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DİĞER HUSULAR 

Bu dokümanda teknik özellikleri detaylı olarak sunulan tüm cihazlar için aksi belirtilmedikçe 

aşağıdaki genel hususlar geçerli olacaktır. 

Genel Hususlar 

1. Cihazlar imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz servis garantisi altında 

olmalıdır. 

2. Cihazlar için ilk 2 yıldan sonra takip edecek 10 yıl için ücret karşılığı servis garantisi 

altında olmalıdır. 

3. Kurulum sonrasında cihazlar için kurulum yerinde ücretsiz eğitim verilmelidir. Cihazın 

özelliğine göre işveren tarafından istenildiğinde laboratuvara yeni katılan personel için bir 

defa daha yerinde ücretsiz eğitim verilmelidir. 

4. Cihazlar ile birlikte verilmesi muhtemel tüm bilgisayar ve ekipmanlarına ait yazılımlar 

orijinal ve lisanslı olmalı ve gerekli CD, USB bellek vb. kurulum dosyaları ve orijinal ve 

lisanslı olduğuna dair belgelerle birlikte verilmelidir. 

5. Cihazlarla birlikte basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir.  

6. İhaleye katılan firmalar teknik şartnamede yer alan maddelerin tümüne bire bir cevap 

verilmelidir. 

7. Teklif veren firmanın TSE Yeterlilik Belgesi olmalı ve T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı satış 

sonrası teknik servis hizmet belgesi bulunmalıdır. 

8. Cihazlar ihaleyi alan firma tarafından Kit-ARGEM laboratuvarlarına kurularak, yerinde 

çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Tüm taşıma ve nakliye işlemleri ihaleyi alan firmaya 

aittir. 

 

 

 

CİHAZ ALIM LİSTESİ 

Cihaz Kalemi Adet 

1. Potansiyostat-Galvanostat Cihazı 1 
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1. Potansiyostat-Galvanostat Cihazı Teknik Şartnamesi 

 

1.1. Cihaz Potansiyostat, Galvanostat ve ZRA ölçümlerini yapabilmelidir. 

1.2. Cihaz aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: 

 Akım aralığı 10 nA (veya daha düşük) ile en az 1000 mA olmalıdır, 

 Uygulanan Akım Çözünürlüğü tüm skalada en az %0.0033 hassasiyette 

olmalıdır, 

 Minimum Akım çözünürlüğü; 3.3fA veya daha hassas olmalıdır,  

 Uygulanan Potansiyel aralığı en az ± 12 V olmalıdır, 

 Compliance Potansiyel aralığı en az ± 20 V olmalıdır, 

 Voltaj çözünürlüğü 1µV veya daha yüksek hassasiyette olmalıdır, 

 Empedans frekansı aralığı 10µHz - 2MHz olmalıdır, 

 USB arayüz ile bilgisayar bağlantısı olmalıdır. 

 

1.3. Cihazın istenilen akım aralığına ulaşabilmesi için Booster takılması gerekirse, 

Empedans frekans aralığı değişmemeli, 10µHz - 1MHz arasında ölçüm alabilmelidir.  

1.4. Cihaz dirençli ortamlarda çalışabilmek için akım kesici özelliğe sahip IR 

kompenzasyonu yapabilmelidir. 

1.5. Cihaz empedans tekniklerinde eşdeğer devre model düzenleme programı ve eğri 

eşleştirme (curve fitting) uygulaması yapılabilmelidir. Cihaz ayrıca Kramers-Kronig 

Transform analizi de yapılabilmelidir. 

1.6. Cihaz Empedans Spektroskopisi analizleri için EIS Simülasyon özelliğine sahip 

olmalıdır. Ölçüm yapmadan önce seçilen eşdeğer devre modelleri üzerinde, girilen frekans 

aralıklarında ve devre elemanı değerlerinde Empedans grafiklerinin simulasyonunu 

yapabilmelidir.  

1.7. Cihazın yazılımı herhangi bir lisans sınırı olmaksızın birden fazla bilgisayara 

kurulabilmelidir. 

1.8. Cihazda gerçekleştirilen tüm deneylerin ayarları kullanıcı tarafından PC üzerinde 

saklanabilmeli ve istenildiğinde geri çağırılarak tekrar kullanılabilmelidir.  

1.9. Cihaz ile aşağıda belirtilen elektrokimyasal teknikler çalışılabilmelidir: 

 Potentiostatic EIS 

 Galvanostatic EIS 

 Single Frequency EIS 

 Multi-SineEIS 

 Mott Schottky 

 Hybrid Galvanostatic EIS 

 Multiplexed Potentiostatic EIS 

 Polarization Resistance (ASTM G 59) 
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 Tafel Scan 

 Potentiostatic 

 Galvanostatic 

 Potentiodynamic (ASTM G5) 

 Electrochemical Potentiokinetic Reactivation 

 Rp & Ecorr Trend 

 Corrosion Potential 

 Cyclic Polarization (ASTM G 61 ve F 2129) 

 Galvanic Corrosion 

 Critical Pitting Potential (ASTM F 746) 

 Galvanodynamic 

 THE Repassivation Potential (ASTM G 192) 

 Cyclic Voltammetry 

 Linear Sweep Voltammetry 

 Chronoamperometry 

 Repeating Chronoamperometry 

 Multiple Step Chronoamperometry 

 Chronocoulometry 

 Chronopotentiometry 

 Repeating Chronopotentiometry 

 Controlled Potential Coulometry 

 Multiple Step Potenstiostatic 

 Square Wave 

 Differential Pulse  

 Normal Pulse 

 Generic Pulse 

 Stripping Voltammetry 

 Sampled D.C. 

