
2017 YILI 
YARI MEKAN İZE TAHK İMAT TEÇH İZATI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme ihtiyacı olarak yer altında taşkömürü üretiminde 
kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri detaylı olarak belirtilen tüm bağlantı ve kontrol 
elemanları ile birlikte 80m ayak boyu için gerekli tahkimat teçhizatı (hidrolik ünite hariç) 
satın alınacaktır 
 
2- TEÇHİZATINKULLANILACA ĞI PANO ÖZELL İKLER İ 

Pano eğim açısı : 5- 20° 
Kömür damarı kalınlığı  : ~1.5 ila 3.0 m arası 
Tavan yükü : 45 ton/ m2 

 
3- SİSTEMİN ÇALI ŞMA PRENSİBİ ve GENEL ÖZELL İKLER İ 
3.1- Ayak içi ondülasyonlara uyum sağlayacak, ayaktaki tavan ve ayak arkası göçük 
basınçlarını karşılayabilecek, zincir çekişli, üstten yürütmeli tip tavan tahkimatı olacaktır.  
3.2- Üçlü gruplar halinde ilerletilebilen tipte olacaktır 
3.3- Şiltlerin birbirine bağlantısı zincirli tipte olacaktır 
3.4- Zincirler yeraltı yapısındaki düzensizliklerde tavan sıkılığının ayarlanabilmesinde ve 
birbirine bağlı şiltlerin ilerlemelerinin sağlanmasında kullanılacağından gerdirme 
silindirleriyle ayarlanabilir özellikte olacak ve çek valfle kontrol edilecektir. 
3.5- Personelin sürekli güvenli bölgede kalabilmesi için ilerletilen şiltin kumandası üst taban 
yolu tarafındaki bitişik şilt üzerinden yapılacaktır. 
3.6-Şiltlerin ilerlemesini sağlayan pistonlar kullanım esnasında her yönden gelebilecek 
malzemelerden dolayı hasarlanmalara karşı maksimum düzeyde (malzeme yada dizayn) 
korumalı ve ilerletme yükünü karşılayabilecek mukavemette olacaktır. 
3.7-Sistem, arın ile şilt ön hidrolik direği arasına kömür nakli için 50 cm genişliğindeki 
konveyör sistemi kurulabilecek şekilde tasarlanacaktır. 
3.8-Hidrolik direkler arın ve ayak arkası doğrultusunda min 60°, Sağa ve sola ~20° hareket 
edebilecek şekilde tasarlanacaktır. Hidrolik direk-kanopi arasındaki mafsallı bağlantı ,ayak 
eğimi nedeniyle sağ ve soldan gelebilecek kuvvetlere dayanabilecek şekilde dizayn 
edilecektir. 
3.9-Sistem; gerekli olduğunda şiltler birbirinden ayrılıp araya klasik yöntem tahkimat 
yapmaya imkan verecek şekilde tasarlanacaktır. 
3.10-Tahkimat ağırlığı (direkler dahil) maks.3000 kg olacaktır. 
3.11- Ayak içinde kullanılan tüm hidrolik hortumlar 4 katlı yüksek mukavemetli çelik tel 
(4SH) takviyeli olacaktır. 
3.12-Teçhizatlardaki tüm ekipmanların ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır. 
3.13- Teçhizat esnek, kolay ve hızlı montaj ve demontaj yapılabilir özellikte olacaktır. 
3.14-Tahkimatların ocak içerisine nakledileceği idarenin mevcut sistemlerinin ve ocak içi 
yolların elverdiği sistemin ayrılabilir en büyük parçasının maksimum ebatları ve ağırlığı 
aşağıda belirtilmiştir.  
Maks. ebatlar :Boy:3000,  En:1800,  Yük:1500 mm  
Maks. ağırlık :8ton 
3.15- Temin edilecek şiltler ve hidrolik ekipmanlar, daha önce temin edilen hidrolik sistem ve 
şiltler ile beraber kullanılacağından mevcut sistemle uyumlu tip, ölçü ve ebatlarda olacaktır. 
Mevcut sistem Üzülmez TİM işyerinde görülebilecektir. 
 
