
  
 

2015 YILI 
EMPRENYEL İ KALKER TA Ş TOZU 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ:  Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı muhtelif müesseselerin ihtiyacı olarak patlayabilir nitelikteki 
kömür tozlarının maden kömürü ocaklarında bastırılması için toplam 425 ton emprenyeli kalker taş tozu satın 
alınacaktır. 

 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER: 
     2.1- SiO2 miktarı % 5 den az olacaktır. 
     2.2- Tane büyüklüğü; 
             % 100 ‘ü 20 mesh’lik elekten ve  
             % 50 si 200 mesh’lik elekten geçecektir. 
     2.3- Ambalajlama 30-35 kg. olacaktır. Ambalaj kolay yırtılmayacak, taş tozunu dış kısmına bulaştırmayacak   (jüt 

torba içinde naylon torba ) ve çevre koşullarından etkilenmeyecek malzemeden yapılacaktır. Jüt torba içine 
geçirilen naylon torba kalın ve boyutları jüt torbadan en az 5 cm. büyük olacaktır. Firmalar teklifleriyle birlikte 1 
adet torba numunesi vereceklerdir. 

     2.4- Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını 
vereceklerdir. 
     2.5- Kalker taşı tozu emprenye taş tozu tipi şeklinde olacaktır. 
     2.6- Emprenye taş tozları ocak havasında bulunan rutubetten etkilenerek taşlanmaması için kimyasal maddeler 

(yağ asitleri) ile işleme tabi tutulacaktır. 
     2.7- Emprenye taş tozları N.C.B. standardı Ek-D’ye göre test edildiklerinde yağ asitleri ağırlıkça % 0,25 den fazla 

% 0,1 den az olmayacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
     3.1- Kontrol, muayene ve kabuller bu şartnamede belirtilen ilgili standartlara göre TTK Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
     3.2- Kalker taşı tozunun emprenye edildiğini anlamak için aşağıdaki deneyler yapılacaktır. 50 gr. toz    numunesi 

250 ml.lik bir cam kaba (beher) konulup 100 ml. destile su ilave edilerek oda sıcaklığında 24 saat 
bekletilecektir. 24 saatin sonunda suyun boşaltılmasını takiben emprenyeli kalker taş tozunu üfleyince 
dağılmalıdır 

 
4- GENEL HÜKÜMLER: 

4.1- TTK gerek gördüğünde firmanın tesisini gezerek imalat yeterlilik belgesi verecektir. 
4.2- Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese ve İşletme Müdürlüğü ambarlarıdır. 
4.3- Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir. 
4.4-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli 
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların 
faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 

      
5-   SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM TERM İNİ: 

5.1- Firma malzemeyi sevk edeceği tarihi bir gün önceden teslimat yapılacak Müesseseye bildirecektir. Teslimat 
tarihini önceden bildirmeyen sevkiyatlarda kamyonların boşaltılması esnasında doğacak aksamalardan 
Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Boşaltma firmaya ait olacaktır. 
5.2- Firma, bir hafta içinde aylık teslim miktarının en fazla bir vasıtalık kısmını teslim edebilecektir. 

       5.3- Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere takvim günü olarak partiler halinde 
aşağıdaki gibi olacaktır. Firmalar 1. parti teslim süresi için alternatif teklifte bulunabilirler 

       5.4- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre 
kesilecektir. 
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2015 YILI  EMPRENYELİ KALKER  TAŞ  TOZU  TERMİN  PLANI 

Teslim Yeri 
(Müessese) 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 

T
op

la
m

 

Karadon  30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 30 t 300 t 

Armutcuk 20 t   20 t  20 t   25 t  85 t 

Amasra 20 t     20 t     40 t 

 
 


