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MUHTEL İF OCAK LOKOMOT İFLERİ İÇİN İMAL ED İLECEK YEDEKLER İN 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ  
 
TTK ihtiyacı olarak yeraltı ocak lokomotiflerinde kullanılmak üzere muhtelif yedek 
malzemeler imal ettirilecektir. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- İmalatlar teknik şartname eki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, malzeme, işleme işareti, 
tolerans, sertlik, sertlik derinliği ve izahatlara göre yapılacaktır. 
2.2- İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 
7168’e göre ince mertebede olacaktır. 
2.3- MG 3100-1 no.lu  resimdeki dişliler Ç-8620, 16MnCr5 veya 17CrNiMo6 malzemeden 
imal edilecektir. C-142 ve C-682 no’lu resimlerdeki marş kutusu ve kapağı  GG 20 
malzemeden imal edilecektir. 
2.4- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, kaynakla dolgu, çapak, malzeme 
noksanlığı, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil 
edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır. 
2.5- Teknik resimler üzerinde malzemesi Ç 8640 olan yedekler Ç 4140 malzemeden imal 
edilebilecektir. 
2.6- Sementasyon yapılacak malzemeler sementasyon sonu ısıl işleme tabi tutulup 
sertleştirilecektir. Isıl işlem sırası;       a) sementasyon, b) 1. su verme, c) ara tav, d) 2. su 
verme, e) meneviş şeklinde olacaktır. 
2.7- Isıl işlem sonu malzemelerde ilgili resimlerde belirtilen sertlik ve sementasyon derinliği 
elde edilecektir. 
2.8- Sementasyon derinliği belirtilmeyen ve Mn= 4 mm’ye kadar olan dişlilerde sertlik 
derinliği 0,25 Mn ± 0,15 olacak, Mn>4 mm olan dişlilerde ise sertlik derinliği 0,5√Mn±0,2 
mm olacaktır.  
2.9- Döküm malzemelerin yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, kaynakla doldurulmuş bölgeler, 
karıncalanma, çatlak, boşluk vb. döküm kusurları bulunmayacaktır. 
2.10- Malzemesi belirtilmeyen malzemeler Ç 1040 kalite malzemeden imal edilecektir. 
2.11- Delikler uygun çapta bir matkap ile ekseninde delinecektir. Bu deliklerin delinmesinde 
zımba ve oksijen kaynağı kullanılmayacaktır. Delme işleminden sonra delik ağızlarındaki 
çapaklar temizlenecektir. 
2.12- İmalatta kullanılacak olan hazır malzemeler ilgili standartlara uygun olacaktır. 
2.13- Bandaj kasnağı; 
2.13.1- Bandaj kasnağı   teknik şartname eki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, tolerans ve 
işleme işaretlerine uygun olarak imal edilecektir. 
2.13.2- Bandaj kasnağı imalat çeliği aşağıdaki kimyasal kompozisyonda olacaktır. Ancak 
firmalar aynı kullanma amacına uygun daha iyi alternatif malzeme teklifinde bulunabilirler. 
Bu durumda tekliflerde alaşım değerleri ve mukavemet özellikleri açıkça belirtilecektir. TTK 
bu şartname değerlerinde veya karşıt teklif değerlerinde imalat yaptırmakta serbesttir. 
 

C = % 0,38-0,43 Cr = % 0,70-0,90 
Mn = % 0,70-1,00 Mo = % 0,15-0,25 
Si   = % 0,20-0,35 P = % 0,035 max. 
Ni = % 0,40-0,70  S = % 0,030 max. 

 



2.13.3- Bandaj kasnağı döküm suretiyle imal edebilecekleri gibi haddeleme suretiyle de imal 
edebilirler.  
2.13.4- Gerek döküm gerekse haddeleme suretiyle imalat sonrası bandaj kasnağı normalize 
edilmiş halde teslim edilecektir.  
2.13.5- Bandaj kasnağının normalizasyon tavı sonu mukavemet değerleri aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

Kopma mukavemeti : 67-75 kg/mm² 
% Uzama (min.) : 18-20 
Yüzey sertliği : 220-250 HB 

