
2018 YILI 
Ø 800 mm’lik VANTÜP TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1-AMAÇ  
TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni işletmelerinde cebri havalandırma sisteminde 
kullanılan anti-statik ve alev yürütmez özelliklerde vinil kaplanmış polyester bezden 
havalandırma borusu Ø 800 mm’lik  vantüp satın alınacaktır. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER  
 
2.1. Vantüp Tekstil Özellikleri  
2.1.1- Kaplamasız tesktil % 100 polyester olacaktır. 
2.1.2- Kaplamasız tesktil ağırlığı 152±5 gr/m² olacaktır. Alternatif teklifler idari şartnamenin 
ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir. 
 
2.2-İplik Özelliği 
2.2.1- Çözgü :  ~ 1430 dtex 
2.2.2- Atkı     : ~ 1430 dtex 
 
2.3-Kopma mukavemeti  
2.3.1- Çözgü : Min. 200 Kg/5 cm. 
2.3.2- Atkı    : Min. 185 Kg/5 cm 
 
2.4-Yırtılma Mukavemeti 
2.4.1- Çözgü : Min. 35 kg. 
2.4.2- Atkı    : Min. 30 kg. 
 
2.5-Bağlantı yerleri mukavemeti (tek parçalı ve iki parçalı olan birleştirme bölgeleri) :  
        min. 120kg / 5cm 
 
2.6-Kaplamalı Tekstil Özelliği 
2.6.1- Polyester bezin her iki yüzü eşit ağırlıkta PVC  ile (Polivinil Klorür) kaplı olacak 
(Emprenye edilecek) ,pürüzsüz olacak ve kalınlığında göz ile fark edilebilecek değişme 
olmayacaktır. Vinil kaplanmış kumaşta hava sızdıran delik veya yırtık gibi özürler 
bulunmayacaktır. 
2.6.2- Kaplamalı bez ağırlığı 675±75 gr/m² aralığında olabilecektir. 
2.6.3- Kaplamalı bezin yüzey yalıtkanlık direnci 109 Ω’u  geçmeyecektir. 
2.6.4- Kaplamalı bez, ısıdan dolayı oluşan alevli veya alevsiz kırmızılık 5sn.içinde 
kaybolacaktır.   
2.6.5- Kullanılacak yapıştırma metodunda, yapıştırıcı malzeme yer altı koşullarından 
etkilenmeyecek özellikte olacaktır.  
2.6.6- Kaplanmış malzeme -10°C ila + 70°C arasında kırılmayacak ve çatlamayacaktır. 
2.6.7- Vantüp ve ekleme parçalarının bezi rahatsız edici koku neşretmeyecek ve firmalar 
varsa renk seçeneklerini belirteceklerdir. Sözleşme sırasında renk tercihi firmaya 
bildirilecektir. 
 
2.7- Vantüp Şekil Özellikleri 
2.7.1- Vantüpler Ø800 mm çapta olacak ve vantüplerin birbirine eklenebilmesi için her iki uçta 
~ Ø 6 mm. çelik telden uçları kaynatılmış esnek bir çember bulunacaktır. 
2.7.2- Vantüpün asılabilmesi için ~5 cm genişliğinde askı kanadı olacak ve en az 0,5 metre 
aralıklarla askı deliği bulunacaktır. Vantüpü asmak için alternatif askı metodları ayrıca 
değerlendirilecektir. 



2.7.3- Vantüplerin boyları 15 metre olacaktır ve vantüpün ortasına gelecek şekilde aşağıdaki 
rumuzları vantüpe zarar vermeden yazılacaktır. 

-T.T.K. rumuzu 
-İmalat yılı ve sıra no 
-Firma adı 

2.7.4- Ø 800 mm’lik parçalarda eni ve boyu istikametinde hiçbir ek bulunmayacaktır. Askı 
kısmı ek sayılmaz. Üst üste katlanarak yapıştırılan kısım en az 5 cm olacaktır. 
 

         
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Kontrol ve muayeneler Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite ku rulu şlardan alınmış 2014/34/AT   
direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış 
test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube 
Müdürlü ğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. 
4.2- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir. 
4.3- Muayene sırasında Kurumumuzda testlerin yapılamaması durumunda firma tarafından 
masrafların karşılanarak akredite laboratuarda test yapılabilecektir.  
4.4- Siparişi alan firma imalata esas teşkil edecek Ø 800 mm’lik vantüp için 1 adet numune 
verecek ve numune sadece şekil, ebat, bağlantı ve ek yerleri olarak Kurumumuzca incelenip 
onaylandıktan sonra seri imalata geçecektir. Diğer testler vantüplerin tesliminden sonra 
yapılacaktır. 
4.5- 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 ihalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya 
daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek 
diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
4.6- Malzemeler uygun şekilde katlanacak ve dört kenar ortasından bağlanacaktır. 
4.7- Teslimat partiler halinde Bülent Ecevit Caddesindeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına yapılacaktır. Kısmi 
teslimat yapılabilecektir. 
4.8- 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 
4.9-Kısmi teklif verilmeyecektir. 
 
5-GARANTİ  
TTK’ya teslim edilen vantüp ve vantüp ekleme parçalarının tamamı aynı anda 
kullanılmadıkları için kat’i tesellüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmaları şartıyla firma 
garantisi altında olacaktır. Vantüp ve vantüp ekleme parçaları 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 
ve vantüp ekleme parçalarını bu şartnameye uygun olan yenileriyle ücretsiz olarak 30 gün 
içinde değiştirecektir. 
 
 



6-SİPARİŞ MİKTARI VE TERM İN PLANI 
6.1- Firmalar teslim süresi ile ilgili termin planlarını 120 takvim gününü aşmayacak şekilde 
tekliflerinde açık olarak belirteceklerdir.  
6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Sıra 
No 

Malzeme Adı 
Üzülmez 

TİM TOPLAM 

1 
Ø 800 mm’lik Ø 800 
mm’lik Vantüp 

50 50 ad. 

 
 
 


