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KONTEYNER T İP AZOT ÜRETİM SİSTEMİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1.  AMAÇ  
          Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yeraltı işyerlerine istenilen safiyette 
azot gazı sevk edilmesi için yerüstünde kurulacak olan ve aşağıda teknik özellikleri verilen 
atmosfer havasından azot üreten “mobil konteyner tip azot üretim sistemi” nin temin edilmesidir.  
          Üretilecek azot yerüstü +40 seviyesinden yeraltı -300 seviyesine 2500 m uzunlukta Ø100 
mm çelik boru ile taşınacak olup;  
      - Çalışılan kömür damarlarının ayak arkasının oksijensiz hale getirilmesi ile meydana 
gelebilecek kızışmaların önlenmesinde, meydana gelen damar yangınları sebebi ile kapatılan 
panoların çok kısa sürede yeniden üretime açılmasında, yangın önleme ve söndürmede kullanılan 
köpük makinası uygulamalarında, gereken hallerde yeraltı açıklıklarının doldurulmasında 
kullanılacaktır.   
2. TEKNİK ÖZELL İKLER  

AZOT ÜRET İM SİSTEMİ  
 
2.1-  AZOT JENERATÖRÜ  
2.1.1- Üretim kapasitesi (min.) : 500,0 Nm3/h (2.3 basınç değerinde) 
2.1.2- Saflık : % 99,0  

 (%1 Oksijen içerecek, kalanı azot kabul edilecektir) 
2.1.3- Azot Basıncı : 5,5 Barg 
2.1.4- Elektrik enerjisi : 230VAC, 50Hz, Monofaze 
2.1.5- Kompresör havası çiğlenme 

noktası 
:  ≤+3°C 

2.1.6- Ses Seviyesi (max.) : 75 dB(A) 
2.1.7- Sistemde kullanılacak pnömatik vanalar AISI 316 paslanmaz veya daha iyi özelliklerde 

paslanmaz malzeme olacaktır. 
2.1.8-  Oksijen saflık analizörü ile sürekli anlık ölçüm imkanı  olacaktır. 
2.1.9-  Türkçe menülü renkli ekranlı  kontrol panosu olacaktır. 
2.1.10- Uzaktan ethernet bağlantısı ile PC erişimi olacaktır.  Oksijen oranı, azot debisi, azot 
basıncı vb parametrelerin uzaktaki bir kontrol sistemine aktarılabilme ve uzaktaki bir panoda 
gösterilebilme özelliği olacaktır. 
2.1.11- Giriş hava basıncı ve çıkış azot basıncı ölçer sensörleri olacaktır. 
2.1.12- Hava girişinde 0,01 mic. partikül ve aktif karbon filtre olacaktır. 
2.1.13 - Jeneratör için min.1000 VA UPS kesintisiz güç kaynağı olacaktır. 
  
2.2.1 -  VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ 
2.2.1.1- Üretim kapasitesi : Min.21 m3/dk - 7 barg 
2.2.1.2- Motor gücü (min) : 130 kW 
2.2.1.3- Motor gerilimi frekansı : 380V, 50Hz 
2.2.1.4- Basınç aralığı : 7 barg-10 barg aralığında kolayca 

ayarlanabilmelidir 
2.2.1.5-  Olası kompresör bakımlarında sistemin ihtiyacı olan gerekli basınçlı havanın 

İşletmemizden temin edilebilmesi için, hava kompresörü hava çıkış hattına bir “T” 
bağlantı yapılacak ve konteyner dışına kadar montajlanacaktır. 

 
2.2.2 -  YOL VERİCİ 
2.2.1.1
- 

- Yolverici olarak frekans konvertörü kullanılacaktır. 



2.2.1.2
- 

- Sistemde kullanılacak motor gücü dikkate alınarak bir üst güçteki 
frekans konvertörü seçilecektir. 

2.2.1.3
 

- Frekans konvertörü aşağıdaki koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır 
• Aşırı akım  
• Aşırı gerilim  
• Alçak gerilim  
• Sıcaklık  
• Motor aşırı yük  
• Motor mili bloke (mekanik koruma) 

 
 
2.3- SU SEPERATÖRÜ  
2.3.1- Çalışma Basıncı  : 16 bar  
2.3.2- Kapasite : ~2.500 Nm3/h 
2.3.3- Çalışma Sıcaklığı : ~2 °C - 60 °C 
2.3.4- Santrifüjlü ve Otomatik drenajlı olacaktır. 
 