 



4-ŞİLT 
4.1- Genel Özellikler 
4.1.1- Tahkimat Yüksekliği (uzatma ayağı hariç, kanope kalınlığı dahil):  
          Kapalı durumda maks.        :1900 mm  
          Açık durumda min.             :3000 mm olacaktır. 
4.1.2- Tahkimat ilerlemesi            :800 mm olacaktır. 
4.1.3- Tahkimat desteği için kullanılacak sürgünün stroğu tahkimat ilerlemesi kadar olacaktır. 
4.1.4- Şilt hidrolik kumanda bloğu dışarıdan gelecek darbelere karşı kapaklı tip muhafazaya 
sahip olacaktır. 
4.1.5- Her bir şiltin, ilerleme (ön) tarafında sürgülü tip kapak olacaktır. Tam açıldığında tavan 
yükünü almak üzere açı yapacak  ve emniyet valfi olan bir çek valf ile çalışacaktır. Arındaki 
kazı alanın min.%80’ini kapatacak şekilde dizayn edilecektir. 
4.1.6-Arka kape 700 mm, şilt genişliğinde, hidrolik direk ile 10 ° açı oluşturacak şekilde ve 
yan kapaklı olacaktır. Ayrıca, 700 mm.lik kapeye monte ve demonte edilebilecek şekilde 
tasarlanan 600 mm uzunluğunda ve şilt genişliğinde yan kapaksız uzatma parçası olacaktır. 
4.1.7-Ön ve arka direk eksenler arası mesafe ~1400 mm olacaktır. 
4.1.8- Hidrolik hortumların şilt içerisindeki hidrolik kontrol bloğundan çıkışından itibaren 
uzunluğu ~1m’lik parçalardan oluşacak şekilde dizayn edilecektir. 
4.1.9- Her bir şiltte sisteme ilave olarak hidrolik direk yerleştirilmesi için 2 adet ilave direk 
yuvası bulunacaktır. 
4.1.10-Hidrolik direk yuvalarının şaseye montajı 4 adet cıvatalı bağlantı ile yapılacaktır. 
Ayrıca her  yuvanın dört tarafı komple lama ve bayraklar ile desteklenecektir. 
4.1.11-Hidrolik direklerin yuvaya montajı uygun çapta pim yardımı ile yapılacaktır.  
4.1.12-Her bir şilte taşıma ve montajda kullanılacak uygun 6 adet mapa konulacaktır. 
4.1.13-Hidrolik hortumlar açıkta, sarkık şekilde olmayacak, olabildiğince şiltin iç duvarına 
sabitlenecektir. Yan şiltte bulunan kontrol bloğundan gelen hortumlar bir yekpare dağıtıcı 
blok üzerinde toplanacak buradan silindirlere dağıtılacaktır. 
4.1.14-Hidrolik hortumların bağlantıları U tipi kilitleme ile yapılacaktır. 
4.1.15- Kumanda blokları şilt içerisinde aynı eksen üzerinde istenilen yükseklikte kullanmaya 
müsaade edecek şekilde teleskopik bağlantılı olacaktır 

 
4.2-Hidrolik Direk 
4.2.1-Her bir hidrolik direğin taşıma yükü, min.45 ton/m2 tavan yüküne göre hesap edilerek 
belirlenecek, yük hesabı teklifte belirtilecektir. 
4.2.2- Hidrolik direk teleskopik tip olmayacaktır. 
4.2.3- Hidrolik direk iç silindiri yekpare olacaktır. 
4.2.4-Hidrolik direk mümkün olduğu kadar hafif olarak tasarlanacak, ağırlığı taban plakası 
hariç ~150 kg olacaktır.  
4.2.5-Hidrolik direk valfi, bir giriş, bir dönüş olmak üzere iki adet bağlantıdan oluşacaktır. 
Emniyet valfi sıvı transferini valf bloğu içerisindeki dönüş hattına yapacaktır. Direk valfi 
üzerinde iki yönlü çalışma devrelerinde olmak üzere birer adet çek-valf bulunacaktır. Valfler 
monoblok tipte olacaktır. 
4.2.6-Hidrolik direk pistonu dış yüzeyi darbelere ve paslanmaya karşı çinko-nikel alaşımı ile 
kaplanacak ve pasivasyon işlemine tabi tutulacaktır. Hidrolik direk kovanı iç yüzeyi bronz ile 
kaplanacaktır. 
4.2.7-Hidrolik direk dış kovan üst keçeleri iki adet olarak tasarlanacaktır. 
4.2.8-Hidrolik direk ayakları, ek uzatmaya müsaade edecek şekilde tasarlanacaktır. (300mm 
ve 500mm lik uzatma ayakları talep edilebilecektir.) 
4.2.9- Hidrolik direk taban plakası çapı 300mm olacaktır. 
4.2.10- Hidrolik direk valfleri Avrupa menşeili olacaktır. 



