
2015 YILI 
YÜKLEY İCİ PALET İ (PABUÇ HARİÇ) 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ :  Yeraltında galeri sürülmesi için patlatma esnasında çıkan postanın yüklenmesinde 
kullanılan elektro hidrolik yükleyicinin  ve patlama deliklerinin delinmesinde kullanılan elektro 
hidrolik delicinin  komple paletleri (pabuç hariç) imal ettirilecektir. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER : 
2.1- Palet pimi ve ek pimi için ; SAE 1544 Mod veya BS 080 A47 Mod. C malzemeler   
kullanılacaktır. 

Burçlar ve ek bilezik için ; 30CD4 (Afnor Fransız standardı), SAE 15B 16, SAE 15B 18 Cr 
veya   SAE 15B 24 Cr malzemeler kullanılacaktır. 

Bakla için  ; 30 Mn B4 veya SAE 15B 35H malzeme kullanılacaktır.                     
2.2- Parçalar MİD-168/1-2-3-4-5-6 ve 7 no.lu resimlerdeki ve MİD-281/1-2-3-4-5-6 ve 7 no.lu 
resimlerdeki şekil, ölçü, işleme işareti ve toleranslara göre imal edilecektir.  
2.3- Sertlikler ; 

a) Baklaların, makaralar ve istikamet tekeri üzerinde çalışan ve indiksiyonla sertleştirilmi ş 
yüzeylerinde 47-55 HRc sertlik olacak diğer bütün yüzeylerinde ise 275-350 HB sertlik olacaktır. 
İndiksiyonla sertleştirilmi ş yüzeylerde min. 6.5 mm. sertlik derinliği olacak ve 6.5 mm nin 
altındaki sertlik min. 40 HRc olacaktır. 

b) Parçalara indiksiyon sistemi ile tatbik edilen yüzey sertleştirme işlemi sonunda 
bulunacak değerlerin aşağıda gösterilen değerler arasında kalması sağlanacaktır. 
    
İmal edilecek          Yüzey Sertliği Yüzey Sertliği       Çekirdek          Uç                  Sertlik 
   Parçalar         dış yüzey     iç yüzey       sertliği          sertliği        derinliği (mm)  
Pimler            57-62 HRc                    -                 21-30HRc         -                3.5-4.5 
Burçlar (Yükleyici) 57-62 HRc          57-62 HRc       30-44HRc    30-45HRc   2-2.7  iç ve 
                        dış yüzeyler  
Burçlar (Delici)         52-57 HRc  52-57  HRc       30-45HRc     30-45HRc   1.2-2.2  iç ve 
                         dış yüzeyler 
 
Ek bilezik(Yükleyici) 57-62 HRc               -                   30-42HRc         -                2-2.7 
Ek bilezik (Delici)       57-62 HRc                -                    30-42HRc         -                1.2-2.2 
Not:Burç ve pimler için yüzeylerin sertlikleri 48-54 HRc olarak teklif edildiğinde burçların sertlik 
derinlikleri 1,2 - 2,2 mm olacaktır. 
İndiksiyonla sertleştirilmi ş burç ve pimlerin metalografik yapılarına mikroskopla bakıldığında 
veya filmleri çekildiğinde dış veya iç çapa paralel tam daire teşekkülünde 2.3.b maddesinde 
belirtilen sertlik derinlikleri görülecektir. Burçlar semente yapıldıktan sonra indiksiyonla 
sertleştirilecek ve uçları menevişleme suretiyle yumuşatılacaktır. Yukarıda belirtilen sertlik 
değerleri muhtelif malzemelere göre değişebileceğinden teklif edilen malzemelerin sertlik dağılım 
çizelgeleri teklif ile birlikte verilecektir. 
2.4- Şekil verme ; 

a)Baklalar kalıpta dövme, islah etme, çalışma yüzeyinin sertleştirilmesi, gerilim giderme 
ve talaş kaldırma işlemleri ile imal edilecektir. 

b)Ek bilezik ve burçlar dikişsiz borudan veya dolu malzemeden, talaş kaldırma, 
sementasyonla sertleştirme ve burç uçlarını menevişleme işlemleri ile imal edilecektir. 

c)Pimler çubuk çelikten, ıslah edilerek, indiksiyonla sertleştirilerek ve taşlanarak imal 
edilecektir. 
2.5- Parçaların genel yapısı ; 



