  sonra  önlemler  alınmadığı  takdirde  ekibini  değiştirmelidir.  Uyarı  ve
öneriler  sonuç  vermediği  takdirde  yüklenicinin  enstitü  içerisinde  çalışma  izni
sonlandırılacaktır.

5.6. Yüklenici  çalışması  için  gerekli  tüm  ekipmanın  enstitü  içerisine  ile  yükümlüdür.
Enstitüye ait ekipmanlar yüklenici tarafından kullanılamaz.

5.7. Kullanılan aletler uluslararası standartlara uygun ve kalibre olmalıdır.

5.8. Elektrikli alet ve kaynak makinelerinde akım kaçağı olmamalıdır. Akım kaçağı olması
durumunda kalibrasyon yapabilme yetkisine sahip kuruluşlarca cihazlarının onarılması
ile yükümlüdür.

5.9. Yüklenici çalışma esnasında zemini ve duvarları korumaya alacaktır. Kaynak, boya,
montaj  vb. Işlemler sırasında zarar gören tüm bölgeler yeniden imal edilecek veya
tadilat görecektir.

5.10. Blok taşıma ve yerleştirme esnasında yaşanabilecek herhangi bir sorunda (seksiyonel
kapı, su boruları, bina cepheleri, zemin, radyasyon kapısı rayı, vb.) zararlar yüklenici
tarafından karşılanacaktır.

5.11. Yüklenici kullanımında gezer köprü vincin hasar görmesi durumunda zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6. Çalışma Ekibi ve Yetkinlikleri

6.1. Yüklenici en az 4 kişilik bir ekip ile çalışacaktır. Ekip içerisinde bir adet EN 287-1
standartlarına  uygun  sertifikalı  kaynakçı  ve  en  az  bir  adet  makine  teknisyeni  yer
alacaktır.  Kaynakçı yeterlilik belgeleri istenildiği takdirde idareye teslim edilmelidir.
Yüklenici 4 ay süre boyunca 3 adet de çevre düzeni için elaman çalıştıracaktır.

6.2. Proje  yetkilisi  çalışma  uyumu  ve  işçilik  kabiliyetini  yetersiz  bulduğu  çalışanların
değiştirilmesini  talep  edebilecektir.  Üç  gün  süre  zarfında  ilgili  çalışanlar
değiştirilmelidir.

6.3. Paslanmaz  çelik  kaynakları  TIG  kaynağı  ile  alanında  uzman  kaynakçı  tarafından
yapılacaktır.

6.4. Yapı  çeliği  kaynakları  Mig-Mag  kaynak  ile  alanında  uzman  kaynakçı  tarafından
yapılacaktır.

7. Kaynak, İşçilik ve Boya İşleri

7.1. Yüklenici  kaynak  sonrası  oluşacak  deformasyon  ve  gerilmeleri  önleyici  tedbirleri
almalıdır.  Kaynak ilgili  bölge döner fırça, tel fırça veya kazıyıcı ile temizlendikten
sonra  yapılacaktır.  Bir  sonraki  paso kaynak işlemi,  önceki  kaynak dikişi  üzerinden
kaynak cürufu tamamen temizlendikten sonra yapılacaktır.
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7.2. Aşağıdaki kaynak hatalarına izin verilmeyecektir.
• Çatlaklar
• Yüzey gözenekleri ve cüruf dolu delikler
• Çapaklar
• Nüfusiyetsizlik
• Kökte birleşme noksanlığı
• Pasolar arasında birleşme noksanlığı
• Cüruf kalıntıları (çizgileri)
• Yanma çentikleri
• Ölçü düşüklüğü
Bu hataların tespiti durumunda yüklenici hatayı gidermek zorundadır. Eğer malzeme hata
giderilemeyecek şekilde hasar görmüş ise yüklenici malzemenin tamamı yada bir kısmını
değiştirmek ile yükümlüdür.

7.3. Kaynak malzemesinin kaynak bölgesi dışına taştığı durumlarda fazlalıklar taşlanarak
temizlenecektir. Taşın ana malzemede iz bırakmasından kesinlikle kaçınılacaktır. Ana
malzemeden oluşan deformasyon sonucu yüklenici malzemeyi yenisi ile
değiştirecektir.

