
CNC YATAY TORNA TEZGAHI 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 
1- AMAÇ 
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İhtiyacı olarak 3  eksenli (X,Z,C) ve CNC 
(Computerized Numerical Control) özelliklerine sahip ve 3 eksen simültane işlem yapabilen 
CNC yatay torna tezgahı satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER  

2.1- Tezgah iş parçası çevirme çapı Min. 800 mm 

2.2- Tornalama çapı Min.450 mm 

2.3- X eksen Hareket kapasitesi Min. 350 mm 

2.4- Tornalama boyu Min. 800 mm 

2.5- Z eksen hareket kapasitesi Min. 850 mm. 

2.6- X Eksen Motor Gücü Min.    2,5 kW  ve  12 Nm  

2.7- Z Eksen Motor Gücü Min.    4,5 kW  ve  22 Nm  

2.8- Taret takım sayısı 12 Adet canlı takım bağlayan VDI 50 Taret 

2.9- Takım ebadı   � Bağlanabilen en büyük kater ölçüsü 32x25mm  

2.10- Takım ebadı    φ Bağlanabilen en büyük kater ölçüsü çapı 50 mm 

2.11- Tüm Eksenler 

Sürtünme kızak olacak kesinlikle lineer kızaklı 
olmayacaktır. Tezgah gövdesi üzerindeki kızaklar 
sertleştirme yapılmış ve taşlanmış olacaktır. Kesinlikle 
teflon vb. malzemeler ile kaplı olmayacaktır. 

2.12- İşleme hassasiyeti 
X ve Z eksenlerinde ayrıca Heidenhain Lineer cetvel 
olacak. 

2.13- 
C Eksen ana iş mili indeksleme 
hassasiyeti 

0,001° indeksli 

2.14- 
Canlı takım (döner takım) Motor 
gücü (kw) 

Min. 5,5 kW  

2.15- Canlı takım (döner takım) devri En az 4000 dev/dak 

2.16- 4 adet canlı takım tutucu 2 x radyal ve 2 x aksiyal canlı takım tutucu 

2.17- Takım sıfırlama  Renishaw 

2.18- Ara yatak SMW Autoblock 50-200 mm lünet hazırlığı olacak 

2.19- Gövde Konstrüksiyonu 30° Eğimli yekpare gövde 

2.20- Soğutma sıvısı basıncı En az 15 bar 

2.21- Karşı Punta 

-MK4,  
- 30kg/cm² alana min .850daN uygulayabilir,  
- Pinol çapı en az110mm,  
- Pinol Hareketi en az 100 mm.  
- Ana iş miline doğru hareketi 800mm ve punta 
programlanabilir olacaktır, Taret ile program içerisinde 
otomatik olarak  taşınabilmeli ve bulunduğu noktada 
hidrolik olarak kilitlenebilmelidir. 
- Punta gövdesi döner olmalı ve 1 adet  Punta ucu MK4 
verilecektir. 



2.22- Ana iş mili 
Sürekli C ekseni hareketi olacaktır. Ana iş mili 
indekslemesi yapan ayrı bir dişli ve motor bulunacaktır. 

2.23- Tezgah şanzıman oranı 1: 4   (otomatik programlanabilecek) 

2.24- Ayna çapı 
400 mm SMW Autoblock, Röhm veya kitagawa 
kalitesinde hidrolik ayna 1 takım sert , 1 takımda yumuşak 
ayakları ile birlikte verilecektir. 

2.25- Ayna Devir (dev/dak.) 0-3200 devir aralığında 

2.26- Fener mili çubuk çapı 
Fener miline 110 mm çapında çubuk iş sürülebilecek 
özellikte olacaktır. 

2.27- Motor Gücü (kW) Min.    22 kW ve 285Nm/ 935Nm (Şanzımanlı) 

2.28- 
Tezgah üzerindeki motorlarda mutlak enkoder olacak tezgah bulunduğu konumu herzaman 
tanıyabilecek ve kaldığı yerden çalışmaya devam edebilecektir. 

2.29- İş mil üzerinde ayna ayaklarının sıkma değeri ayarlanabilen analog sensör olmalıdır. 