2.13.6- Bandaj kasnağı herhangi bir çatlak, döküm boşluğu, curuf, katmer, kaynak dolgusu ve 
tamirat izleri ihtiva etmeyecektir. 
2.13.7- Bandaj kasnağı işlemeyi müteakip paslanmayı önleyici yağ ile yağlanacak veya vernik 
ile boyanacaktır.  
 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
3.2- Malzemelerin her parti 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. 
3.3- Bandaj kasnağı bu şartnamede yer alan özellikler yönünden muayene edilecektir. 
Şartnamemizin 2.13.2 ve 2.13.5 maddelerindeki alaşım yüzdesi ve mukavemet değerlerinin 
kontrolü için aşağıdaki yol izlenecektir. 
a) Firma bandaj ve kütük dökümü tarihini döküm tarihinden en az 7 işgünü önce TTK’ya 
bildireceklerdir. 
b) TTK döküm günü firma dökümhanesinde yetkili eleman bulunduracak, dökümün başlayış 
ve bitiş saatlerini ve dökülen parça sayısını ihtiva eden bir protokol tanzim edilecektir. TTK 
elemanları o parti döküme ait potadan DIN 50125 normuna uygun 6 adet döküm çekme 
çubuğu alacaktır. Bu çubuklar o parti döküme ait 2.14.2 maddelerindeki değerlerin 
muayenelerine esas olacaktır. Eğer firma imalatını tek parti dökümde tamamlayamıyor ise 
yukarıdaki işlem her parti döküm için tekrarlanacaktır. 
c) Firmalar şartnamenin 2.13.4 maddesine göre yapacakları normalizasyon tavını bu işlem 
başlamadan en az 7 işgünü önce TTK’ ya bildirecekler, TTK tav günü firma işyerinde yetkili 
bir eleman bulunduracaktır. Yapılacak tav işleminin uygunluğu denetlenecek ve neticede 
tavlanan parça sayısı, tav sıcaklığı ve tavlama süresi bir protokol ile tespit edilecektir. Eğer 
firma imalatını tek tavlamada (normalizasyon) tamamlayamıyor ise yukarıdaki işlem her parti 
için tekrarlanacaktır. 
 
 
 
4- GENEL HÜKÜMLER  
4.1- Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
4.2- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı 
imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar 
en geç 30 takvim günü içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. 
4.3- İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır. 



4.4- Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
4.6- Bandaj kasnağının görülebilen dış yüzeyine firmayı tanıtıcı marka veya rumuz, bandaj 
kasnağının iç çap ölçüsü ve imalata esas resim numarası en az 5 mm yükseklikte (kabartma 
veya gömme olarak) işlenecektir. 
4.7- Faturalar madde 5.2 de belirtilen dağılıma göre ihtiyaç birimlerinin aşağıda belirtilen 
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  
Pazaryeri Mahallesi TTK Sokak No:15/A 
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815  
74300 Amasra BARTIN 

BARTIN 815 003 4595 

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

KARAELMAS 815 007 8618 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 90 (doksan) 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı ve malzeme dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Sıra 
No 

Etinorm Malzemenin Cinsi Resim No İhtiyaç Birimi 
Sipariş 
Miktarı 

 

1 856 030 0831 
60/1.2 Diema geniş hat bandaj 
mili 

O-5160 Armutçuk TİM 10 ad. 

2 856 091 0072 
30/1.2 Diema bandaj mili ve 
somunu 

1-D-024 Armutçuk TİM 10 ad. 

3 856 033 0298 Bandaj mili 1-D-142 Armutçuk TİM 10 ad. 

4 856 033 0335 
Diema 75/1.1 ayna-mahruti 
dişlisi (uzun tip) 

MG 3100-1 Armutçuk TİM 10 tk. 

5 856 067 0042 Skoda Şanzıman Marş Kutusu C-142 Karadon TİM 8 ad. 

6 856 067 0038 
30 HP Skoda Şanzıman Alt 
Mili 

C-148 Karadon TİM 8 ad. 

7 856 067 0043 
BND 30 Skoda Şanzıman Marş 
Kutusu Kapağı 

C-682 Karadon TİM 8 ad. 

8 856 067 0037 Skoda Şanzıman Kaplini C-865 Karadon TİM 5 ad. 

9 856 030 0808 Bandaj Kasnağı(Diema 60/1.2) Mek 2687 Amasra TİM 20 ad. 

 



 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Makine 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 İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


