
MADENi YAG TEKNiK ŞARTNAMESi

ı. KONU:

Bu teknik şartname ile Ç.L.i. Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan ekteki muhtelif madeni
yağlar (varil) olarak satın alınacaktır.

2. YETERıiıiK (FiRMALARDA ARANACAK ŞARTLAR)

2.1. Madeni yağlara; dağıtıcı lisanslı, istasyon bayii lisanslı ve madeni yağ lisanslı
firmalar teklifte bulunabileceklerdir. Tekliflerin dikkate alınabilmesi için EPDK'dan
madeni yağ üretim lisans belgesi teklifle beraber sunulacaktır. Bu belge için EPDK'ya
başvurusu bulunup, sonuçlanmayan firmalar EPDK'dan alacakları başvuruları
olduğuna dair belgeyi sunmaları durumunda teklifleri dikkate alınacaktır. Ayrıca
Ç.L.i. 'de çalışan iş makinelerinin (Komatsu, Caterpillar, Cummins, Allison, General
Motor) imalatçı firmaları tarafından makinelerinde kullanılabileceğine dair belge
sunulan ürünlerde dikkate alınacaktır.

2.2. istekliler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan almış oldukları Sanayi Sicil
Belgesinin noter tasdikli suretini teklif eklerinde vereceklerdir.

2.3. Satın alınan madeni yağların her biri, öncelik sırasına göre, son şekliyle
uygulamada geçerli olan TSveya ENstandartlarına uygun olacaktır.

2.4. istekliler üretici firmaya ait 15014001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ve
1509001 veya 1509001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri belgelerinin asılları veya
noter onaylı suretlerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

3. TEKNiK ÖZEııiKLER:

3.1. Madeni yağlar, teknik şartname ekindeki çizelgelerde belirtilen APı kalite
sınıflaması ve SAEviskozite sınıfı standart değerlerine uygun olacaktır. Firmalar
teslim ettikleri her parti yağ için; yoğunluk, 4DoC/ 1DDoCdeki viskozite
değeri, viskozite indeksi, akma noktası, parlama noktası, köpük testi ve TBN/TAN
değerlerini içeren analiz raporunu beraberinde vereceklerdir. Bu raporun akredite
olmuş bir laboratuvar tarafından verilmiş olması gerekmektedir.

3.2. Firmalar teklif edecekleri madeni yağların markasını ve ismini tekliflerinde
açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

3.3. Firmalar tekliflerinde madeni yağların ilgili standartlarını belirtecekler ve
bu standartlara ait belgeleri teklifleri ekinde vereceklerdir.

3.4. Teklif ve teslim edilecek madeni yağlar son 6 ay içinde imal edilmiş
olacaktır.

3.5. Firmalar teklifleri ekinde ürün yelpazesi ve teknik özelliklerini tanıtan
Türkçe katalogları vereceklerdir.
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3.6. Firmalar teklif edecekleri yağların Ürün Güvenlik Formunu (MSDS) verecek;
zararlı kimyasalların uluslararası sınır değerlerini ve kendi ürünlerinin değerlerini
belirteceklerdir.

3.7. Satın alınacak madeni yağlar APı kalite sınıflamasına (gresler için NLGI
numarası, sabun cinsi, 2s°C'de işlenmiş penetrasyon, damlama noktası ve maksimum
çalışma sıcaklığı, dört bilye yük testi), SAEve ıso viskozite sınıfı standart değerlerine
uygun olacaktır. Yükleniciler teslim ettikleri her parti yağ için üretim analiz raporlarını
beraberinde vereceklerdir.

3.8. Talep edilen yağların özellikleri ekteki Madeni Yağ analiz çizelgelerinde
belirtilmiştir. istekliler tekliflerinde, teklif ettikleri ürünlere ait teknik özelliklerin
çizelgede belirtilen değerlerde olduğunu gösteren belgeleri de vereceklerdir.

4. TESliM SÜRESive YERi:

4.1. Nakliyesi yüklenici firmaya ait olan madeni yağların teslim yeri ç.L.i.
Müdürlüğü Merkez Ambarıdır.

4.2. Yüklenici firma tarafından ç.L.i. Müdürlüğü Merkez Ambar madeni yağ
depolarına getirilecek madeni yağlar, mesai günlerinde (Pazar günleri ve resmi tatil
günleri hariç) 08.00-15.00 saatleri arasında teslim edilecektir. indirme ve boşaltma
işlemleri işletmemize aittir.

4.3. Satın alınacak yağların cins ve miktarları işletmemiz tarafından sipariş
verildikten sonra 30(Otuz) gün içerisinde işletme Müdürlüğü'müze teslim edilecektir.

5. AMBALAJ:

5.1. Varil olarak alınacak olan madeni yağların cinsi, miktarı ve imal tarihi varil
üzerinde açıkça belirtilmiş olacak ve variller 4'lü olarak tek palet üzerinde olacaktır.

6. DiGERHUSUSLAR:

6.1. Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar
bulunmayacak, teklifler açık ve net olacaktır. Tereddütlü hususlarda firmalar tek
taraflı karar vermeyecek, bir yazı ile işletmemize başvurup konunun açıklığa
kavuşturulmasını isteyecektir.

