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TEKNİK ŞARTNAME

1.HPLC Bakımı ve Eğitimi Teknik Şartnamesi
1. Waters Marka Alliance model (e2695) HPLC cihazına ilişkin eğitim İdarenin belirleyeceği tarihlerde ve 
kişiye/kişilere en az 3(üç) tam mesai günü (08:00-17:00 arası) verilmelidir.
2. verilecek eğitim hizmeti cihazın temel bakımı-onarımı, cihazın kullanımı ve cihaza ait yazılım eğitimini 
kapsamalıdır. 
3. Cihazın kullanıcısı tarafından yapılması gereken periyodik bakımların eğitimi verilmelidir. 
4.Cihazı kontrol eden Empower yazılımının fonksiyonları detaylı bir şekilde kullanıcıya aktarılmalı ve bu 
yazılımın bilgisayarda tekrar kurulmasına ilişkin detayların bilgisi de kullanıcıya aktarılmalıdır. 5.Uygulamalı 
verilecek eğitimler gerçek numunelerin analizlerine dayalı olarak yapılmalı ve en az üç farklı numunenin 
cihazda analizi yapılmalıdır. 
6.Eğitimi verecek kişi, ilgili cihazın üretici firması tarafından verilmiş eğitim sertifikasına sahip olmalıdır. 
7.Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmelidir. 
8.Eğitim esnasında HPLC sistemiyle ile farklı bileşik veya bileşik gurubuna yönelik iki analiz metodunun 
uygulanması gerçekleştirilecektir. Bu analizlerden birinin standart ve sarf malzemeleri teklif veren firma 
tarafından temin edilecektir. 
9.Bakım ve Eğitim Hizmeti için fiyat teklifi sunacak firmanın waters üreticisi firma tarafından 
yetkilendirildiğini gösteren belgeyi teklifiyle birlikte sunmalıdır. 
2. ICP-MS Cihaz Bakımı-Validasyonu-Eğitimi Teknik Şartnamesi
2.1. Cihazın Bakımı 
2.1.1. Cihazın bakımı eğitimden önce yapılmalı ve bakım tarihi idare ile görüşülerek belirlenecektir.
2.1.2. Eğitim hizmetinden sonra idarenin belirleyeceği tarihte veya ihtiyaç durumuna bağlı olarak  toplamda iki 
(2) kez servis hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.
2.1.3. Cihazın genel mekanik ve elektronik bakımı yapılmalıdır. 
2.1.4. Cihazın su sistemi bakımı yapılmalıdır. 
2-1.5. Cihazın gaz sistemi genel bakım ve kontrolü yapılmalıdır. 
2.1.6- Cihazın numune verme sistemi genel bakımı yapılmalıdır. 
2.1.7. Vakum sisteminin bakımı yapılmalı ve yağ, filtre ve oring değişimleri de 
2.2. Cihaz Validasyonu 
2.2.1. RF sisteminin bakımı ve kalibrasyonu yapılmalıdır. 
2-2.2- Bakım sonrası optimizasyon ve kalibrasyon yapılmalıdır. 
2-2.3. Cihazın validasyon ve performans testleri yapılmalıdır.
 2.2 -4 - Farklı Matrixlerde optimizasyon çalışmaları yapılmalıdır. 
2.3.Cihazın Eğitimi 
2.3.1 Bruker Marka Aurora M90 model ICP-MS cihazına ilişkin eğitim İdarenin belirleyeceği tarihlerde ve 
kişiye/kişilere iki ayrı dönem halinde verilmeli ve her dönem için eğitim süresi 2 (iki) tam mesai günü (08:00-
17:00 arası) olacak şekilde toplamda 4 (dört) gün olarak verilmelidir.
 2.3.2. ICPMS Teorisi ve Çalışma Prensibi anlatılmalıdır. 
2.3.3. Eğitimde cihazın bilgisayar yazılımının kullanımına ilişkin detaylar verilmelidir.
2.3.4. Cihazda otomatik metot optimizasyonu eğitimi verilmelidir. 
2.3.5. Cihazdaki Numune Verme Sistemi Parçaları, Extraction Lens, Entrance Lens ve iyon aynasının sökme, 
takma ve temizlik eğitimi verilmelidir. 
2.3.6. Kullanıcıya cihazın periyodik (günlük ve haftalık) bakımlarına ilişkin eğitimler verilmelidir. 
2.3.7. Cihazın High Sensitivity modda çalışmasına ilişkin detaylar verilmeli ve bunun örneklendirilmesi 
yapılmalıdır. 
2.3.8. Sistemde CRI modülü ile Hidrojen ve Helyum kullanılarak analiz yapılmalıdır.
2.3.9. İzotop oran analizlerinin eğitimi verilmeli ve örnek çalışma ve raporlama yapılmalıdır. 
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2.3.10. Cihazın PV testleri yapılmalı ve bunun eğitimi verilmelidir. 
2.3.11. Cihazdaki tek metot ile her bir element için farklı optimizasyon parametrelerinin kullanımına ait eğitim 
verilmelidir. 
2.3.12. LOD ve LOQ çalışmalarının pratik eğitimi verilmelidir. 
2.3.13. Kullanıcıya cihazın diagnostik eğitim verilmelidir. 
2.3.14. Cihazın eksikleri (varsa) rapor edilmelidir. 
2.3.15. Cihazın kullanımıyla ilgili üretici firmanın öneri ve tavsiyeleri rapor şeklinde sunulmalıdır. 
2.3.16. Sonuç raporlama ve değerlendirme eğitimi verilmelidir.
 2.3 .I7 . Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmelidir. 
ICP-MS Cihaz Bakımı-Validasyonu-Eğitimi için fiyat teklifi sunacak firmaların Bruker üreticisi firma 
tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgeyi teklifiyle birlikte sunmalıdır.
İletişim ve Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Tel: 0 ( 530 )220 50 45
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