
2016 YILI 
E.H. YÜKLEY İCİ  ve DELİCİ YEDEKLER İ TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1- AMAÇ  
TTK ihtiyacı olarak E.H. yükleyici ve delici için 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. Toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar; 
DIN 7168’e göre ince mertebede, döküm yüzeyler için DIN 1683’e göre ince mertebede 
olacaktır. Yay ölçü toleransı ise DIN 2096’ya uygun olacaktır. 
2.2- Yükleyici palet pabucu;  
       MİD-168/8 no’lu resimdeki pabuçlar 26 MCB profilden haddeleme, talaşlı imalat ve ıslah etme 
işlemleri ile kimyasal analizi aşağıda belirtilen malzemeden imal edilecektir. 
     %C            % Mn         %Si         %P               %S         %Cr              %B              %Al 
 0,23-0,28   1,10-1,35   0,15-0,40   0,030max     0,030max   0,30-0,45   0,001-0,003   0,020-0,040    
 
%Ti                     %Cu                 % Ni             %Mo 
0,040-0,060       0,30 max             0,25 max   0,06 max   
 
2.2.1- Yükleyici palet pabucunun ısıl işlem sonucu ; 

a- Sertliği                 :  420-515 HB (42÷52 HRc)  
b- Çekirdek sertliği  : 35 ±2 HRc 
c- Çentik darbesi işi : ≥ 20 Joule 
d- Kopma uzaması (Lo = 5d): Min.10% 

 
2.2.2- Pabucun üzerine A ek parçası bütün olacak şekilde imal edilirse 2.2. maddesindeki 
malzemeden, ayrı monta edilecek ise çelik döküm olarak aşağıda belirtilen malzemeden imal 
edilecektir. 

    %C           %Mn          %Si            %P              % S              %Cr          %Mo 
0,25-0,33   0,85-1,25   0,40-0,80   Max 0,040   Max 0,040   0,45-0,75   0,28-0,42    
    Al 

      0,02-0,09 
2.2.3-Kaynak işlemi ; A parçası ilave kaynaklı pabuçlar, imal edilecek malzemeye uygun kaynak 
elektrotu kullanılacaktır. Kaynak elektrotları TSE Uygunluk belgeli veya Uluslararası standartlara 
uygun olacaktır. Kaynak ağızları standartlara uygun olarak açılacaktır. Kaynak dikişleri, kaynak 
boşluğu ve gözenek ihtiva etmeyecek, dikişler üzerindeki cüruflar kırılacak ve kaynak sıçramaları 
temizlenmiş olacaktır. Kaynaklı parçalarda; şekil değişmesi (deformasyon) ve gerginliğin olmaması 
için kaynak işlemi sırası ve uygulama yöntemlerine riayet edilerek gereken tertibat alınacaktır. Kaynak 
yapılırken eksen kaçıklığının olmaması sağlanacaktır. Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun ve 
sürekli (kesintisiz) olacaktır. 
2.2.4- Pabuçlarda fonksiyon bozucu şekil verme hataları ve sertleştirme işleminin doğurabileceği 
çatlaklar bulunmamalıdır. Bağlama yüzeylerindeki şekil sapmaları doğrultma işlemi ile bertaraf 
edilmelidir. Bozuk ve boşluklu yerler herhangi bir kaynak işlemi ile doldurulmayacaktır. Pabuçların 
yüzeyindeki tufal ıslah sonrasında kumlama işlemi ile temizlenmelidir. Pabuçlar hiçbir şekilde paslı, 
karıncalı veya korozyona maruz kalmış olmayacaktır. Pabuçlar korozyona karşı koruyucu boya ile 
korunmuş olacaktır. 
 
2.3-Yükleyici yürüyüş makarası; 
2.3.1- Yürüyüş makarası parçalarının Kimyasal ve Mekanik Özellikleri ;  

a) Makara kovanı; 
Makara kovanı 30 Mn Cr B4 ve SAE 15 B 38 MOD. Çelik malzemeden dövme olarak imal 

edilecektir. Yürüyüş makaralarının bakla ile çalışan yüzey ve flaşın  iç yan yüzeyleri üzerinde ; 



Yüzey sertliği   : 47-55 HRc 
Sertlik derinliği  : 5-8 mm (45 HRc’ye kadar) 
İç yüzey sertliği  : min. 25 HRc 
Yukarıda belirtilen malzemeleri içeren teklif bulunamadığı taktirde Ç-4140 veya daha iyi kalite 
malzemeli teklifler ayrıca değerlendirilecektir. İmal edecekleri malzemeyi belirtmeyen firma 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Makara mili ; 
Makara mili BS 080 A47 MOD.C (Mangan modifiyeli çelik) malzemeden imal edilecektir. 