7. KONTROl- MUAYENE:

7.1. Laboratuvar Kontrolü: Teslim edilen madeni yağlardan alınacak şahit
numunelerin, Madeni Yağ ve Antifriz ihtiyaç Listesi'nin garanti değerleri sütununda
belirtilen özellikleri taşıyıp taşınmadığının kontrolü için Laboratuvar kontrolleri
yapılacaktır. Ayrıca işletmemiz gerekli gördüğü takdirde uygun göreceği bağımsız bir
laboratuvarda şahit numuneleri kontrol ettirme hakkına sahip olacaktır. Yaptırılacak
kontrollere ait laboratuvar masrafları firmaya ait olacaktır.
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7.2. Teslim edilen madeni yağlar için yapılan muayene, yalnızca o parti için
geçerlidir.

7.3. Yukarıda belirtilen kontroller teslim edilen parti için yapılacak ve bu
kontrollerde uygun bulunmayan madeni yağlar reddedilecektir. Yüklenici firma; uygun
bulunmayan ürünleri, 7(yedi) iş günü içerisinde işletmemiz depolarından alıp yerine
uygunlarını yine 7(yedi) iş günü içerisinde getirmekle yükümlüdür. Firmaya, 7(yedi) iş
gününü aşan gecikmelerde her gün için teslim edilemeyen ürün bedeli üzerinden
%0,2 (binde iki) tutarında ceza uygulanacaktır. Uygun bulunmayan ürünlerin
işletmemizden alınması ve yerine uygunlarının getirilmesi ile ilgili tüm masraflar,
yüklenici firmaya aittir.

7.4. Ürünlerin ölçümü, kontrol ve muayenelerinin yapılıp uygun bulunmasını
müteakip, kabul ve tesellüm işlemleri yapılacaktır.

YAG ANAıiz ÇiZELGELERi

MOTOR YAGlARI

SAE STANDART : lSW/40 10 30 SO
Performans APı CI-4 APICF APı CF APı CF

CH-4 CF-4 CF-4 CF-4
CG-4 SG SG SG
CF-4 CUMMINS CUMMINS CUMMINS
CF/SL CAT TO-2 CATTO-2 CAT TO-2

CUMMINS AllisonC3 AllisonC3 AllisonC3
VOLVO KOMATSU KOMATSU KOMATSU

KOMATSU
Miktar : 11.520 kg 40.320 kg 17.280 kg 2.160 kg

Yoğunluk A5TM 0,86 min. 0,86 min. 0,87 min. 0,88 min.
(lS.C gr/ml) 0-4052
Viskozite ASTM 13 min. 6min. 10 min. 17 min.

(100.C CST) 0-445
Viskozite ASTM 130 min. 100 min. 95 min. 100 min.
indeksi 0.2270
Akma A5TM -30 max. -30 max. -18 max. -18 max.

Noktası (.C) 0-97
Parlama ASTM 220 min. 210 min. 220 min. 200 min.

Noktası (.C) 0-92
TBN ASTM 10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

(mg KOH/gr) 0-2896
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HiDROliK YAGLAR

ISOVG STANDART : Hidrolik Yağ 46
Performans : DIN 51524

Part ii
Miktar : 2.880 kg

Yoğunluk ASTM 0,86 min.
(lS0C gr/ml) D-40S2

Viskoıite ASTM 42 min.
(40°C CST) D-44S
Viskoıite ASTM 98 min.
indeksi 0-2270
Akma ASTM -24 max.

Noktası ("c) 0-97
Parlama ASTM 200 min.

Noktası ("c) 0-92

GRES

NLGI STANDART : LiTYUM KOMPLEX EP220
Miktar : 4.320 kg
Sabun Lityum Komplex
Cinsi (Gri/Siyah)

Penetrasyon ASTM 295-340
(25 oc) 0-217

Baı Yağ Viskaıite ASTM 400 min.
(40°C CST) 0-445

TiMKEN OK ASTM GEÇER
(SOIb'den) 0-566
Damlama ASTM 240 min.

Noktası (oc) 0-566
Çalışma (-20)-(+140)

Sıcaklığı (oc)
Dört Bllye DIN 51 315 min.

Kaynama Yükü (daN) 3S0-4
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ANTiFiRiz

ANTiFiRiz
Miktar : 14.400 kg
Donma Noktası (oC)
%100 max. -23
%50 max. -38
Kaynama Noktası (OC)
%100 min. 164
%50 min. 108
Özgül Ağırlık (20/20 oC) 1,113-1,143
pH
%100 8-11
%50 9-11
Alevlenme Noktası (oC) 110-128
COCmin.
Rezerve Alkalinite 10
%10 min.
Kül %Ağırlık, min. 3
Bakır 0,3
Lehim 0,6
Pirinç 0,3
Çelik 0,3
Dökme Demir 0,6
Dökme Alüminyum 0,6

H Erkan BERKER

Makine Mühendisi
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