2.30- Kontrol Ünitesi 

1)  Fanuc 31ITA veya daha üst versiyon (*), 15” ekran 
olacak. 
2)  Kontrol ünitesi en az 3 eksen kontrollü olacaktır. 
Bunun 3 adet ekseni simültane (aynı anda) kontrol 
edilebilir olacaktır. 
3) Kontrol ünitesi üzerinde dialog programlama olmalı ve 
parça programlarının simülasyonunu üç boyutlu olarak 
yapabilmelidir. 
4)  Kontrol ünitesi üzerinde Ethernet girişi ve flash kart 
girişi olmalı ve aktif olarak çalışabilmelidir ve programları 
çalıştırmak için ayrılmış bellek kapasitesi en az 512 MB 
olacaktır 
5) Kontrol ünitesinin dili Türkçe olması tercih sebebidir , 
dil şeçeneği menüsü olmalıdır. 
6) Kartezyen, polar ve silindirik koordinatlarda 
çalışılabilecektir. 
7) Tornalama iş milinde vida dişi çekerken; Re-Threading 
özelliği ve frezeleme iş milinden kılavuz çekme özelliği 
bulunacaktır. 
8) Kontrol sistemi üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına 
erişimi sağlayacak tuş takımı mevcut olacaktır. 
9) Tezgâh da bir parça işlenirken, diğer parçanın programı 
yapılabilecektir. 
10) Tezgâh; aşırı elektrik akımı çekme, gerilim 
yükselmesi-düşmesi ve hidrolik basınçtaki aşırı yükselme-
düşme durumları için kendini koruma sistemi ve alarm 
sistemine sahip olacaktır. 
11) CNC kontrol ünitesine girilebilen nümerik değerler; 
0,001 mm, 0,001° , 0,0001 inç değerlerine eşit veya küçük 
olacaktır. 
12) CNC kontrol ünitesi; parça işleme anında, iş millerinin 
yüklenmesini kontrol edebilecek ve yüklenme güvenlik 
sınırı parametreler ile ayarlanabilecektir. 
13) CNC kontrol ünitesi, takım ömrü kontrol ve 
hesaplamalarını yapabilecektir. 
14) CNC kontrol ünitesi, ISO programlama özelliğine 
sahip olacaktır. ISO programları istenen satırdan 
başlatılabilecektir. 



15) ISO programı çalışırken, işlem sırasında olabilecek 
herhangi bir kesinti halinde (takım kırılması, acil stop, 
elektrik kesintisi) işlem kaldığı koordinattan ve satırdan 
devam ettirilebilecektir. 
16) İşleme anında eksenlerin ilerleme hızı en az %0-120 
aralığında el ile ayarlanabilecektir. 
17) İşleme anında iş mili devri en az %50-150 aralığında 
el ile ayarlanabilecektir. 

2.31- Diğer sistemler 

1) Tezgâhta talaş konveyörü olacaktır. 
2)Tezgâhla uyumlu, elektrik panosunu soğutmak 
maksadıyla fan sistemi olacaktır. 
3) soğutma sıvısı tankı, hidrolik tankı ve kızak yağlama 
sistemi olacak ve tank hacmi yukarıda belirtilen teknik 
veriler için gerekli kapasitede olacaktır. 
4) Tezgâhın çalışma gerilimi, 380±10  VAC, 3 (üç) faz ve 
50 Hz. olacaktır. 
5) Her türlü elektrik kaçaklarına karşı hem kendini hem de 
kullanıcıyı korumak üzere topraklama ve sigorta koruma 
sistemleri olacaktır. 
6)Tepe lambası olacaktır. 

