
2019 YILI 
OCAK ARABASI VE MARTOP İKÖR YEDEKLER İ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ:  TTK ihtiyacı olarak ocak arabaları ve martopikör yedekleri imal ettirilecektir.  
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1-İmalat teknik şartname ekindeki teknik resimlerde belirtilen şekil, ölçü, standart, 
malzeme, işleme işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır. 
2.2-Tonluk ocak arabası tekerleği;  
2.2.1-TOA tekerlekleri aşağıda belirtilen kimyasal kompozisyonda deoksidasyon tarzı durgun 
olan eriyikten dökülecektir. 

        C     : % 0,60 max                               P :< % 0,05         P+S <  % 0,09 
   Mn  : % 1,50- 2.00                              S  :< % 0,05        Si    : % 0,50 max. 

2.2.2-TOA tekerleklerinde ince taneli ve homojen bir içyapı elde etmek için normalize 
tavlaması yapılacak ve normalizasyon tavı sonu mukavemet değerleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Kopma mukavemeti               : 70-84  kgf / mm² 
 % uzama (min )                      : 8 

                  Raya değen yüzey  sertliği     : 210-250  HB 
2.2.3-(~) işleme işareti olan yüzeylerin kumları alındıktan sonra çapakları kaba olarak 
alınacaktır. 
2.2.4-Tekerleklerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu kaynakla dolgu, çapak, 
malzeme noksanlığı, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına 
mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır. Malzeme içyapısı ince, sıkı taneli 
olacak, herhangi bir yapı ayrıtı veya yabancı malzeme izi bulunmayacaktır. İşlenmiş yüzeyler 
tamamen hatasız olacak, tekerleklerin kullanılmasını sınırlayacak hatalar olmayacaktır. 
2.3- Yaylı çekme çubuğu yayının ölçü toleransı TS EN 15800’e uygun olacak ve E-170-F-8 
no’lu resimde 2 ve 6 no.lu parçalar koruyucu siyah veya gri boya ile boyanacaktır. 
2.4-Ayarlı gergi cıvatasında (E-170-F/5 no’lu resim) gövde siyah koruyucu boya ile 
boyanmış olacaktır. Ayarlı gergi cıvatası komple yapılmış vaziyette teslim edilecektir. 
2.5-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN-7168’e göre orta mertebede, döküm 
yüzeyler için ise DIN 1683’e göre orta mertebede olacaktır. Çelik döküm malzemeler DIN 
1681’deki mekanik özellikleri karşılayacaktır. 
2.6-Vida delikleri uygun çaplı bir matkap ile tam ekseninde delinecektir. Delme işleminden 
sonra delik ağızlarındaki çapaklar temizlenecektir. 
2.7-İşlenen yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanarak teslim edilecektir. 
2.8-Yüzeyler temiz ve düzgün olacak çapak, karıncalanma vb. kusurlar bulunmayacaktır. 
2.9- Kaynak yapılacak yerler sürekli ve çepeçevre bir kaynakla kaynatılacak ve kaynak 
boşluğu ihtiva etmeyecektir. Kaynak sonrası cüruflar temizlenecektir. Kaynaklı bağlantılarda 
TSE Uygunluk Belgeli ve imal edilecek malzemeye uygun kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak 
dikiş kalınlıkları standartlara uygun olacaktır. 
2.10-Yüzey pürüzlüğü 12. ve 13. kalemlerde 0,4 N5 mertebesinde olacaktır.  
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır. 
3.2-Tonluk ocak arabası tekeri (E-155 /8³/1 ); her parti döküm ile beraber DIN-50125 ‘e göre  
dökülecek ve tekerleklerle beraber normalizasyona tabi tutulacak 6 adet deney çubuğu 
dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacak ve bu işlem her 
parti döküm için tekrarlanacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden 
Kurumumuza bildirecektir. Dökümün başlayış ve bitiş saatlerini, dökülen parça sayısını ihtiva 



eden bir protokol tanzim edilecektir. Ayrıca normalizasyonun uygunluğu Kurumumuz 
elemanınca denetlenecek, tutulan bir protokolle tavlanan parça sayısı ve süresi tespit 
edilecektir. Tutulan protokollerin bir nüshası Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. 