 
2.4- SOĞUTUCU GAZLI HAVA KURUTUCUSU  
2.4.1- Kapasitesi (min.) : 1500 Nm3/h  
2.4.2- Çalışma Basıncı (max.) : 16 bar 
2.4.3- Hava Giriş Sıcaklığı (max.) : 55 °C 
2.4.4- Ölçüler (uz x gn x yk) (max.) : 800 x 1000 x 1500 mm 
2.4.5- Elektrik besleme : 400V/3Ph/50Hz 
2.4.6-  Hava çıkışı çiğlenme noktası : +3 °C 
2.4.7- Otomatik çalışma, % 80'e kadar enerji tasarrufu, mevsimsel hava sıcaklığı 

değişimlerinde otomatik gaz miktarı ayarlı olacaktır. 
 

 
2.5-ELEKTR İKL İ TAHL İYE CİHAZI  
2.5.1- Çalışma basıncı : 0-16 bar  
2.5.2- Çalışma Sıcaklığı : ~2°C -60 °C 
2.5.3- Kapasite (Min.) (lt/h) : 90  
2.5.4- Ölçüler (uz x gn x yk) max. : 150 x 90 x 150 mm 
2.5.5-  Pislik tutucu ve elektronik kapasitif sensörlü olacaktır. 
 
2.6- TANKLAR (AZOT VE HAVA TANKI) 
2.6.1- 3000 lt hava tankı ve  3000 lt azot tankı olacaktır. 
2.6.2- Her iki tankın basıncı sistem için gerekli basınca uygun olacaktır. 
2.6.3- Tank üzerinde manometre ve sistem basınına göre uygun değere ayarlanmış emniyet 
valfleri olacaktır. 
2.6.4- Tanklar  CE belgeli olacaktır. 
2.6.5- Test belgeleri teslimatla birlikte verilecektir. 
 
2.7- FİLTRELER (1 M İKRON ve 0.01 MİKRON) 
2.7.1- Partikül tutma oranları  :: 1 mikron ve 0.01 mikron 
2.7.2- Kapasiteleri :: 1680 Nm3/h - 7 barg 
2.7.3- Yağ buharı tutma oranları(max) :: 1 mg/m3  ve 0.01 mg/m3 
2.7.4- Çalışma basıncı (max.)                 :     16 bar. 
2.7.5-   Filtreler otomatik drenajlı olacaktır. 
 



2.8- KONTEYNER 
2.8.1. Azot üretim sisteminin tamamı izolasyonlu mobil konteyner içerisine yerleştirilmi ş 
olacaktır.  
2.8.2. Konteyner ölçüleri en fazla 2,4 x 12 x 3,2 m (En x boy x yükseklik) olmalıdır.  
2.8.3. Konteyner imalatında 1.5 mm DKP trapez sac kullanılacak, alt şasesi 100’lük NPU 
demirden, taban sacları 2/3 baklavalı sacdan imal edilecektir.  
3.8.4. Konteyner tavan ve duvar izolasyonu 8 cm taş yünü + fibrocam üzeri 1 mm delikli 
galvaniz perfore sac ile kaplanacaktır.  
2.8.5. Konteynerde 1 adet çift kanatlı üzeri yarım panjurlu ana kapı imalatı yapılacaktır.  
2.8.6. Konteyner boyası PPG sonkat RAL 9010 boya uygulaması yapılacaktır.  
2.8.7. Konteyner iç aydınlatma tesisatı standart olarak yapılacaktır.(3-2x18 Watt etanj armatür.)  
2.8.8. Konteyner servis kapısı panik barlı, ana kapılar boru tipi kilit mekanizmalı olarak imal 
edilecektir.  
2.8.9. Konteyner içerisindeki kompresörün bakımlarında kullanılmak üzere her iki uzun kenarda 
3.200 mm çift kanatlı kapılar olacaktır.  
3.8.10. Kompresörün egzoz kanalı konteyner içerisinden izolasyonlu kanalla dışarı atılacaktır.  
3.8.11. Konteyner içerisini soğutmak için min.24.000 btu klima kullanılacaktır.  
3.8.12. Tüm ekipmanlara elektrik besleyecek ana elektrik dağıtım panosu, termik şalterler, 
elektrik sayacı, kablolama, kaçak akım rölesi vb. tüm elektrifikasyon mevcut olacaktır.  
3.8.13. Ürünlerin konteyner içine yerleştirme işlemi, boru elektrik vs mekanik montajları 
yapılacaktır.  
3.8.14. Hava emiş kısmı için kapı üzerinde yapılan panjur alanlarına kaset panel filtre imalatı ve 
montajları yapılacaktır.  
3.8.15. Azot üretimi sistemini yağmur, güneş gibi hava etkilerinden koruyacak ve başka bir yere 
taşındığında kolayca çalıştırılabilecektir.  
3.8.16. Hava girişleri, yağmur vs. gibi hava koşullarına uygun tasarlanmış olacaktır.  
3.8.17. İşletme ve bakım için konteyner içindeki ekipmanlara kolayca ulaşılabilecektir. 
 
