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SOLUNABİLİR TOZ ÖLÇÜM C İHAZI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ 
Kurumumuz Müesseseleri  ihtiyacı olarak 9 adet gravimetrik esaslı solunabilir  toz  ölçüm cihazı (Toz 
Toplama Cihazı) ve  aksesuarları alınacaktır. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Toz toplama cihazları yerüstü ve yer altı kömür maden ocaklarında(0,1 -5 mikron aralığında) 
solunabilir toz konsantrasyonunun ölçülmesinde kullanılacaktır. 
2.2- Toz toplama cihazları grup l (metan) gazlı ortamlarda kullanılacağından bu tür ortamlarda 
kullanmaya uygun olacak,  böyle imal edildiğine dair yetkili kuruluşlardan alınmış ATEX M1 ve CE 
sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.  
2.3- Örnekleme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: 

• Örnekleme Pompası 
• Esnek Hortum 
• Şarj Ünitesi 
• Taşıma Çantası 
• Ayar Aleti 
• 1 paket Toz Tutucu Filtre 
• Toplam Toz ve Alveolik Toz için ayrı ayrı örnekleme başlıkları (Solunabilir toz ölçüleri 

olan 0,1-5 mikron aralığındaki tozları çekebilen) 
• Filtre Kasetleri 

2.4- Örnekleme pompası aşağıdaki özelliklerde olacaktır: 
• ATEX M1  sertifikasına ve CE işaretine sahip olacaktır. 
• Çalışma debisi havada toplam toz ve alveolik toz örnekleme başlıkları çalışma prensibi ile 

uyumlu olacak, 
• Ortalama 2000 ml/dk debide minimum 8 saat sürekli çalışabilecek, 
• Çalışma ortamında bulunan nem ve su buharına dayanıklı olmalıdır. %95 nem oranına 

kadar çalışabilmelidir. 
• Çalışma süresi ayarı yapılabilir ve ayarlanan süre sonunda pompa otomatik olarak 

durabilmelidir. 
• Tehirli çalışma ayarı yapılabilmeli ve ayarlanan zaman sonrasında pompa otomatik olarak 

çalışmaya başlamalıdır. 
• Pompa debisi %5’ten fazla salınım yaptığında, 15 saniye içinde pompa otomatik olarak 

durmalıdır. 
• Pompa, akışı engelleyecek bir tıkanmadan dolayı durması durumunda 15 saniye ara ile en 

az 5 defa kendi kendine çalışmayı deneyecektir. Çalışmaya kaldığı yerden devam etmeli 
ve ayar değişikli ği istememelidir. 

• Pompaya basınç sabitleyici ve düşük debi adaptörü takılarak 5-500ml/dk debi aralığında 
gaz örneklemesi yapılabilecektir. 

• Pompa üstünde LCD ekran bulunmalı ve buradan akış debisi, çalışma süresi, batarya 
durumu takip edilebilir olacaktır. 

• Değiştirilebilen ve şarj edilebilen bataryası bulunacaktır 
• Pompanın çalışma sıcaklığı yaklaşık 0 – 450 C derece olacaktır. 
• Pompanın çalışma süresi ayarlanabilir olacaktır. 
• Tüm parçalar, pompa ile beraber sert plastik, korumalı özel çantası içinde olacaktır. 

 
 

2.5- Sistemle birlikte bir adet elektronik taşınabilir Kalibratör verilecek, örnekleme başlığını 
kalibratöre bağlayacak adaptör de beraberinde olacaktır. 
2.5.1- Sistemle birlikte verilecek kalibratör aşağıdaki özelliklerde olacaktır. 



• Cihaz 0.75 – 5.0 L/ dk  arasında ölçüm yapan hava örnekleme pompalarını kalibre 
etmek için kullanılacaktır. MDHS14/4 metodu ile uyumlu olarak ölçüm yapmalıdır  

• Dijital ekrana sahip olmalıdır  
• Akış aralığı  ölçüm doğruluğu  tüm aralıkta 0,001 L/dk dır.  %1.0 ölçüm okuma 

hassasiyetine sahip olmalıdır 
• 9V lık aklali batarya ile çalışmalıdır. Çalışma süresi 30 saat olmalı ve  dijital 

ekranında pil göstergesi bulunmalıdır  
• Cihaz 15 dk boyunca çalışmadığında otomatik olarak kapanmalıdır 
• Sistemin çalışma sıcaklığı 0 -  40°C derece olmalıdır 
• Sistem basıncı 700 mbar ila 1090 mbar (20.7 "ila 32.2" Hg ) arasında çalışmalıdır 
• Cihaz boyutları 18 x 8.3 x 3.3 cm (7 x 3.3 x 1.3 ") dir. Ağırlı 250 gr olmalıdır  
• Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.  

