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ÇELİK TELL İ VANTÜP  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1-AMAÇ  
TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni işletmelerinde grup 1 (metan ) gazlı ortamlarda DIN 
21 605 normunda A tipi cebri üfleyici havalandırma için iki yüzü yumuşak PVC  ile (Polivinil 
Klorür) kaplı, çelik spiral telli, antistatik ve alev yürütmez özelliğe haiz 400 mm. ,600 mm. 
ve 800 mm çaplarında havalandırma borusu (vantüp) satın alınacaktır. 

 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1-    Vantüp Bezi Tekstil Özellikleri (DIN 21 612-A) 
2.1.1- İplik özelliği min.1100 dtex 
2.1.2- Kaplama yumuşak PVC olacaktır. 
2.1.3- Kaplamalı ağırlığı ≥ 600 gr/m² olacaktır. 
2.1.4- Çekme mukavemeti 

     Çözgü ≥ 1500 N/5cm, Atkı ≥ 1500 N/5cm 
2.1.5- Yırtılma Mukavemeti 
      -   Çözgü ≥ 200 N, Atkı ≥ 200 N 
2.1.6- DIN 21 612-A normu yumuşak PVC kaplanmış Polyester kumaşta hava sızdıran delik 
veya yırtık gibi özürler bulunmayacak, kaplama ile bez arasında iyi bir yapışma (adezyon) 
olacak ve kaplama bezden ayrılmayacaktır. Kaplanmış malzeme -10°C ila + 70°C arasında 
kırılmayacak ve çatlamayacaktır. 
2.1.7- Vantüp bezi rahatsız edici koku neşretmeyecek ve firmalar renk seçeneklerini 
tekliflerinde belirteceklerdir. Sözleşme imzalanan firmaya renk bildirilecektir. 
2.1.8- Yukarıda belirtilmeyen özelliklerde DIN 21 612-A standardı geçerli olacaktır. 
 
2.2- Vantüp Şekil Özellikleri (DIN 21 605 –A) 
2.2.1- Vantüplerin birbirine eklenmesi için her iki ucunda ~ Ø 6 mm. DIN 2078’e göre çelik 
telden imal esnek bir çember bulunacaktır. Alternatif bağlantı şekilleri ayrıca 
değerlendirilecektir. 
2.2.2- Vantüp boyları 5 metre olacak ve vantüpün ortasına gelecek şekilde aşağıdaki rumuzlar 
açık, görülür ve sürekli kalıcı şekilde  vantüpe zarar vermeden işaretlenecektir. 

- Norm”DIN” veya “EN” 
       - PVC kaplanmış kumaşın sınıfı A 
       - Firma adı veya Rumuzu (en az iki harf) 
       - İmalat ay ve yılı  
       - TTK  rumuzu 
       - Örneğin: DIN...... A   RR   08.07   TTK 

2.2.3-Ø 400 mm.lik ve Ø 600 vantüplerde eni ve boyu istikametinde hiçbir ek bulunmayacak, 
Ø 800 mm.lik vantüplerde ise eni istikametinde bir ek olabilecektir. Askı kısmı ek sayılmaz. 
2.2.4-Vantüp dışında spiral (helezon) çelik tel bulunacaktır. Spiral çelik tel vantüpe vantüp 
bezinden yapılmış şerit parça ile sıcak kaynakla veya soğuk yapıştırma metodu ile yeterli 
sağlamlıkta birleştirilmi ş olacaktır. Alternatif imalat yöntemleri ayrıca değerlendirilecek 
olup, firmalar tekliflerinde alternatif imalat yönt emleriyle ilgili detaylı bilgi ve 1 adet 
çelik telli vantüp numunesi vereceklerdir. 

            2.2.5-Helezon tellerin çapları aşağıdaki gibi olacaktır. 
- min. Ø 2,5 mm.- max. Ø 5 mm 

2.2.6-Helisel yay aralığı aşağıdaki gibi olacaktır. 
- 150 mm. 

2.2.7-Helisel teller DIN 17 223’e göre en az B kalite galvanizli yaylık çelik telden yapılacaktır. 
Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir. 



2.2.8-Askı kancaları St 37-2 özelliğinde DIN 17 100 ‘e göre imal telden olacaktır. Alternatif 
askı metodları ayrıca değerlendirilecektir. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Kontrol,  muayene ve kabuller Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER  
4.1- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, 2014/34/AT belgeleri ya da Türkiye’de akredite 
olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da 
Kurumumuz İş Güvenliği laboratuvarından alınmış olan test belgelerini teklifle 
vereceklerdir. 
4.2-  Siparişi alan firma imalata esas teşkil edecek 1’er adet Ø 400 mm, Ø 600 ve Ø 800 
mm vantüp numunesi verecek ve numuneler sadece şekil, ebat, bağlantı ve ek yerleri 
olarak Kurumumuzca incelenecektir. Diğer testler vantüplerin teslimatından sonra 
yapılacaktır. 
4.3- Teslimat Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve  Tesellüm  İşleri  Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına yapılacaktır. Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
4.4- Muayene ; Kurumumuzda testlerin yapılamaması durumunda firma tarafından masrafları 
karşılanarak akredite laboratuvarda test yapılabilecektir.  
4.5- Malzemeler için kısmi teklif verilemeyecektir. 
4.6- Firmalar imalatları ile ilgili olarak bir takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
4.7- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha 
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya 
daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek 
diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
Alternatif teklifte bulunan firmalar tekliflerinde vantüp bezinin; doku ve kaplama cinsi, tekstil 
ağırlığı (gr/m²), mamul ağırlığı (gr/m²), kalınlık, çekme mukavemeti (Dikişsiz ve ek yeri için) 
(çözgü ve atkı yönünde  N/5 cm), yırtılma mukavemeti (çözgü ve atkı yönünde N), yanmazlık, 
yüzey yalıtkanlık direnci (Ω), su geçirme direnci (mm SS), ısıya mukavemeti vb. özelliklerini 
belirteceklerdir. 
4.8- Vantüpler uygun olarak bağlanmış bir şekilde teslim edilecektir. 
4.9- 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. 
4.10-Faturalar madde 6.2’deki ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir. 

 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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 

 
 

 
 



5-GARANTİ 
TTK’ya teslim edilen çelik telli vantüplerin tamamı aynı anda kullanılmadıkları için kat’i 
tesellüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmaları şartıyla firma garantisi altında olacaktır. 
Vantüplerin kullanma esnasında bu şartnameden düşük kalite ve verim göstermeleri halinde bu 
husus yüklenici firmaya intikal ettirilecek olup, firma bir hafta içinde TTK’ya eleman 
göndererek durum tespiti yapmak zorundadır. Aksi halde TTK’nın tespitleri geçerli olacaktır. 
Firma uygun bulunmayan vantüp bezlerini bu şartnameye uygun olan yenileriyle ücretsiz 
olarak 30 gün içinde değiştirecektir. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teslim süresi en geç 120 takvim 
günü olacaktır.  
6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Sıra 
No 

Malzeme Adı 
İhtiyaç Birimleri 

TOPLAM 
(Adet) Kozlu 

TİM    
Üzülmez 

TİM 
Karadon 

TİM 

1 
ÇELİK TELLİ VANTÜP  
Ø400mm x 5 mt. 

- 10 20 30 

2 
ÇELİK TELLİ VANTÜP  
Ø 600mm x 5mt.  

- 10 10 20 

3 
ÇELİK TELLİ VANTÜP  
Ø 800mm x 5mt.  

40 - - 40 

 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 


