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TEK VE Ç İFT ETK İLİ HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELER İ 

TEKN İK ŞARTNAMELER İ 
 

1- AMAÇ 
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak tek ve çift etkili hidrolik güç 
üniteleri satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
Hidrolik güç üniteleri; hidrolik pompa, hidrolik hortum, tek etkili yay dönüşlü piston ve vidalı 
bilya valfli kaplin setinden oluşacaktır. 
 
2.1-Tek Etkili Hidrolik Pompa 
 
2.1.1- Hidrolik pompa Tek etkili, elle tahrikli, çift debili (yönlendirme valfi 

vasıtasıyla) olacaktır. 
2.1.2- Çalışma basıncı 700 bar 
2.1.3- Net yağ tankı kapasitesi Min. 10 lt 
2.1.4- Gövde ve tank malzemesi Paslanmaya dayanıklı ve hafif malzemeden imal 

olacaktır. 
2.1.5- Gövde üzerinde 0-1000 bar göstergeli gliserinli manometre, yönlendirme valfi, 

emniyet valfi (2.1.2 basınç değerine ayarlanmış)  sistem üzerinde olacaktır. 
2.1.6- Yağ debisi  100 barda – min 40 cm3/strok 

700 barda – min 3 cm3/strok 
2.1.7- Kol kuvveti Max.45kg 
2.1.8- Sistem ağırlığı  Max.25 kg 
2.1.9- Piston stroku Max.30 mm olacaktır. 
2.1.10 Boyutlar Max. 625 x 225 x 400 mm 

 
 
2.2- Çift Etkili Hidrolik Pompa  
 
2.1.1- Hidrolik pompa Çift etkili, elektrikli motor tahrikli olacaktır. 
2.2.2- Çalışma basıncı 700 bar 
2.2.3- Net yağ tankı kapasitesi Min. 12 lt 
2.2.4- Motor gücü Min.2.2kW – 220 V (+/-10V) 
2.2.5- Gövde üzerinde 0-1000 bar göstergeli gliserinli manometre, yönlendirme valfi, 

emniyet valfi (2.2.2 basınç değerine ayarlanmış) sistem üzerinde olacaktır. 
2.2.6- Yağ debisi  100 barda – ~4 lt/dk 

700 barda – ~ 1 lt/dk 
2.2.7- Kol kuvveti Max.45kg 
2.2.8- Sistem ağırlığı  Max.55 kg 
2.2.9- Boyutlar Max. 500 x 400 x 450 mm 

 
2.3- Tek etkili yay dönüşlü pistonlar 
2.3.1- Yüzeyleri indiksüyonla sertleştirilmi ş ve paslanmaya karşı korumalı krom malzemeden 
olacaktır. 
2.3.2-Yay sayesinde yağ basıncı kesildiğinde otomatik olarak kapalı konuma gelmelidir. 



2.3.3- Piston başlıkları değiştirilebilir özellikte ve yüksek mukavemetli malzemeden imal 
olmalıdır. 
2.3.4- Piston bağlantıları hızlı değiştirebilir kaplinlerle yapılacaktır. 
2.3.5- 2 yıl garantili ve CE belgelerine sahip olacaktır. 
 
2.4- Hidrolik hortumlar 
2.4.1- Çalışma basıncı pompa çalışma basıncına uygun olacaktır. 
2.4.2- Patlama basıncı max. çalışma basıncının 4 katı olacaktır. 
2.4.3- Hortum bağlantıları standart 3/8” NPT olacaktır. 
2.4.3- 2 yıl garantili ve CE belgelerine sahip olacaktır. 
2.4.4-.Her türlü yağ ve suda çalışmaya uygun olacaktır. 
2.4.5- Çalışma sıcaklık aralığı ~ -40 / +100 °C 
 
2.5- Vidalı bilya valfli kaplin seti  
2.5.1- Bütün kaplin markalarıyla uyumlu, 
2.5.2- Basınç altında sökülüp takılabilir özellikte, 
2.5.3- Krom kaplamalı olacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Teknik şartnamenin 2. maddesindeki her bir husus ayrı ayrı cevaplandırılacak ve 
teklif ile birlikte verilecektir.  
4.2- Firmalar tekliflerinde marka ve model belirteceklerdir. Firmalar teklifleri ile teklif 
ettikleri ürünü teyit etmek için birlikte tanıtıcı katalog verecekler, teklif ettikleri malzemelerin 
katalog kod numaralarını belirteceklerdir. 
4.3- Malzemelere ait CE belgelerini teklif ile birlikte vereceklerdir. 
4.4- 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. 
4.5- Firmalar kısmi teklif verebilecekler, madde 5.2 de belirtilen 1. ve 2 kalem güç üniteleri 
toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. 
4.6- Yüklenici firma, malzemelerin teslimatıyla birlikte birer takım bakım ve işletme kitapçığı 
verecektir. 
4.7- Malzemeler (güç üniteleri ve yardımcı ekipmanları dahil) imalat ve işçilik hatalarına 
karşı en az 2 yıl firmanın garantisi altında olacaktır. 
4.8- Malzemelerin teslim yeri Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarıdır.  
4.9- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
67390 Kandilli Kdz.Ereğli/ Zonguldak 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 



5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 90 takvim 
günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
Sıra 
No 

Malzemenin Cinsi  Sipariş  
Miktarı 

1 Tek etkili hidrolik güç ünitesi  2 tk. 

 

Ünite Malzemeleri  
(1 ünite için) 

Miktarı 
(ad.) 

 

Tek etkili hidrolik el pompası (700 bar) 1 
Hidrolik hortum (5 mt / 700 bar) 1 
Hidrolik hortum (10 mt / 700 bar) 1 
Tek etkili yay dönüşlü piston (10 ton, 20 cm stroklu) 1 
Vidalı Bilya Valfli Kaplin Seti 5 
Tek etkili yay dönüşlü piston (10 ton, 10 cm stroklu) 1 

2 Çift etkili hidrolik güç ünitesi  2 tk. 

 

Ünite Malzemeleri  
(1 ünite için) 

Miktarı 
(ad.) 

 

Çift etkili hidrolik pompa  
(Elektrik motoru ile birlikte -700 bar) 

1 

Hidrolik hortum (5 mt / 700 bar) 1 
Hidrolik hortum (10 mt / 700bar) 1 
Tek etkili yay dönüşlü piston (10 ton, 20 cm stroklu) 1 
Vidalı Bilya Valfli Kaplin Seti 5 
Tek etkili yay dönüşlü piston (10 ton, 10 cm stroklu) 1 

3 Tek etkili yay dönüşlü piston (10 ton, 35 cm stroklu) 2 ad. 
 
                         
                                    