 Reverse Normal Pulse Voltammetry 

 Electrochemical Signal Analyzer 

 Cyclic Charge & Discharge 

 Discharge Curve 

 Charge Curve 

 Cyclic Charge-Discharge with EIS 

 Polarization Curves 

 Self Discharge 

 Leakage Current 

 Galvanostatic Intermittent TitrationTechnique 

 Potentiostatic Intermittent Titration Technique 

 Virtual Front Panel 

 Electrochemical Noise 

 ZRA Mode ECN 

 Multiplexed ZRA Mode ECN 
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 Potentiostatic Mode ECN 

 Multiplexed Potentiostatic Mode ECN 

 Galvanostatic Mode ECN 

 Electrochemical Frequency Modulation 

 Electrochemical Frequency Modulation Trend 

 Multiplexed EFM Trend 

 Critical Pitting Temperature 

 Cyclic Thermammetry 

 CPT Testing of Stainless Steels (ASTM G150) 

 

1.10. Cihaz toplanan verileri grafiksel olarak işleyebilecek aşağıdaki özelliklere sahip 

gelişmiş bir yazılıma sahip olmalıdır: 

 Min/Max 

 Integrate 

 Region Baselines 

 Normalize by Scan Rate 

 Peak Find 

 Peak Baselines 

 Automatic Baseline 

 Delta Ep 

 Background Substraction 

 Akım <-> Akım Yoğunluğu gösterimi 

 Linear Fit 

 Post-Run iR Correction 

 Smooth Data 

 Baseline Correction 

 Cottrell Equation Calculation 

 Impedance Model Editor 

 Impedance Model Fitting 

 Kramers-Kronig Transform 

 Harici programlara veri aktarımı. 

 Çakıştırma ve çakıştırılmış veriyi kaydedebilme. 

 Eksenlerin logaritmik/normal gösterimi. 

 Deney sırasındaki donanım ve yazılım ayarlarını saklayabilme. 

 Gelişmiş ve kapsamlı yardım dosyası. 

 Tüm tekniklerde alınan farklı deney sonuçlarının üst üste çakıştırılması ve istenen 

tek bir ölçümün yada hepsinin birden analizinin yapılması. 
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1.11 Cihaz QCM (Quartz Crystal Microbalance) cihazı ile uyumlu çalışabilmeli, aynı 

yazılım ile kontrol edilebilmelidir. Birlikte kullanıldığında EQCM (Electrochemical 

Quartz Crystal Microbalance) olarak çalışılabilmelidir. 

1.12.Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri yer alan sıcaklık kontrolü için ceketli yapıda bir 

hücre seti temin edilmelidir: 

 Bir adet pyrex, 1-30 ml kullanım hacimli, 5 elektrot girişli çalışma hücresi. 

 Bir adet 15 cm uzunlukta (0.4mm çap, %99,95 saflıkta) Grafit çubuk karşıt 

elektrot. 

 Bir adet referans elektrot köprü tüpü. 

 Bir adet gaz giriş-çıkış tüpü. 

 Bir adet C1018 çelik çalışma elektrot düzeneği. 

 Bir adet 1 adet karşıt elektrot izolasyon tüpü 

 3 adet Vycor Frit 

 1 adet mikro manyetik karıştırıcı (6.35 mm)  

 

1.13. Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri yer alan 1 adet Doymuş Kalomel referans elektrot 

verilmelidir: 

 Yeniden doldurulabilir olmalıdır, 

 Uzunluğu en az 10 cm olmalıdır. 

 Çapı 8-10 mm arasında olmalıdır. 

 Uç kısmının çapı 4-6 mm olmalıdır. 

 Çözelti ile temas eden uç kısmı vycor frit ile kaplı olmalıdır. 

 

1.14. Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri yer alan 20 adet Yüzey Baskılı (Screen Printed 

Electrode) Elektrot verilmelidir: 

 2mm boyutunda karbon çalışma elektrotu olmalıdır. 

 Karbon karşıt elektrotu olmalıdır. 

 Gümüş Klorür referans elektrotu olmalıdır. 

 Seramik yapısı olmalıdır. 

 

1.15. QCM (Quartz Crystal Microbalance) cihazı ile uyumlu, sıcaklık kontrollü bir akış 

hücre seti cihazla birlikte verilmelidir. 

1.16. Cihaz ile birlikte basılı şekilde donanım kullanım kılavuzu, hücre kablosu ve 

kalibrasyon işleminde kullanılmak üzere 1 adet Dummy hücre ile birlikte komple teslim 

edilmelidir.  

1.17. Cihaz sistemin çalışabileceği özellikte bir bilgisayar ve en az 1 kV'lık online UPS 

kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilmelidir. 
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1.18. Cihazla birlikte verilecek tüm yazılımlar lisanslı olmalıdır. 

1.19. Cihazla birlikte yazılıma ait basılı şekilde kulanım kılavuzu verilmelidir. 

1.20. Cihazla birlikte verilecek yazılımın çalışmasına uygun minimum i5 işlemci, 16 Gb 

RAM, 2Gb ekran kartı, 256 GB SSD hard disk (sistem diski), 1 TB hard disk, klavye, 

kablosuz mouse, wi-fi adaptörü ve en az 23 inch yüksek çözünürlüklü LED monitöre 

sahip bir bilgisayar verilmelidir. Cihazın bilgisayarı üzerinde lisanslı MS Windows 

programı bulunmalıdır. 

1.21. Sistem tüm parçaları ile birlikte yerinde kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim 

edilmelidir.  

1.22. Cihazlar ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım 

kapsamında olmalıdır. Cihazın kurulduğu yerde kullanıcılara en az 2 (iki) defa 

uygulamalı eğitim verilmelidir. 

 

 


