
2015 YILI 
PNÖMAT İK SONDAJ MAK İNASI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1 – AMAÇ 
TTK yer altı taş kömürü ocaklarında üretim ve hazırlık aşamalarında sürülen taban 
yollarından, desandre ve başyukarılardan gaz/kömür degajlarının tespiti için pilot, araştırma 
ve rahatlatma sondaj deliklerinin açılmasında kullanılmak üzere basınçlı hava ile çalışan 
delici makina, helezon burgu, sondaj tiji, jack bit ve müştemilatını kapsayan CE Belgeli ve 
yer altı taşkömürü ocaklarında kullanılabilirliliğine dair ilgili kuruluşlardan ATEX- Sertifikalı 
ve yeni Maden yeraltı yönetmeliğine uygun 3 adet sondaj makinesi ve yedekleri satın 
alacaktır. 
 
2 – TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1 –  KIZAKLI (KUNDAKLI) DELME MAK İNESİ : 
2.1.1-   Tahrik şekli                                                                :  Basınçlı Hava  
2.1.2-   Çalışma Basıncı                                                         :  4 Bar 
2.1.3-   Delici motor gücü                                                      :  ∼13 kW 
2.2.4-   Delici motor nominal deviri                                       : 3 000 devir/dak 
2.1.5-   Delme devir sayısı                                                      : max. 500 rpm  
2.1.6-   İlk Hareket Torku                                                       :  ∼43 daNm        
2.1.7-   Nominal Tork                                                             : ∼ 27 daNm 
2.1.8-   Delicinin Boyutları          (UxGXY)                          :  ∼(2000x640x385)mm 
2.1 9-   Delicinin Ağırlığı                                                       : ∼250 kg 
2.1.10- Hava Sarfiyatı                                                            :  ∼20 m3/dak    
2.1.11- Su ihtiyacı                                                                  : 20-100 litre/dak 
2.1.12- Su Basıncı                                                                  : 20 bar 
2.1.13- Gürültü Seviyesi                                                        : <=87 dB(A) 
2.1.14- Sondaj tiji (Ø 38 mm) ve satın alınacak helezon burgular (Ø 52mm)  için merkezleme 
yatakları (sondaj tiji sabitleme aparatı)  ve delme motoru kafası için adaptörler (sondaj tiji, 
helezon burgu ve redüktöre uyumlu), su başlığı her bir sondaj makinası için ayrı ayrı 
verilecektir.  
               
2.2 -  İTME ÜN İTESİ (KUNDAK) 
2.2.1-   İtme gücü                                                                   : ∼1x1,8 kW 
2.2.2-   İtme, Çekme kuvveti                                                :  ∼2350 daN / 3000 dev/dak  
2.2.3-   İtme Hızı                                                                    : ∼6,5 m/dak 
 
2.3 – KUMANDA PANOSU  
2.3.1-   Kumanda hortumları                                                  :  6x10m, Ø100mm 
2.3.2-   Kumanda Pano Ağırlığı                                             :  ∼88 kg 
2.3.3-   Kumanda Panosu Yağ Haznesi                                  :  ∼0,25 lt 
2.3.4- Kumanda Panosu; delme motoru, itme motoru ve su şebekesi için kontrol valfleri, 
delici devri, baskı ve su basıncı göstergeleri ve hortum bağlantıları ile birlikte olacaktır. 
Kumanda panosu girişinde hava yağlayıcısı olacaktır.  
Makine 10m mesafeden çalıştırılabilecek ve kontrol edilebilecektir. Devir hızı ve baskı 
bağımsız olarak ayarlanabilecektir. 
 