 
4.3-Ana Valf Kumanda Bloğu 
4.3.1- Kumanda blokları tek sıralı tip ve Avrupa menşeili olacaktır. 
4.3.2- Tüm sistemde pilot kontrollü ana kumanda blokları kullanılacaktır.  
4.3.3- Kumanda bloğu paslanmaz çelikten olacaktır. 
4.3.4- Kumanda bloğu kolları çarpmalardan etkilenmemesi için levye tipi değil mandal tipi 
olacaktır. 
4.3.5- Kumanda bloğunun her bir valfinin girişine konulacak debi kısıtlayıcı ile tüm hidrolik 
direk ve diğer hidrolik pistonlarda debi ayarı yapılabilmelidir.  
4.3.6- Valflere operatör tarafından uygulan kuvvet ortadan kalktığında sistem mevcut gücü 
koruyacak şekilde kendini kapatacaktır.  
4.3.7- Kumanda bloğu dışarıdan gelecek etkilere karşı kapaklı tip muhafazaya sahip olacaktır. 
4.3.8- Her bir kumanda bloğunun üzerinde filtre ve pilot hattını korumak üzere çek valf 
olacaktır 
 
5- BOYAMA VE KOROZYONA KAR ŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
5.1- Boyalar uluslararası maden emniyet nizamnamelerinde belirtilen (Grup-1 ortam için) 
hususlara uygun olacaktır. 
5.2- Bütün işlenmiş yüzeyler, nakliye ve depolama esnasında pastan korunmak için uygun bir 
boya ile boyanacaktır. 
5.3- Bütün siyah yüzeyler 1 kat metal primer boya üzerine yarı mat beyaz boya ile 
boyanacaktır. 
5.4- İşletim esnasında korozyondan etkilenebilecek parçalara özel anti-korozif işlem 
uygulanacaktır. 
 
6-YEDEK PARÇA 
6.1- Teklifçi,teçhizatların1 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek 
yedek parça ve sarf malzeme listesini fiyatları ile birlikte teklifinde sunacaktır. Bu malzemeler 
içerisinde hidrolik direk, kumanda valf bloğu ve uzatma ayakları (300 ve 500mm) mutlaka 
yer alacaktır. 
6.2- Yedek parça ve sarf malzeme listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, 
parça adı, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
6.3- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce idarece yedek parça ve sarf 
malzemelerinin nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
6.4- Firmalar 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir. Bu husus tekliflerde 
açık olarak belirtilecek ve taahhüt edilecektir. 
 
7-TEÇHİZATLA B İRLİKTE ÜCRETSİZ OLARAK VER İLECEK MALZEME VE 
DÖKÜMANLAR 
7.1- Her bir tip hidrolik hortumdan sistemde kullanılan miktarın %25 i kadar ücretsiz olarak 
teslimatla birlikte verilecektir.  
7.2- Bakım ve tamirat için gerekli ekipmanları içeren 2 takım servis çantası verilecektir. 
7.3- Katalog-El Kitabı 
Siparişi alan firma, aşağıda belirtilen dökümanları teslimattan bir ay önce TTK Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir. 

-5 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) 
-5 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili) 
-5 takım yedek parça kataloğu. (teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir 

parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da 
içerecektir.) 



-2 takım Tahkimat tamiratlarının idarece yapılabilmesi için hidrolik akım şemaları,  
tahkimatta kullanılan malzemeler ve detaylı teknik özelliklerini gösteren döküman. 
 
8-GENEL HÜKÜMLER 
8.1- Teklif edilen şiltler, kontrol blokları, valfler için Grup-1 metan gazlı ortamlarda 
kullanılabilirliğinin uygunluğuna dair akredite kuruluştan alınmış belge, teklif veya teslimat 
ile birlikte verilecektir. 
8.2- Temini öngörülen teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış 
olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
8.3- Teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son 
seri imalatından olacaktır. 
8.4- İmalatçı firma, teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici 
kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. 
8.5- Teklifçi firma; teklif edilen teçhizatların neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ve 
ağırlıkları ile birlikte belirtecek, varsa bu teçhizatların dışında kalan ünite, sarf malzeme ve 
aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
8.6- Varsa, teklif edilen teçhizatın ve ayrıca benzerlerinin son 5 yıldaki satış durumu hakkında 
aşağıdaki bilgiler teklifle birlikte verilecektir. 

-Satılan teçhizatın tip, model, satış tarihleri. 
-Müşterilerin açık adresleri, telefon ve faks numaraları. 

8.7-Satın alınacak teçhizatın geçici kabulünün yapılacağı 30 günlük deneme süresi içinde, 
şartnamede yer almayan ancak teçhizatın bir bütün olarak çalıştırılması için gerekli olan tüm 
ekipmanlar firma tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 
8.8-Teknik şartnamenin her maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre, 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
8.9- 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. 
 
