
2015 YILI 
SEHPALI DEL İCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1 – AMAÇ 
TTK Karadon, Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak yer altı 
kömür madeni ocaklarındaki lağımlarda muhtelif taş cinslerinde seri halde delik delme 
işlerinde kullanılmaya uygun elle taşınabilir basınçlı hava ile çalışan sehpalı delici tabanca 
satın alınacaktır. 
 
2 – TEKNİK ÖZELL İKLER 
   TİP 1 TİP 2 
2.1- Genel özellikler    
2.1.1- Tahrik şekli                                                               : Basınçlı Hava Basınçlı Hava 
2.1.2- Nominal Basınç                                                        : 4-6 Bar 4-6 Bar 
2.1.3- Hava Sarfiyatı                                                           : <80 L/s <70 L/s 
2.1.4- Hava hortumu çapı                                                : ~25 mm ~19 mm 
2.1.5- Su hortumu çapı                                                       : ~25 mm ~13 mm 
2.1.6- Darbe Frekansı                                                         : ≥ 36 Hz ≥ 31 Hz 
2.1.7- Delebileceği Delik Çapı                                           : 34-42 mm 34-42 mm 
2.1.8- Delme Derinliği                                                       : 5 m                                                     5 m                                                     
2.1.9- Şank Ölçüsü                                                             : 22x108 22x108 
2.1.10- Ağırlığı : ~ 26 kg ~ 24 kg 
2.1.11- Uzunluk                                                                    : ~ 660 mm ~ 660 mm 
2.2- Sehpa özellikleri    
2.2.1- Uzunluk : ~ 1800 mm ~ 1690 mm 
2.2.2- Besleme boyu                                                             : ~ 1365 mm ~ 1250 mm 
2.2.3- Ağırlık                                                      : ~  17 kg ~  16 kg 
2.3- Hat yağdanlığı özellikleri  
Hat yağdanlığı cam yağdanlık tipinde olmayıp ~ 225 ml kapasitede ve ~ 1 kg ağırlığında 
olacaktır. 
 
3 – GENEL HÜKÜMLER  
3.1- 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 İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu 
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı 
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
3.2-Teçhizatta kullanılan malzemeler Grup-1 Metan gazlı ortamlarda grizu patlamalarına 
neden olmayacak düzeyde seçilecektir. Bu firmaca teyit edilecektir. 
3.3- Teçhizatta; alüminyum, magnezyum ve titanyum ile birlikte alaşım olarak kullanıldığı 
durumlarda bunların toplamı %15’i geçmeyecektir. Magnezyun ve titanyum birlikte 
kullanılması durumlarda bu miktar %6’sını geçmeyecektir. İmalatta saf alüminyum 
kullanılmayacaktır. 
3.4- Sehpalı delme makinesi tamamen monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak 
çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
3.5-Sehpalı delme makinesinin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının 
standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
3.6- Sehpalı delme makinesinin bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleriyle 
değiştirilebilir olacaktır. 



3.7- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sehpalı delme 
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.  
3.8-  Teklifçi firma teklif edilen komple standart sehpalı delme makinesinin neleri kapsadığını 
ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart sehpalı delme makinesinin 
dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca 
belirtecektir. 
3.9-  Teklifte belirtilen bilgiler itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektus, katalog gibi 
standart dokümanlarla teyit edilecektir.  
3.10- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.  
3.11-  Faturalar madde 8.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

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

KARAELMAS 859 006 4265 

 
4– YEDEK PARÇALAR 
4.1-  Teklifçi firmalar, sehpalı delme 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 yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
 
5 – DİĞER HUSUSLAR 
5.1- Teklifçi firmalar, sehpalı delme makinesine ait standart alet, takım ve avadanlıklarla 
birlikte sehpalı delme makinesinin (sehpa ve delme makinesinin ayrı ve birlikte) çalışması, 
tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde 
özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edilecektir.  
5.2- Sehpalı delme 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- 2 takım işletme (çalıştırma) el kitabı ( Türkçe çevrili), 
6.3- 2 takım tamir, bakım ve revizyon el kitabı ( Türkçe çevrili), 



6.4- 2 takım yedek parça kataloğu; yedek parça kataloğu 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- 2 takım tüm teçhizatın hangi periyodik zamanlarda ve hangi yağlarla nerelerinin 
yağlanacağını gösterir Caltex normuna ( Türk Petrol Ofisinin yağ muadilatını gösterir) göre 
düzenlenmiş yağlama tabloları. 
 
7- KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. Makinenin kabul işlemleri TTK’ca makinenin bir hafta süre ile performans 
tecrübelerinin yapılıp, sonucun uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten 
itibaren garanti süresi başlayacaktır.    
 
8 – SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
8.1-  Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 90 gün içinde TTK 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Ambarına teslim edilmiş olacaktır. 
8.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 

Malzemenin Cinsi TİPİ 

Miktarları ve İhtiyaç Birimleri 
Dağılımı 

Toplam Sipariş 
Miktarı 
(adet) Karadon 

TİM 
Kozlu 
TİM 

Üzülmez 
TİM 

Martoperfaratör 
(Makina + Sehpa + Yağdanlık)  

 

TİP1 25 25 - 50 

TİP2 - - 2 2 

 
 
 
 