2.4- HELEZON BURGU (KÖMÜR İÇİN), SONDAJ TİJİ VE JAKB İT  
2.4.1-  Helezon Burgu Çapı ( EW tije )                            :  Ø 52 mm  



2.4.2-  Helezon Burgu Uzunluğu                                      :  ≈1,0 m 
2.4.3-  Sondaj tiji çapı     : Ø46mm 
2.4.4-  Etkili sondaj tiji uzunluğu    : ≈1 m 
2.4.5- Sondaj tijleri ,manşonlu, köşeli , sulu delmeye uygun ve suyu geri döndürmez tip 
olacaktır. 
2.4.6- TC-jakbit çapı      : Ø 52 mm ve  Ø 56 mm 
2.4.7- PCD uç                        : Ø 56 mm ve  Ø 62 mm 
2.4.8- Helezon burgu ve sondaj tijlerinin uygun olduğu standart ve mekanik özellikleri 
tekliflerde belirtilecektir. 
 
2.5 - SONDAJ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE VER İLECEK ÜN İTELER 
Makine Sabitleştirme Ekipmanları: 
Her bir sondaj makinası ile birlikte zincir 4 adet Ø 24 mm, 3 m uzunluğunda ve 4 adet 
gerdirme kilitleri verilecektir.  
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Teknik şartnamenin her bir maddesi ve ekli soru formu sırasına göre eksiksiz ve 
tam olarak cevaplandırılacaktır. Soru formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca 
belirtilecektir.  
3.2- Sondaj makinesi tamamen monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır 
durumda firmaca teslim edilecektir. 
3.3- Cihazlar Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalıştırılacağından sondaj teçhizatları bu 
tür ortamda kullanmaya uygun olacak ve böyle imal edildi ğine dair uluslar arası 
geçerliliği olan akredite edilmiş bir kurulu ştan alınmış antigrizu imalat sertifikası            
(ATEX veya dengi) ve CE Belgeleri teklif ile birlikte verilecektir. Bu belgeleri 
bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3.4- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sondaj makinesi ve 
teçhizatlarını geçici kabul tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti edecektir. Bu süre 
zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından 
ücretsiz olarak giderilecektir. Ayrıca garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti 
karşılığı yedek parça temini garantisi verilecektir. 
3.5- Sondaj makinalarının bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleri ile 
değiştirilebilir olacaktır. 
3.6- Teklifçi firma teklif edilen komple standart sondaj makinesinin neleri kapsadığını 
ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart sondaj makinesinin dışında kalan 
kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.7- Teklifte belirtilen bilgiler itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektus, katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir.  
3.8- Sondaj makinası değiştirilebilir başlıklı olacak, hem burgu hem de tij ile delik delebilecek 
özellikte olacaktır. 
3.9- Sondaj makinesinin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının standart 
ve en son seri imalatından olacaktır. 
3.10-  Teklifçi, teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Malzemeler 120 gün içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
3.11- Teknik değerlere yakın alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir. 
3.12- Faturalar;  

- Yerli yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.  
 
 
 



 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

 
- Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, 
No: 2  67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
4 – YEDEK PARÇALAR 
4.1- Teklifçi firmalar, sondaj makinesi ve diğer teçhizatların iki yıl boyunca sürekli ve düzgün 
çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 
4.2- Yedek parça listeleri katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, birim 
fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
4.3- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK tarafından yedek parçaların 
nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
 
5 – DİĞER HUSUSLAR 
5.1- Teklifçi firmalar, sondaj makinesine ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte 
sondaj makinesinin çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve 
avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.  
5.2-  Sondaj makinesinin bütün kullanma ve ikaz plakaları yazıları Türkçe olacaktır.  
 
6- KATALOG – EL K İTABI VE YA ĞLAMA KILAVUZLARI 
6.1- Siparişi alan firma sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen 
dokümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 
gönderilecektir. 
6.2- Üç (3) takım işletme (çalıştırma) el kitabı ( Türkçe çevrili), 
6.3- Üç (3) takım tamir, bakım ve revizyon el kitabı ( Türkçe çevrili), 
6.4- Üç (3) takım yedek parça kataloğu; yedek parça kataloğu kundaklı (sehpalı) delme 
makinesinin tamamının ve tamamını oluşturan önemli kısımların her bir parçasını ve bu 
parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve /veya fotoğrafları da içerecektir.  
6.5- Teçhizatın hangi periyodik zamanlarda ve hangi yağlarla nerelerinin yağlanacağını 
gösterir Caltex normuna göre düzenlenmiş yağlama tabloları. 
 