9-TEÇHİZATIN TESL İM YER İVE MONTAJ İŞLEMLER İ 
Teçhizatın kurulacağı ayağa nakli ve montajı yüklenicinin süpervizörlüğünde idare 
elemanlarınca yapılacaktır. Sistemin montajı ve çalışır halde teslimini müteakiben teçhizat en 
az 15 gün süre yüklenici personeli gözetiminde çalıştırılacaktır. 
 
10- EĞİTİM 
10.1-Eğitim, yüklenici personeli tarafından bedelsiz olarak verilecektir. 
10.2-Eğitim, sistem ocağa kurulmadan önce idarenin aşağıdaki sayıda elemanlarına ve 
belirtilen sürelerde verilecektir. Kurs süreleri idare tarafından yeterli görülürse azaltılabilecek, 
görülmezse yeteri kadar uzatılabilecektir. 
 

Personel 
Grup  

Personel Sayısı 
Grup Sayısı 

Kurs Süresi 
(İş Günü) 

Kurs Yeri 

Teknik Personel 3 2 2 

ÜTİM 
Nezaretçi 5 2 2 
Mek. Pres. İş. 10 2 2 
Üretim İşçisi 10 2 2 
Elektrik İşçisi 10 2 2 



11- İDARE TARAFINDAN SA ĞLANACAKLAR 
11.1- Yüklenicinin eğitim, montaj ve teçhizatı devreye alma işlemleri için Kurumumuza 
göndereceği personeline iş elbisesi, çizme, baret ve ocak baş lambaları idare tarafından 
verilecektir. 
11.2- Yüklenici personelinin kullanacağı gaz maskeleri ve metan dedektörleri idare tarafından 
sağlanacaktır. Cihazların personele tesliminden itibaren oluşabilecek her türlü bakım-onarım, 
hasar, zarar vb. giderleri tespit edilerek yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 
11.3- Yüklenici personeli, idarenin giyinip soyunma amaçlı bölümlerinden ve banyolarından 
faydalanabileceklerdir. Diğer tüm barınma ve iaşe ihtiyaçları yüklenici firma tarafından 
sağlanacaktır.  
 
12- KONTROL VE MUAYENELER 
12.1- İmalatı tamamlanan 1 takım (ilerletilebilen 1 grup) şiltin firma imalat tesislerinde 
yapılacak ön performans testlerinde idare temsilcisi en az 5 personel hazır bulunacaktır. Şiltin 
şartnameye uygunluğu tutanakla imza altına alınacak, tespit edilebilecek eksikliklerin 
yüklenici tarafından giderilmesini müteakiben imalata devam edilecektir. 
12.2- Teçhizatın teslimatı sonrası kontrol ve muayeneleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Üzülmez TİM 
personelince müştereken yapılacaktır. 
 
13- GEÇİCİ VE KESİN KABUL 
13.1- Kısmi kabul yapılmayacaktır.  
13.2- Eğitimlerin tamamlanması, sistemin ocak için demontajı ve çalışır halde teslimini 
müteakiben 30 günlük sorunsuz deneme süresi sonunda fiziki muayenesi yapılarak teçhizatın 
geçici kabulü yapılacaktır. Bu süre, teçhizatın performasından kaynaklanan nedenlerden 
dolayı meydana gelen süreler kadar ötelenecektir. Deneme süresi, teçhizatın performasından 
kaynaklanmayıp, idareden ya da mücbir sebeplerden (yangın, yüksek gaz geliri, su basması ve 
önceden öngörülemeyen göçük vb. gibi) kaynaklanan nedenlerden dolayı ötelendiği taktirde 
en geç 120 gün sonra teçhizatın geçici kabulü yapılacaktır. 
13.3- Geçici kabul sonrasında başlayacak olan garanti süresinin bitiminde sistemde herhangi 
bir sorun olmaması halinde kesin kabul yapılacaktır.  
 
14- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
14.1- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 
 

Malzemenin cinsi Miktarı 

Yarı mekanize tahkimat teçhizatı 
(Tüm bağlantı ve hidrolik kontrol elemanları ile birlikte 
80m ayak boyu için gerekli tahkimat teçhizatı) 
 

1 takım 

 
14.2- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Teslim süresi sözleşmenin 
imzalanması tarihinden itibaren 180 takvim gününü geçmeyecektir. 
 
 
 
 
 
 



15- FATURA ADRESİ 
- Yerli yüklenici için 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 

 
-Yabancı yüklenici için aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye TaşkömürüKurumuGenelMüdürlüğü 
YaylaMahallesi, BağlıkCaddesi, İhsanSoyakSokak, No: 
2 67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 


