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TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ  
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak yüzey pürüzlülük 
ölçme cihazı satın alınacaktır. 

 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Cihaz: Dokunmatik operasyon paneli ve entegre yazıcı ile taşınabilir skidless pürüzlülük 
ölçme cihazına sahip olacaktır. 
2.2- Cihaz : düz ,eğimli ,Radiuslu bölgelerden, deliklerden ölçüm alabilir özellikte olacaktır. 
2.3- Min. 5.2 "renkli LCD kolay ölçüm koşulları, sonuçlar ve analiz grafiklerde kolaylık 
sağlar özellikte olacaktır. 
2.4- En az 5 parçaya kadar ölçüm sonuçlarını hafızaya almalıdır. Min.10 farklı ölçüm 
koşullarını cihaz kendi hafızasında saklayabilir özellikte olacaktır. SD kart yardımıyla da 
min.300 kayıt alabilir olacaktır.  
2.5- Güç kaynağı: Şarj edilebilir pil (tek dolumda ~1000 ölçüm alabilir kapasitede) 
2.6- Cihaz taşınabilir olmalıdır ve ana gövdesi ve probuyla birlikte en fazla 1kg ağırlığında 
olmalıdır. 
2.7- Cihaz , DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS gibi özelleştirilmi ş ayarları gibi birçok endüstri 
standartları ile uyumlu olmalıdır. 
2.8- Birincil profil (P), Pürüzlülük profili (R), Filtreli dalgalılık profili (W) ve daha ölçmek 
için Skidless dedektörüne sahip olacaktır. 
2.9- Cihazın ölçüm hızı en az 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s şeklinde ayarlanabilmelidir. 
Dönüş hızı 1.0mm/s şeklinde ayarlanabilmelidir. 
2.10. Ölçüm aralığı Z ekseninde (dikeyde) ~800 mikron, min. 8Mm olarak 
ayarlanabilmelidir. X ekseninde en az 25 mm olmalıdır.  
2.11- Cihazın ölçüm ucu 2µm yarıçaplı ve elmas olmalıdır. 
2.12- Cihazın üzerinde sonuçları çıktı olarak verebilen Lazer termal yazıcısı olmalıdır. 
2.13- Prob ölçüm kuvveti en az 0,7mN olmalıdır. 
2.14- RS 232C veri çıkışı olmalıdır ve PC’ye aktarılabilmelidir. Ölçüm sonuçlarını dahili 
yazıcı üzerinden alabilme seçeneği olmalıdır 
2.15- Metrik/inch seçenekleri olmalıdır. 
2.16- Cihaz Ra,  Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, mr, Rpk, Rvk, δc, Rk, Mr1, Mr2, 
Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, ∆a, ∆q, Ku, HSC, mrd, Sk, AW, W, Wte yüzey pürüzlülük 
parametrelerini ölçüm sonucu olarak gösterebilmeli ve kullanıcı görmek istediği 
parametreleri belirleyebilmelidir. 

2.17- Örnekleme uzunlukları 0.08mm, 0.25mm,0.8mm,2.5mm olmalıdır. 
2.18- Değerlendirme boyu en az 0,25-2.5mm cut off (ayarlanabilir) olmalıdır.  
2.19- Cihaz ile birlikte doğrulama mastarı verilmelidir. Cihazın mastarının kalibrasyonunu 
akredite laboratuara yaptırılmalıdır. 
2.20- Cihaz ile birlikte bağlantı kablosu ve şarj cihazı verilmelidir.  
2.21- Cihaz probunun bağlanabileceği granit standı olmalıdır. Cihaz probu standa adapte 
edilebilir olmalıdır ve tüm adaptör aparatları cihazla birlikte verilmelidir.  
2.22- Makinenin değerlendirme ünitesinde Türkçe dil seçeneği bulunmalıdır.  
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim 
elemanlarınca ve test cihazı şartnamede yer alan özelliklerin tümüne uygun olması halinde ve 



cihazın kullanımı ile ilgili maddede belirtilen ilgili eğitimlerin alınması sonrasında yapılacak 
karşılaştırma testleri sonucunda kabulü yapılacaktır. 
3.2- 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. 

 
4- GENEL HÜKÜMLER  
4.1- Firmalar teklifleri ile birlikte geniş kapsamlı tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
4.2- Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz ve ücrete tabi zaruri yedeklerin (ölçümler için 
gerekli) ücretliler fiyatları ile birlikte bir listesini vereceklerdir. 
4.3- Cihaz, orijinal ambalajı içinde tüm aksesuarları ile birlikte TTK Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğine teslim 
edilecektir. 
4.4- Firmalar teklif ettikleri cihaz için asgari 2 yıl garanti vereceklerdir. 
4.5- Teklif edilen cihazın Türkiye’de yetkili satış mümessili ve sertifikalı servis elemanları 
olacaktır.   
4.6- Teslimatla birlikte cihaz için Türkçe çevrili kullanma, yedek parça, tamir ve bakım 
katalogları verilecektir. 
4.7- Cihaz tüm kalibrasyonları yapılmış olarak ve gerekli cihaz kalibrasyon sertifikaları 
ile birlikte teslim edilecektir. 
4.8- Cihaz teslim edildikten sonra kabulü yapılmadan cihazla ilgili eğitimler teknik servis 
elemanlarınca verilecek ve kullanıcılara eğitim sertifikaları ücretsiz olarak verilecektir. 
Cihazın kabulünden sonraki ilk 6 ay içerisindeki eğitim ile ilgili herhangi bir soruna karşı 
verilen eğitim ücretsiz tekrarlanacaktır. 
4.9- Tüm sistem için 10 yıllık yedek parça temin garantisi verilecektir. Aynı zamanda 10 
yıllık süre boyunca ücreti karşılığında cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek için, 
cihazın ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla bakım-onarım 
kitaplarında ve teknik yayınlarda belirtilen süreler zarfında bakım-onarım ve teknik servis 
garantisi olacaktır. 
4.10- Firmalar benzer cihazın satışı yapıldığını gösterir referans listelerini vereceklerdir. 
4.11- Faturalar madde 5.2 deki ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere 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 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar 60 takvim günü içinde 
teslim edilecektir.  
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 
 

Malzemenin Cinsi 
Sipariş Miktarı 

(ad.) 
 
Yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı 
 

1 

 
 



    

MUAYENE İSTEK FORMU 
 

 
 

 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 
 
 

 
 

 
 