7.4. Parçalar projelerinde gösterilen boyutlarda hassas işlenecek, kolaylıkla
değiştirilebilecektir.

7.5. İmalatı tamamlanmış elemanlarda kıvrımlar, bükülmeler ve açık ek yerleri
bulunmayacaktır. Birleştirilecek yüzeyler, hizalandıklarınnda, kayak, perçin veya
civata ile birleştirildiklerinde tam temas sağlayacak şekilde pürüzsüz olacaktır.

7.6. Kesilmeden ve işlenmeden önce, malzeme düzgün ve tüm pas ve kirinden arındırılmış
olmalıdır. Düzeltilmesi gerekiyorsa, metale zarar vermeyyecek yöntemlerle düzeltme
işlemi yapılmalıdır. Malzemeden sivri kıvrımlar ve bükümler olmamalıdır.

7.7. Markalama ve taş ile kesme işlemi dikkatle yapılacak, montaj sonrası açıkta kalacak
kısımlar düzgünce işlenecektir.

7.8. İşlenmemiş  yüzeylerin  birbiri  ile  uyumlu  bir  şekilde  birleştirilmesi  sağlanacaktır.
Bitişik  yüzeyler  arasında  önemli  uyuşmazlık  var  ise,  bu  yüzeyler  doğru  hizalama
yapılıncaya kadar düzeltilecektir. İşlenmemiş yüzeyler projelerde gösterilen seviye ve
boyutlarda  olacak,  çıkıntı  ve  girintileri  giderilinceye  kadar  yontulacak  veya
taşlanacaktır.

7.9. Ürünler antipas boyası yapılmış biçimde hızlandırıcı enstitüsüne getirilecektir.

7.10. Boya öncesi yüzey temizlenmiş kaynak çapakları ve paslardan arındırılmış olacaktır.

7.11. Antipas, arakat ve son kat olmak üzere en az üç kat minimum 150 mikron epoksi veya
akrilik boya yapılalacaktır.
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7.12. Boya içiliği  temiz olacak,  damlama, yüzeyde renk uyuşmazlığı  ve kusurlu kısımlar
düzeltilecektir.

7.13. Boya rengi mevcut radyasyon güvenlik kapısındakinin aynısı olacak, üzerinde siyah
şeritler, 3 adet kapı numarası ve 3 adet tarla logosu kaplamaları yer alacaktır.

7.14. Kapı yüzeyindeki paslanmaz yüzeylerin üzeri teflon kumaş ile kaplanacaktır.

8. Genel Hususlar

8.1. Sözleşme konusu  işin  detaylı  çizimelri  ve  malzeme listesi  ihaleyi  alan  imalatçıya
tasarımın gizliliğini korumak adına sözleşme imzalandıktan sonra gizlilik sözleşmesi
yapılarak TARLA yetkilileri tarafından verilecektir.

8.2. Sözleşme konusu işin uygulanmasında aşağıdaki eklerde verilen hükümler ve detaylar
uygulanacaktır.
• TARLA-2016TSHZ000: Enstitüde yapılacak olan hizmet işleri için uyulması gereken genel

kurallar (EK-1)
• Kapı taslak imalat çizimleri (EK-2)

Prof. Dr. Ömer Yavaş Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy Aliekber Kılınç
Proje Yürütücüsü Proje Üyesi Proje Üyesi
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BAP verilecek Diğer Hususlar

İşin süresi 120 takvim günüdür.
İmalat ve montaj hatalarına karşı garanti süresi 2 yıldır.
Yüklenici ekte verilen çizimlerdeki toleranslar, standartlar ve notlardan da sorumludur.
İşin gecikmesi halinde günlük %1 cezai işlem uygulanacaktır.
Radyasyon kapısı mekanik olarak en az 10 yıl sorunsuz çalışabilmelidir. En az 2 yıl bakım onarım
hizmeti verilmelidir.
Ödeme koşulları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
• 40% imalatların tesise gelmesi
• 60% işin teslimi

İşin Sorumlusu Ali Ekber Kılınç 0531 19 38

İhale uzman ekip  Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Müh. Ali Ekber Kılınç
Muayene Komisyonu Prof. Dr. Ömer Yavaş, Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Müh. Ali Ekber Kılınç
Kabul Komisyonu Prof. Dr. Ömer Yavaş, Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Müh. Çağlar Kaya
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