7- PERFORMANS TECRÜBELERİ, GEÇİCİ VE KESİN KABUL  
Kundaklı (kızaklı) delme makinesi ve teçhizatlarının en az bir hafta arızasız çalışması 
sonucunda taraflarca yeterli bulunması halinde, performans tecrübeleri yapılır ve bu husus bir 
tutanakla tespit edilir. Tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihidir. Bu tarihten itibaren 12 
(oniki) aylık garanti süresi başlayacaktır. Garanti süresinin sonunda taraflar bir araya gelerek, 
bu süre içersinde kundaklı (kızaklı) delme makinesinin ve teçhizatlarının çalışma durumunu 
belirten bir tutanak düzenler ve kundaklı (kızaklı) delme makinesi ve teçhizatlarının kesin 
kabule engel bir durum bulunmadığının tespiti ile de kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.  



Performans testlerinin yapılış şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri varsa 
bunlar teklif mektubunda belirtilmelidir. Bu testler için gerekli her türlü ölçü ve kayıt teçhizatı 
teknik karakteristikleri itibari ile teklifte belirtilecek ve TTK’ca talep edilmesi halinde söz 
konusu teçhizatın tümü firmaca temin edilecektir.  Kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca 
müştereken yapılacaktır. 
 
8 – SİPARİŞ MİKTARI  
Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 
Malzemenin cinsi 

 
Sipariş miktarı 

(adet) 
 

Kundak + Sondaj Makinesi (komple)              3 
Helezon burgu (manşonlu, köşeli) Ø 52mm   
(∼1000 mm uzunluğunda) 

100 

AW tij (manşonlu, köşeli) Ø 46 mm 
(∼1000 mm uzunluğunda) 

110 

PCD uç   Ø 56 mm                                            10 
PCD uç   Ø 62 mm                                            10 
TC Jakbit   Ø 52  mm                                           10 
TC Jakbit   Ø 56  mm                                           10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SORU FORMU 
 
 
A- DELME ÜNİTESİ : 
 

1- Makinanın tipi ve modeli 
2- Devamlı çalışma basıncı : Bar 
3- Sondaj kapasitesi : m. 
4- Sondaj çapı (çeşitli formasyonlarda) (min.-max.) : mm. 
5- Delme açısı sahası : Derece 
6- Devir sahası : Dev./dak. 
7- Baskı gücü (İleri-geri) (4 atmosfer servis basıncında) : kN 
8- Döndürme torku ve eğrisi : Nm 
9- Delme motor gücü (4 atmosfer servis basıncında) : HP 
10- İlerleme motor gücü : HP 
11- İlerleme hızı : m/dak. 
12- Dişli kutusu özellikleri ve dişli malzemesi 
13- Efektif  helezon burgu ve sondaj tiji uzunluğu : m. 
14- Sondaj tiji ve helezon burgunun teknik özellikleri (fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, çap vb.) 
15- Baskı ve geri çekme tertibatının tipi : 
16- Burgu ve sondaj tiji tutma tertibatının özellikleri :  
17- Dış ölçüleri : 

Uzunluk : mm 
Genişlik : mm. 
Yükseklik : mm. 

18- Hava sarfiyatı : m3/dak 
19- Taşınabilen en ağır ünite . Kg. 
20- Toplam ağırlık : Kg. 
21- Gerekli su ihtiyacı : L/dak. 
 

B- KUMANDA PANOSU : 
1- Kumanda panosuna ait detaylı bilgi  

 
 

C- DİĞER HUSUSLAR : 
1-Sistemde kullanılan hortumların çap, boy ve teknik özellikleri. 
2-Son beş yıl içinde benzer makinanın satıldığı firmaları gösterir referans listesi. 

 


