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 İHRAÇ TESİSLERİ VİBRASYON ELEĞİ İMALATI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ 
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihraç tesislerinde kullanılmak üzere ihraç tesisleri 
vibrasyon eleği imal ettirilecektir.  
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1-İmalat bu şartname eki tonluk ocak arabası şasesi MEK-2122 no.lu resimde belirtilen şekil, ölçü, 
tolerans, izahat,  işleme işareti ve malzemeye göre gerçekleştirilecektir. 
2.2-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar; işlenen yüzeyler 
için  DIN 7168’e göre orta mertebede  olacaktır. 
2.3- Kaynakla eklenmiş profil ve saclar imalatta kullanılmayacaktır. 
2.4- İmalatta kullanılan yassı mamuller (saclar) için Erdemir kalite No:3237 kalite ve köşebent, U ve 
I profilleri için St 37.2 kalite malzeme kullanılacaktır. 
2.5-İmalatta kullanılacak hazır malzemeler (cıvata, perçin, U profili,  I profili, köşebent) ilgili TSE 
standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. 
2.6-Bütün kaynaklı bağlantılarda imal edilecek malzemeye uygun bazik tip kaynak elektrodu 
kullanılacaktır. Elektrodlar TSE Uygunluk Belgeli olacaktır. 
2.7-Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun sürekli (kesintisiz) ve kaynak boşluğu ihtiva 
etmeyecek, dikişlerdeki curuflar temizlenmiş olacaktır 
2.8-Kaynaklı parçalarda şekil değişmesi (deformasyon) ve gerginliğin olmaması için kaynak işlem 
sırası ve uygulama yöntemlerine riayet edilerek gereken tertibat alınacaktır. 
2.9- Perçinleme ve kaynak yaparken eksen kaçıklığının olmaması sağlanacaktır. 
2.10-Her bir perçinin perçin işleminden sonra oynayıp oynamadığı ve uygunluğu kontrol edilecektir. 
2.11-Kaynak ağzı açılması gerekli kaynak bağlantılarında kaynak ağızları standartlara uygun 
olacaktır. 
2.12-Cıvata ve perçin delikleri uygun çapta bir matkap ile tam ekseninde delinecektir. Bu deliklerin 
delinmesinde zımba veya oksijen kaynağı kullanılmayacaktır. Delme işleminden sonra delik 
ağızlarındaki çapaklar temizlenecektir.    
2.13- Çelik konstrüksiyon işçiliği 1. sınıf olacaktır. 
2.14-Vibrasyon eleğinin İmalatı tamamlandıktan sonra çapak, kaynak curufu, pas ve yağlardan 
arındırılarak iki kat gri metal primer boya ile boyanacaktır.  
 
3-  KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü ve gerek görülmesi halinde Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi yetkili 
elemanları muayeneye iştirak ettirilecektir. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır. 
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 bir 
hafta içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. 
4.3-Vibrasyon eleğinin İmalatı tamamlandıktan sonra veya nakliye sırasında şekil değiştirmenin 
(çarpılma) önlenmesi için gerekli tedbirler alınmış olarak Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
iş sahasına teslim edilecektir. 
4.4-İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır. 
4.5-Resimler üzerinde anlaşılamayan hususlarda Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı veya Armutçuk 
Taşkömürü İşletme Müessesesi ilgili elemanları ile görüşülerek bilgi alınabilecektir. 



4.6-Firmalar çalışır haldeki vibrasyon eleğini Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde 
görebileceklerdir. 
4.7-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. 
 
5-   SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 60 takvim günü içersinde teslim 
edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.  
 
 

Etinorm Malzemenin cinsi Resim no 
   Armutçuk 

TİM 
Toplam sipariş 
miktarı (ad.) 

828 080 0241 Virasyon eleği (komple) MEK-2122
 

1 1 

 
 

FATURA ADRESİ VERGİ DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  
Pazaryeri Mahallesi TTK Sok. No 15 İç Kapı No:A 
Kandilli- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

KDZ. EREĞLİ 859 008 5801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUAYENE İSTEK FORMU  

 

 

TÜRK İYE 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 

 
 
        
 


