
2018 YILI KÖPÜRTÜCÜ  
(2-ETİL HEKSANOL) TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 
1: AMAÇ:  Kurumumuz ihtiyacı olarak 3.500 kg. aşağıda belirtilen özelliklerde kimyasal köpürtücü 
satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER: 
2.1- Yoğunluk  : 0,810 - 0,880 gr/cm3 olacaktır. 
2.2- Viskozite  : 1/2"’lik borularda akabilen bir vizkoziteye sahip olması gereklidir. 
2.3- İstenilen özelliklerde yüzdürme kabiliyetine sahip olması, kömürle şisti birbirinden ayırabilmek 
için az miktarda kullanıldığı zaman yeterli hacimde ve sağlamlıkta devamlı bir köpük meydana 
getirmesi gerekir. Köpüğün yüzey gerilimi (kömür taşıma kabiliyeti) yüksek olmalıdır. Köpürtücünün 
bu özelliği kömür laboratuarlarında flatasyon yüzdürme cihazıyla yapılacak olan kömür yüzdürme 
deneyi sonucu tespit edilecektir. Bu deney sonucu köpürtücünün alımında en önemli etken olacaktır. 
(İstenilen netice alındığı takdirde alımı yapılacaktır. Aksi takdirde reddedilecektir.) 
2.4- Kullanma sahası 0–0,5 mm. boyutlu kömür flatasyonunda köpürtücü reaktif olarak 
kullanılacaktır. 
2.5- Yüksek moleküllü alkolden (İso-Oktanol), 2 Etil Heksanol veya kömür flatasyonunda 
kullanılabilecek benzer köpürtücüler dikkate alınacaktır. 
 
3- KONTROL VE MUAYENELER: 
3.1- Malzemelerin, kontrol ve muayenesi Amasra TİM Müdürlüğünce, giriş işlemleri Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER: 
4.1-Firmalar teklifleri ile birlikte 10 kg.lık numune ve ilgili malzemeye ait güvenlik bilgi formu 
(MSDS) ile tanıtıcı katalog vereceklerdir. Numune seçimi, Amasra TİM Lavuar Şube Müdürlüğü 
laboratuarlarında yapılacak olan yüzdürme deneyleri sonucuna göre yapılacaktır. 
4.2-Firmalar teklifleriyle birlikte tanıtıcı katalog ve IS0 9001:2008/2015 Kalite Sistem Belgesi 
vereceklerdir. 
4.3-Köpürtücü, firma tarafından Amasra Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü Lavuar Şube 
Müdürlüğü işyerine pompalı tankerle boşaltılacaktır. 
4.4-Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini açıkça belirteceklerdir.  
4.5-Malzemelerin 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 Müdürlüğüne, 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: 
5.1- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.Malzemelerin teslim süresi 45 gündür.  
5.2- Malzemenin ihtiyaç birimine göre dağılımı aşağıda belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre 
kesilecektir. 
 

Malzeme Dağılımı: 
Sıra 
No 

Etinorm Malzemenin Cinsi 
Sipariş Miktarı Amasra TİM 

1 52 58 033 
Kimyasal Köpürtücü 

(2 Etil Heksanol) 
3.500 kg. 3.500 kg. 

 