Yüzey sertliği  : 58-62 HRc 
Sertlik Derinliği : 2 mm’den min. 50 HRc 
Diğer Yüzeyler  : 230-290 HB 
Yukarıda belirtilen malzemeleri içeren teklif bulunamadığı taktirde Ç-4140 veya daha iyi kalite 
malzemeli teklifler ayrıca değerlendirilecektir. İmal edecekleri malzemeyi belirtmeyen firma 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) Makara kapağı (kepi) ; 
Makara kapağı GGG40 ferritik sfero döküm malzemeden imal edilecektir. 

Çekme mukavemeti : min.42 Kp/mm² 
Akma mukavemeti : min. 28 Kp/mm² 
Sertlik   : 130-180 HB 

d) Bronz yatak; 
Bronz yatak CA 932 (SAE 6600) kalite döküm malzemeden imal edilecektir. 
Sertlik   : 55/180 HB 
Kimyasal analiz % : Sn:7,00, Pb: 7,00, Zn:3,00, Ni: 0,50 
2.3.2- M.İ.D-301/4 resim no’lu bileziklerin bilezikler arasından yağ sızdırmaması ve içine pislik 
girmemesi için karşılıklı alıştırılarak montajları boşluksuz yapılarak teslim edecektir. 
 
2.4-Palet gergi makarası; 
2.4.1-F-83a/13 resim no.lu palet tekerleği kaynak sonrası gerilim giderme tavına tabi 
tutulacaktır. Tekerlek çemberinin dış yüzüne yüzey sertleşmesi yapılarak ilgili resimde 
belirtilen sertlik ve sertlik derinliği elde edilecektir. Firmalar tekerlek için alternatif imalat 
metodu ve malzeme teklifinde bulunabilirler. Bu durumda sertlik ve sertlik derinliği 
tekliflerde belirtilecektir. 
2.4.2-F-83a/13 resim no’lu palet tekerleği montaj sonrası yağ doldurma deliğinden 320 
numara sanayi tipi yağ ile doldurularak imbus başlı kör tapa ile kapatılacaktır. 
2.4.3-F-83-4 resim no’lu bileziklerin bilezikler arasından yağ sızdırmaması ve içine pislik 
girmemesi için karşılıklı alıştırılarak montajları boşluksuz olarak yapılacaktır. 
2.4.4- İmalatta kullanılacak hazır malzemeler TSE belgesine haiz olacaklardır. 
2.4.5- İmalatı tamamlanan palet gergi makarası harici etkilere karşı boya ile boyanacaktır. 
2.4.6- E.H. Yükleyici palet gergi makarası F-83a/(8,9,10,11,12,13,14,15) resim no.lu resme 
göre monte edilerek komple teslim edilecektir. 
2.5- H-1050 ve H-1116 resim no.lu malzemeler  santrifüj döküm yöntemi ile imalatı tercih sebebidir. 
Firmalar bu parçanın  imal yöntemini tekliflerinde belirteceklerdir.   
2.6-Cer dişlileri ince taneli ve homojen bir iç yapı elde etmek için dişliler normalize edilecek ve daha 
sonra çalışan dişli yüzeyleri indüksiyonla sertleştirilecektir. 
2.7- Taşlanmış yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü Ra 0,5 µm olacaktır. 
2.8- Kaynak ağızları, dikiş kalınlıkları standartlara uygun ve sürekli (kesintisiz) olacaktır. 
2.9-Dövme parçaların tümünde katmer ve benzeri dövme hataları, iç ve dış çatlamalar 
bulunmayacaktır. Dövme parçaların yüzeyindeki tufal ıslah sonrası kumlama işlemi ile 
temizlenecektir. Malzemelerin yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, Bozuk ve boşluklu yerler herhangi 
bir kaynak işlemi ile doldurulmayacaktır, karıncalanma, çatlak, boşluk vb. döküm kusurları 
bulunmayacaktır. Dökümden sonra ince taneli ve homojen bir iç yapı elde etmek için normalize 
tavlaması yapılacaktır 



2.10-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. 
2.11- Isıl işlemler; parçalar aşınma ve darbeye mukavim kırılmadan, geç aşınma gösterecek şekilde 
sertleştirilip, bilahare iç gerilmeleri giderici ısıl işleme tabi tutulacaktır. İndiksiyonla yüzey 
sertleştirme işleminden önce parçaların tamamı gerilim giderme işlemine tabi tutulacaktır. 
212- Korozyona karşı koruma; montaj edilecek hale gelen parçalar hiçbir şekilde paslı, karıncalı veya 
korozyona maruz kalmış olmayacaktır. Boyanmaması icap eden hassas yüzeyler korozyona mani olan 
yağ ile yağlanmış olacaktır. Komple haldeki makaralar korozyona karşı koruyucu boya ile korunmuş 
olacaklardır. 
2.13- Delikler uygun çapta bir matkap ile ekseninde delinecektir. Bu deliklerin delinmesinde zımba ve 
oksijen kaynağı kullanılmayacaktır. Delme işleminden sonra delik ağızlarındaki çapaklar 
temizlenecektir. 
 