2.32- 
 
Tezgah ile birlikte 
 

 ) Tornalama kater tutucusu  6 adet 
2) Delik Kater Tutucu 6 adet 
3) VDI 50 Radyal Canlı Takım  3 adet 
4) VDI 50 Aksiyel Canlı Takım  3 adet 

 

 

(*) - Fanuc işletimi, tüm hazır çevrimlere, makroya, simülasyona açık ve Türkçe olacaktır. 
    - Ethernet bağlantısı ve PC ile iletişimi için lisanslı programı olacaktır. 
    - 2x2GB CF kart ve 2xCF kart adaptörü olacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
3.1- Gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili i şyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
3.2- Satın alınacak tezgâh tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi 
tutulacaktır. 
3.3- Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı, sarf 
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
3.4- Muayene masrafları (TTK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil 
olmak üzere) ile muayene esnasında tasarım, imalat ve montaj hataları sebebiyle meydana 
gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 
3.5- Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin 
kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan firma/kurum veya kuruluşun verdiği 
belgeler muayene sırasında ibraz edilecek ve bir fotokopisi Muayene ve Kabul Komisyonuna 
verilecektir. 
3.6- Yapılacak Muayeneler: Tezgâh, teknik şartnamenin 2’nci maddesinin alt maddelerinde 
belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda ; 
-Göz Muayenesi (tezgâh ve belgelerin kontrolü),  
-Ölçü Muayenesi  (Boyutsal ölçümler; şeritmetre ve cetvel, hassasiyet ölçümleri; lazer ölçüm 
cihazı ile yapılacaktır.)  
-Fonksiyon Testi (en az 15 (onbeş) iş günü işletme muayenesine tabi tutulacaktır .) 
 
 
 



4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, 
sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır. 
4.2-  Firmalar teklifle birlikte : 
   a) CE belgesini  
   b) Yetkili satıcısı olduğuna dair belgelerini 
   c) Türkiye’de ilgili makamlardan alınmı ş Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi 
vereceklerdir. 
4.3- Tezgahın teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 
Müdürlüğü’dür. 
4.4- Tezgahın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.5- Tezgah bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda 
teslim edilecektir. Tezgah firma elemanları tarafından ücretsiz olarak Maden Makinaları 
Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli tüm ekipman 
yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Kurumumuz tarafından zemin betonu 
hazırlanması (firmalar sözleşmeye müteakip zemin için gerekli planı Kurumumuza 
vereceklerdir) ve gerekli enerji tezgah için (mevcut bir panodan bağlantı  gibi) 
sağlanacaktır. 
4.6- Tezgahın teslim süresi tezgahın TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki 
yerine tüm teçhizatları ile birlikte çalışır halde teslim edildiği güne kadar geçen süre olarak 
kabul edilecek ancak tezgahın kabulü tezgahın montajının tamamlanıp tüm fonksiyonları ile 
uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 
4.7- Teklifçi firmalar tezgaha ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte tamir ve bakımda 
gerekebilecek alet, takım ve avadanlıkları özellikleri ile ücretli ve ücretsiz olarak liste halinde 
belirtecek,  ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir. 
4.8- Firmalar tezgah ile birlikte verilecek aksesuar ve zaruri yedeklerin listesini ücretli ve 
ücretsiz olarak verecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.  
4.9- Tezgah, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacak, garanti süresi tezgahın 
kabulünden sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi içerisinde olabilecek arıza hallerinde 
masrafları kendilerine ait olmak üzere 2 gün içinde eleman gönderip arızaya müdahale 
edeceklerdir. 30 iş günü içinde arıza giderilemediği takdirde İdarenin uğradığı kayıplar 
Yükleniciden tazmin edilecektir. 
4.10- Firmalar teslim edecekleri tezgaha 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını 
taahhüt edeceklerdir.  
4.11- Firmalar teklifleri ile birlikte; 
- tezgahın ve kontrol ünitesinin teknik özelliklerini içeren geniş kapsamlı 2 takım katalog  
          Tezgahın teslimi ile birlikte; 
              a)   1 takım bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe), 
   b)  2 takım tamir-bakım kataloğu (elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik 
devre şemalarınıda içeren)  ve kullanma el kitabi verilecektir. 
4.12- 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. 
4.13-Fatura bilgileri aşağıdaki bilgilere 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 



 
 
 
5- EĞİTİM 
Firma programlama, tezgahın kullanımı, programlaması , kurulumu ve  bakımı ile ilgili olarak 
kullanıcılara TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki ilgili iş yerinde yeterli 
bir süre ücretsiz eğitim verecektir. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Tezgah en geç 120 takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir. 
6.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı 
(adet) 
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