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OKSİ-ASETİLEN KESME TAKIMI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ:   
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde Oksi-Asetilen kesme  takımı satın 
alınacaktır. 

 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER: 
2.1- KESME TAKIMI: 
2.1.1- Kesme kapasitesi: 3-100 mm. 
2.1.2- Kesme takımı aşağıda belirtilen alet ve teçhizattan oluşacaktır. 

a) Kesme Hamlacı, 
b) Kesme lüleleri (memesi) -Takım: 3-20, 20-50, 50-100 mm. 
c) Kabze (Tutamak) : Krom kaplamalı, rahat tutma özelliğinde ve kaymayı önleyici kanallı olacaktır. 
d) Kesici arabası, pergeli, noktası, çubuğu ve lüle temizleyici takımı, 

2.1.3- Kesme hamlacının kumanda kolu üstten yaylı sistemli olacak, ayrıca kumanda kolu gereğinde 
otomatik bağlama özelliğine sahip olacaktır. 
2.1.4- Kesme şaloması otomatik mikser sistemli ve gaz sızdırmaz özelliğine sahip olacaktır. 
2.1.5- Kesme şaloması iki kanallı ve kesme kanal uzunluğu 150 mm. olacaktır. 

a) Kesme oksijen kanalı, 
b) Yanıcı gaz (Asetilen kanalı) 

2.1.6- Oksijen kumanda vanası kesme ünitesi yanında, diğer iki adet vana kabze üzerinde ve hortum 
bağlama yerinde de iki adet emniyet ventili bulunacaktır. 
2.1.7- Tutamağın (kabze) bağlantı boyutu Ø 16 mm.,oksijen bağlantısı R 1/4” ve asetilen bağlantısı R 3/8” 
sol diş olacaktır. 
2.1.8- Yedek olarak 50 adet O-Ring (lastik conta) verilecektir. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 

 
4- GENEL HÜKÜMLER : 

 
4.1- Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune 
vereceklerdir. Malzemeleri katalog üzerinde net olarak göstermeyen ve numune vermeyen firmaların 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.2- Firmalar oksi-asetilen kesme takımları için her türlü imalat ve malzeme hatalarına karşı asgari 1 yıl 
garanti vereceklerdir. Kullanma esnasında arızalanan kesme takımlarının yerine uygun olan yenileri en geç 
1 ay içinde TTK’ya ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu husus tekliflerde açıkca belirtilerek taahhüt 
edilecektir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.3- Firmalar tekliflerinde marka belirteceklerdir. 
4.4- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
4.5- Firmalar TSE Uygunluk Belgelerini ve/veya ISO Kalite Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. Malzemeler CE işaretli olacaktır. 
4.6-  Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ve fatura kesim bilgileri ekli listelerde gösterilmiştir.  

       4.7- 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. 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ: 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 15 takvim günü içinde 

teslim edilecektir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı ekli listedeki gibidir. 

        
 
  