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-Yükleyici palet pabucu dövme hataları ve sulamadan meydana gelecek çatlaklar için % 100’lük 
çatlak kontrolüne tabi tutulacaktır. Çatlak kontrolü ve 2.2.1 maddesindeki belirtilen deneylerle ilgili 
düzenlenmiş test sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.  
3.3.Palet pabuçları cıvata delikleri kontrolü için, firma gerekli şablonu temin edecek ve kurumumuza 
verecektir. 
3.4- Her parti döküm ile birlikte DIN-50125’e göre dökülecek ve malzemelerle birlikte 
normalizasyona tabi tutulacak her parti döküm için 6 adet deney çubuğu dökümde hazır 
bulunacak,  Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacaktır. Firma döküm zamanını en az bir 
hafta önceden Kurumumuza bildirecektir. Normalizasyon işlemi sırasında tutulacak bir protokolle 
normalizasyon sıcaklığı, süresi ve normalize edilen parça adedi tespit edilecektir.  
3.5- Firmaca yapılan 1 takım (2 adet) cer dişlisi Müessesemizde denenecektir. Dişlinin iş makinasına 
takılıp sisteme uyum sağladığı (ölçü açısından) görüldükten sonra firma imalatına devam edecektir. 
3.6- Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde firma 
laboratuarlarından ücretsiz olarak istifade edilebilecektir. 
3.7- 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- 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 1 ay 
içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. 
4.3- 5. ve 6. kalemler birbirleri ile eş çalışmaktadır. Eş çalışan malzemeler aynı firmaya 
sipariş verileceğinden, eş çalışan kalemlerin hepsine birim fiyat teklifi verilecektir. Diğer 
kalemlerde istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 
verilecektir. 
4.4- İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır. 
4.5- Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
4.6- Faturalar madde 5.2 de belirtilen dağılıma göre ihtiyaç birimlerinin aşağıda belirtilen fatura 
bilgilerine 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 

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 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
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 

Talep 
Miktarı 

Toplam  
sipariş 

1 809089 00330 Yürüyüş makarası 
MİD-301/1-2-3-4-

5-6-7-8-9 
Amasra TİM 

Kozlu TİM 
20 
20 

40 ad. 

2 809 089 0348 Yükleyici pabucu (yüksek) MİD-168/8 
Üzülmez TİM 
Karadon TİM 

50 
60 

110 ad. 

3 809 089 0355 
Makara muhafazası (zincir 
kılavuzu) 

Kozlu-A-142 
Kozlu -A-142-1 

Kozlu TİM 2 2 tk. 

4 809 089 0343 Yükleyici pabucu (alçak) MİD-168/8 
Üzülmez TİM 
Karadon TİM 

200 
120 

320ad. 

5 809 089 0441 Pinyon dişli (Z=56) 
Kozlu A-143-1 

 
Kozlu TİM 
Üzülmez TİM 

2 
10 

12 ad. 

6 809 089 0442 Pinyon dişli (Z=34) 
Kozlu A-143 

 
Kozlu TİM 
Üzülmez TİM 

2 
10 

12 ad. 

7 809 089 0450 Pinyon dişli (Z=65) 
Kozlu A-143-2 
 

Karadon TİM 
 

6 
6 ad. 

8 809 089 0590 
Yükleyici kepçe yastık 
perno burcu 

H-1050 Karadon TİM 10 10 ad. 

9 809 089 0588 
Yükleyici bom bağlantı  
pernosu 

H-856 Karadon TİM 5 5 ad. 

10 809 089 0587 
Yükleyici bom kaldırma 
silindir pernosu H-857 Karadon TİM 10 10 ad. 

11 809 089 0600 
Yükleyici Kepçe Sabitleme 
Pernosu H-1055 Karadon TİM 10 10 ad. 

12  809 089 0601 
Yükleyici  kepçe pernosu 

H-785/A Karadon TİM 10 10 ad. 

13 809 089 0622 
Yükleyici Kepçe Perno 
Burcu H-1116 Karadon TİM 10 10 ad. 



14 809 089 0624 Kepçe silindir pernosu H-1053 Karadon TİM 5 5 ad. 

15 809 089 0350 
Cer dişlisi Z-21 

Kozlu A-115 
Kozlu TİM 
Üzülmez TİM 

2 
8 

10 ad. 

16 809 089 0327 
E.H.  Yükleyici palet 
gergi makarası 

F83a/(8,9,10, 
11,12,13,14,15) 

(komple)       

Amasra TİM 
Kozlu TİM 

10 
10 

20 tk. 

17 812 073 0717 
Kızak aşınma plakası 

H-117-B Karadon TİM 50 50ad. 

18 812 073 0466 
Dişli makara 

Kozlu –A-128 Kozlu TİM 5 5 ad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUAYENE İSTEK FORMU 

 
 

 
TÜRKİYE 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 

 
 


