
2015 YILI ÇEL İK SARMA 
TEKN İK ŞARNAMESİ 

 
1- AMAÇ  
Uzun ayaklarda tahkimat malzemesi olarak kullanılmak üzere komple 1000 adet çelik 
sarma satın alınacaktır. 

 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER 
2.1- Çelik sarmalar 1250 mm uzunluğunda 96x52 ebadında VANWERCH tipi çelik sarma 
baş ve kuyruk ucu ve ekleme pimi ekteki MİD-65 no.lu resme uygun olarak imal 
edilecektir. 
2.2- Çelik sarma, MİD 65 no.lu resimdeki 8 parça no.lu hidrolik direk tavan plakası ile 
birlikte kullanılmaya uygun olacaktır. 
2.3- Çelik sarmalar en az St 52.3 veya daha iyi kalitede malzemeden imal edilecektir. 
2.4- Her bir çelik sarma, bir bağlama mafsal pimi ve yuvarlak kilitleme kaması ile birlikte 
temin edilecektir. 
2.5- Çelik sarmalar “PORTAFYO” (ekli iki sarmadan en öndeki sarmanın altında hidrolik 
direk olmaması hali) olarak da çalışacaktır. Bu durumda da ön sarmaya gelen yük, sarma 
pim ve kaması tarafından taşınacak ve bu yük 3 tondan az olmayacaktır. 
2.6- Sarmalarda yapılan kaynaklar MİD-65 no.lu resme ve NCB-IS/QRI, BS 5135, BS 
499’a uygun olacaktır.  
2.7- Sarmalar kaynak sonrası sertleştirilerek ıslah edilecek ve ısıl işlem uygunluğu 
firmaya gönderilecek TTK teknik heyeti tarafından tespit edilecektir. Firmalar ısıl işlem 
başlangıç tarihini 1 hafta önceden TTK’ya bildireceklerdir. 
2.8- Firmalar tekliflerinde imalat şekli ve sırasını detaylı olarak belirteceklerdir. 
 
3- MARKALAMA 
Çelik sarmaların uygun bir yerinde dış tesirlerden kolayca etkilenmeyecek şekilde 
kazınarak aşağıdaki bilgiler yapılacaktır. 
- İmalatçı firmanın adı ve sembolü 
- İmalat yılı 
- İmalat sıra no  
- TTK rumuzu  
 

4- NUMUNE ALMA VE GEÇ İCİ KABUL  
Kaynak kontrolü için 5 adet numune alınacak diğer deney ve muayeneler için TS-790’na 
göre olacak ancak deney ve muayeneleri yapan teknik heyet gerekli gördüğü taktirde 
numune alma sayısını arttırabilecektir. Numuneler teknik heyet tarafından firmaya 
gidilerek belirlenecek, alınan numuneler TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Maden Makinaları Fabrika 
İşletme Müdürlüğü veya gerek görüldüğünde TSE, KOSGEB vb. Resmi kuruluşlardan 
TTK’ca belirlenecek bir veya birkaçında masrafları firmaya ait olmak üzere bu 
şartnameye göre testleri yapılacak, test sonrasında sarmalar uygun bulunduğu takdirde 
firmayla birlikte geçici kabul sertifikası düzenlenecek, uygun bulunmadığı takdirde o parti 
sarmalar reddedilecektir. Uygun olmayan partinin yerine uygun olan yenilerinin teslimiyle 
ilgili süre reddetme sonrası tutanakla tespit edilecektir. 

5- KONTROL VE MUAYENELER 
5.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
5.2-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 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. 
5.3-Yükleme deneyleri (Tek taraflı ve iki taraflı yükleme eğilme deneyi) (Ek Tablo-1’e 
göre) yapılacaktır. 
5.4- İki taraflı uygulanan yükle eğilme deneyinde yük min. 60 ton olacaktır.(Ek Tablo-
2’ye göre)  
5.5-Tespit edilmiş eklem bağlantısı üzerinde yapılan bükülme deneyinde min. 20 ton 
yükle başlanacak sonrasındaki deneylerde min. 40 ton uygulanacak deney sonrasında pim 
ve kamada herhangi bir hasar görülmeyecektir.(Ek Tablo-3’e göre) 
5.6- “Portafyo” deneyi için min. 3 ton yük uygulanacaktır. (Ek Tablo 4’e göre) 
5.7- Kaynak kontrolü; 
5.7.1-Sarma; gövde, kuyruk ve çatal uç’un kaynak yerlerinden yatay ve dikey olarak 
kesilerek kaynak kontrolü yapılarak % 60 kaynak işlemesine (Penetration) bakılacaktır. 
Direnç kaynağı ile kaynak yapılan yerlerde penetration% 100 olacaktır. 
5.7.2- Kuyruk ve çatal uç kaynak yerlerinin kontrolü için aşağıdaki deney yapılacaktır. 

 
 
5.5- Yukarıda belirtilenler dışındaki deney ve muayeneler TS-790’na göre yapılacaktır. 
5.6- İhaleyi alan firma gövde profilinin hadde yolu ile imalatına başlamadan 1 (bir) hafta 
önce TTK’ya haber verecektir. Kurumumuz yetkili elamanları imalatı, gözlemleyecek ve 
2 adet numune alacaktır. Alınan numunenin fiziksel ve kimyasal özellikleri masraflar 
firmaya ait olmak üzere TSE, KOSGEB vb. Resmi kuruluşlarda tespit edilerek 
malzemenin uygunluğu görülecek ve TTK’nın onayına müteakip de firma imalata 
başlayacaktır. 

Yurt dışı menşeili profil kullanılarak yapılacak imalatlarda ise profile ait ithalat 
belgesi ve EN 10204-3.1.B’ye göre düzenlenmiş kabul sertifikası imalat öncesi TTK’ya 
verilecek ve TTK’nın onayına müteakip de imalata başlanacaktır.  
 
6-GENEL HÜKÜMLER     

      6.1-Firma imalatlarını tanıtıcı 2 (iki) takım broşürü teklifle birlikte verilecektir. 
6.2-Geçici kabulden sonra İşletmeye alınan sarmalar 1 yıllık kullanım süresince herhangi 
bir şikayettin olmaması durumunda sarmaların kesin kabulü yapılacaktır. 
6.3-Geçici kabulden sonra en geç 1 yıl içinde işletmeye almak koşulu ile, işletmeye 
alındıktan sonraki 1 yıl süre içinde imalat ve işçilik hatalarından dolayı eğilen, kırılan 
sarmalar, pim ve kamalar firma tarafından yenileriyle ücretsiz değiştirilecektir. 



6.4-Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. Sarmalar 10’ar adetlik 
paketler halinde çelik tel veya kuşakla sarılmış olarak ahşap paletlere dizilmiş vaziyette 
fork-liftle istiflemeye uygun şekilde teslim edilecektir. 
6.5- Fatura aşağıdaki bilgilere 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 

 
7-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
7.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 120 gün içinde 
teslim edilmiş olacaktır.  
7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Sıra 
no 

Etinorm Resim no Malzemenin Cinsi Sipariş 
Miktarı (Adet) 

1 817 093 0378 MİD-65 Çelik Sarma                                 1000 
 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜMakine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İL İSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 