Baklaların tümünde katmer ve benzeri dövme hataları, iç ve dış çatlamalar bulunmayacaktır. 
Bozuk ve boşluklu yerler herhangi bir kaynak işlemi ile doldurulmayacaktır. Dövme parçaların 
yüzeyindeki tufal ıslah sonrasında kumlama işlemi ile temizlenecektir. Pim ek bilezik ve burçların 
yüzeylerinde sertleştirme ve taşlama hataları veya çatlakları bulunmayacaktır. Burçların iç 
yüzeylerindeki pürüzlüklere ancak iç çap toleransları dahilinde müsaade edilecektir. 
2.6- Korozyona karşı koruma ; 
Montaj edilecek hale gelen parçalar hiçbir şekilde paslı, karıncalı veya korozyona maruz kalmış 
olmayacaktır. Komple haldeki paletler korozyona karşı koruyucu boya veya yağ ile korunmuş 
olacaklardır. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
3.1-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
3.2-Dövme hataları ve sulamadan meydana gelecek çatlaklar için % 100’lük çatlak kontrolu 
yapılacaktır. Bütün parçalar göz muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayenede 2.5, 2.6 ve 4.3 
maddelerindeki istekler ve genel olarak parçaların imalat yönünden hatalı olup olmadığı kontrol 
edilecektir. Bu hususları kapsayan firmaca düzenlenmiş test sertifikası teslimatla birlikte 
verilecektir. 
3.3- Boyut muayenesi için her parçadan rastgele 4’er adet numune montaj öncesi Kurumumuz 
yetkili elemanı tarafından alınacaktır. Muayene heyeti isterse bu miktarı artırabilir. Firma montaj 
zamanını en az bir hafta önceden Kurumumuza bildirecektir. 
3.4-Madde 3.3’e göre alınacak numuneler aynı zamanda madde 2.1 ve 2.3’e göre fiziksel ve 
kimyasal özelliklerin muayenesi için kullanılacaktır. 
3.5-Malzemelerin kontrol ve muayenesi sonucunda madde 3.2, 3.3 ve 3.4’e göre alınan bütün 
numunelerin isteklere uyun çıkması şarttır. Herhangi bir maddenin uygun çıkmaması halinde o 
teslimat tamamen red edilecektir. Red edilen paletler uygunları ile en geç 2 ay içinde 
değiştirilecektir. 
3.6-Firmaca yapılan 2 adet palet Kurumumuzda denenecektir. Paletin iş makinasına takılıp 
sisteme uyum sağladığı (ölçü açısından) görüldükten sonra firma imalatına devam edecektir. 
3.7-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. 
3.8- 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. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER : 
4.1- Paletlerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 
4.2- Paletlerin uygun olan yüzüne imalatçıyı tanıtıcı sembol zımbalama veya dövmeden çıktığı 
şekilde yazılmış olacaktır. 
4.3- Paletler korozyona karşı korunmuş ve uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir. 
4.4-İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. 
4.5- Firmalar benzer palet imal ettiklerine dair referanslarını tekliflerine ekleyeceklerdir.   
4.6- Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Ancak bu durumda malzeme özelliği, dış ve iç 
yüzey, uç ve çekirdek sertliği ve sertlik derinlikleri teklifte belirtilecektir. Alternatif firma 
tekliflerinden bu şartnamede belirtilen malzemelere eşdeğer veya daha iyi kaliteli malzemeler 
değerlendirmeye alınacaktır.  
4.7- Kısmi teslimat yapılabilecektir. 



4.8- Faturalar madde 5.2’de belirtilen dağılıma göre ihtiyaç birimlerinin aşağıda belirtilen fatura 
bilgilerine 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 

 
5-SİPARİŞ MİKTARI : 
5.1- Malzemeler en geç 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı ve malzeme dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Sıra 
No Etinorm Resim No Malzemenin Adı İhtiyaç birimi 

Talep 
Miktarı 

Toplam 
sipariş 
(adet) 

1 809 089 0349 MİD-168 
E.H. Yükleyici Paleti 

( pabuç hariç) 
Kozlu TİM 

Karadon TİM 
12 
12 

24 

2 812 073 0857 MİD-281 
E.H. Delici paleti 

(pabuç hariç) 
Karadon TİM 20 20 

  
 



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 

 
 
 

 
 

 
 

 