3-  GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Teklifle birlikte: 

- Referans listesi 
- Tüm ekipmanlar yürürlükteki ulusal ve uluslararası (CE, ISO, DIN, IEC, EN vs.) standartlara 

uygun olarak üretilmiş ve gerekli tüm belgeler 
belgeleri teklifle birlikte verilecektir. 
 

Yukarıda belirtilen sertifikaları ve referans listesini tekliflerinde sunmayan tedarikçilerin 
teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 
3.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.   
3.3- Firmalar, tekliflerinde marka ve model belirtip katalog ile bunları teyit edeceklerdir 
3.4- İmalatçı firma cihazları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden 
itibaren min. 24 ay süre için garanti edecektir. 
3.5- Satın alınacak cihazların bütün parçaları yeni, yapımcının standart ve en son seri 
imalatından olacaktır .Sistemin devreye alınması için gerekli diğer tüm ekipmanlar, malzemeler 
sistemle birlikte ücretsiz olarak verilecektir. 
3.6- Firmalar konteynerin iç ve dış görünüşleri ile sisteme ait tüm ekipmanların ölçülendirilmiş 
3D teknik çizimlerini teklifleriyle birlikte sunacaktır. 
3.7-. Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 



3.8- Sistemin kurulumu için gerekli enerji hattının çekilmesi ,betonlama işlemleri İdare 
tarafından yapılacak olup ,sözleşme imzalanan firma buna ilişkin projeleri sözleşmeden sonra 
kurumumuza iletecektir. Tüm bağlantılar ve gerekli diğer kurulum ve devreye alınması firma 
tarafından yapılacaktır. 
3.9- Sistem Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine teslim edilecektir. 
3.10- Nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan firma sorumlu olacaktır. 
3.11- Faturalar;  
- Yerli yüklenici için madde 6.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına uygun olarak aşağıda 
belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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

BARTIN 815 003 4595 

 
Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 
 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
4- KATALOG - EL K İTABI      
Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dökümanları sevkiyatla birlikte gönderecektir.  
  - 2 takım işletme (çalıştırma ) el kitabı (Türkçe çevrili)  

- 2 takım tamir- bakım el kitabı (Türkçe çevrili)  
  - 2 takım yedek parça kataloğu (Yedek parça kataloğu cihazların tamamını oluşturan 
önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir.) 
 
5-  KABUL İŞLEMLER İ 
5.1- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü ve İlgili birim elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
5.2- Cihazların kabul işlemleri; eğitimlerin tamamlanması, TTK’ca performans tecrübelerinin 
yapılıp sonuçların uygun bulunması halinde yapılacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi 
başlayacaktır.  
5.3- Kurumumuz teslim edilen malzemelerin sertifika ve test raporlarını inceleyecek ve gerek 
görmesi halinde teslim edilen malzemelerden alacakları numuneler üzerinde öngördüğü testleri 
yaptırabilecektir. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Sistem 90 takvim günü içinde teslim 
edilmiş olacaktır. 
6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 
Malzemenin Cinsi İhtiyaç miktarı (set) 

Azot Üretim Sistemi 1 

 