2.5.2- Cihazla birlikte verilecek örnekleme başlıkları aşağıdaki özelliklerde olacaktır: 
• 1 adet, toplam (0,1 -5 mikron aralığında) solunabilir toz örneklemelerinde kullanılmak 

üzere, 2 lt/dk debi ile çalışan ACGIH/ISO/CEN normlarıyla uyumlu IOM başlığı. 
• 1 adet, alveolik toz örneklemelerinde kullanılmak üzere, 2.2 lt/dk debi ile çalışan siklon 

tipi başlık. 
• Her iki başlıkta aynı filtre kağıdı kullanılabilir özellikte olacaktır. 
• Her iki başlık için ayrı ayrı olmak üzere 5’er adet kullanılmış filtreleri taşıma kutucukları 

sağlanacaktır.  
2.5.3- Sistemle birlikte 5 paket Cam Fiber toz filtre verilecektir. Örneklemede kullanılacak filtreler 
aşağıdaki özelliklerde olacaktır. 

- Analiz yöntemine uygun kül bırakmayacak özellikte olmalıdır. 
- Gözenek aralığı 5 µm olmalıdır. 
- PVC malzemeden yapılmış olmalıdır. 
- 37mm çapında olmalıdır. 
- 3 parçalı kaset içinde önceden yerleştirilmi ş ve bantlanmış şekilde olmalıdır. 
- 1 pakette 50 adet olmalıdır. 

2.5.4- 3 parçalı kasetlerle uyumlu 37mm çapında 5 µm gözenek aralığında kül bırakmayan 
PVC malzemeden yapılmış filtre sağlanmalıdır. 1 pakette 50 adet olacaktır. 
2.5.5- Örnekleme başlığı ACGIH/ISO/CEN solunabilir toz eğrisine uygun olmalıdır. 37 mm 
çapında filtrelerle kullanılmaya uygun olmalıdır. 
2.5.6- 25 mm ve 37 mm aluminyum cyclone başlıklar ile kalibrasyon yapmak için kalibrasyon 
odacığı olmalıdır. 
2.5.7-  Kaseti işçi yakasına yerleştirmek için GS-1 siklon başlık, kaset tutucu, yaka klipsi  
içeren hortum bağlantısı olmalıdır.   
2.5.8-  Bantlanmış filtre kasetlerini açabilmek için kaset açıcı olmalıdır.  
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz 
ve tam olarak cevaplandırılacaktır.   
3.2-  Toz toplama cihazları grup l (metan) gazlı ortamlarda kullanılacağından bu tür ortamlarda 
kullanmaya uygun olacak,  böyle imal edildiğine dair yetkili kurulu şlardan alınmış ATEX M1 ve 
CE sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.  
3.3- Yüklenici firma cihazın Türkiye Yetkili Temsilcisi belgesine sahip olacak ve belgeyi teklifle 
birlikte verecektir. 
3.4- Teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığı ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte 
belirtilecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatları ve fonksiyonları 
teklifte ayrıca belirtilecektir. 
3.5- Satın alınacak teçhizatlar bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak 



çalışır durumda teslim edilecektir. 
3.6- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından 
olacaktır. 
3.7- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve bir biriyle 
değiştirilebilir olacaktır. 
3.8- Cihazın montaj ve kullanma eğitimi yetkili servis elemanları tarafından ücretsiz olarak 
verilecektir.  
3.9- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir. 
3.10- Yüklenici, her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garanti süresi içerisinde ücretsiz; 
garanti süresi bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücretli teknik servis ve yedek parça temin edeceğini 
teklifinde belirtecektir. 
3.11- Cihazlar, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren en az 24 
ay süre için garanti edilecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek 
arızalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 
3.12- Teçhizatların teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 
3.13- Faturalar, madde 8.2 deki dağılıma uygun olarak aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 

- 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 

 
- Yerli yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
67390 Kandilli Kdz.Ereğli/ Zonguldak 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

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

BARTIN 815 003 4595 

 
4- YEDEK PARÇA 
4.1- Teklifçi firmalar cihazların 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek 
yedek parça listesi düzenleyecektir. 
4.2-Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK tarafından yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.  



4.3-Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat 
ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 

 
5- KATALOG- EL K İTABI 
5.1- Siparişi alan firma aşağıda belirtilen dokümanları malzemenin sevkıyatıyla birlikte TTK Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir. 
5.2- 5 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) 
5.3- 5 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili) 
5.4- 5 takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli 
kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da 
içerecektir. 

 
7- KABUL İŞLEMLER İ   
Cihazların kabul işlemleri TTK'ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının uygun 
bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. Kontrol, 
Muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 

 
 

8- SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
8.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Teçhizatlar 120 takvim günü içinde teslim 
edilmiş olacaktır. 
8.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin Cinsi 
Toplam Sipariş 
Miktarı (ad.) 

Solunabilir Toz Ölçüm cihazı 9 
 

 