          3.2.1- Döküm esnasında alınan ve tekerleklerle beraber normalize edilen deney çubukları 
mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin tespitinde kullanılacaktır. Bulgu değerleri 
şartnameyi karşılamadığı takdirde o parti tekerlekler reddedilecektir. Sertlik değeri her 
tekerlekte kontrol edilecek uygun olmayan tekerlekler reddedilecektir. Gerek görüldüğünde 
içyapı kontrolü tekerlekler kesilerek yapılacak ve şartnameye aykırı husus tespit edildiğinde o 
parti reddedilecektir. 
       
4-GENEL HÜKÜMLER 
4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 
4.2- 4. ile 5. kalem ve 12. ile 13 kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup,  eş çalışan 
malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir.  Diğer 
kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 
verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
4.3- Malzemeler Müesseselerimizin sipariş miktarlarına göre ayrı ayrı ambalaj, sandık veya 
ahşap paletler üzerinde, üstlerine malzemelerin cinsi, miktarı, resim numarası ve talep edilen 
müessese adı yazılarak,  naylon vs. gibi malzeme ile kapatılmış olarak forklift ile 
boşaltılabilecek şekilde teslim edilecektir. 
4.4-Tekerlek 20 - 50 ’şer adetlik guruplar halinde lift ile kaldırılabilecek tahta veya çelik 
paletler üzerine çelik kuşaklarla bağlanarak sağlam paketlenmiş veya sandıklanmış olarak 
teslim edilecektir. 
4.5- 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 bir ay içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. Malzemeler firma 
garantisinde olacaktır, 
4.6-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 müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları 
kestiği tarihte malzemeleri teslim etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları 
gerekmektedir. 
4.7-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 5.2 maddesinde belirtilen ihtiyaç birimleri 
dağılımına uygun olarak aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir;   
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815  
74300 Amasra BARTIN 

BARTIN 815 003 4595 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:7967600 Kozlu 
ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 
67520       Kilimli/ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
 
 



5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 90 (doksan) 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
5.2- Malzeme özellikleri ve sipariş miktarları aşağıdaki gibidir: 
 

 
Sıra 
No 

 
Etinorm Malzemenin cinsi Resim no İhtiyaç birimi  

İhtiyaç 
miktarı 
(adet) 

Toplam 
sipariş 

miktarı (adet) 

1 021 070 0027 
TOA Koşum takımı 
kilit pernosu 

E-155-7/5 Amasra TİM 100 100 

2 021 070 0037 Tekerlek kapağı  E-155-8³/5 Amasra TİM 500 500 

3 021 070 0049 Mil rondeli (baga) E-155-8²/13² Amasra TİM 500 500 

4 021 070 0052 TOA Tekerleği E-155 /8³/1 Amasra TİM 400 400 

5 021 070 0053 TOA tekerlek mili E-155-8³/2 Amasra TİM 100 100 

6 021 070 0055 
Rulman baskı 
parçası 

E-155-8³/8 Amasra TİM 250 250 

7 021 074 0012 
2.4 TOA Koşum 
takımı (komple) 

E-175/4 Amasra TİM 400 400 

8 021 075 0037 Rulman kapağı E-170-E-3 Kozlu TİM 500 500 

9 021 075 0053 Dingil yatağı E-170-D/2 Karadon TİM 250 250 

10 021 075 0092 Yaylı çekme çubuğu E-170-F-8 Kozlu TİM 600 600 

11 021 075 0093 Ayarlı gergi civatası E-170-F-5 Kozlu TİM 300 300 

12 812 043 0022 Üst tevzi klepesi B-186-17 Kozlu TİM 50 50 

13 812 043 0023 Alt tevzi klepesi B-186-18 Kozlu TİM 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 


