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 15 HP VE 45 HP BAŞ TAMBUR TAKR İK Z İNCİR DİŞLİSİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ 
TTK ihtiyacı olarak 15 HP ve 45 HP ÇZK konveyör redüktörlerinde kullanılmak üzere zincir 
dişlisi imal ettirilecektir. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1-İmalat teknik şartname eki 15 HP ÇZK baş tambur tahrik di şlisi F-617-2 ve 45 HP ÇZK 
baş tambur tahrik di şlisi F-504-3 no.lu resimde gösterilen şekil, ölçü, işleme işareti, malzeme ve 
toleranslara göre yapılacaktır. 
2.2-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e 
göre ince mertebede, döküm yüzeyler için ise DIN 1683’e göre ince mertebede olacaktır. 
2.3-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak, 
katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek 
herhangi bir kusur bulunmayacaktır. 
2.4-İki parçalı imal edilecek ıslah çeliğinden zincir dişliler tek parça halinde dökülecek ve döküm 
sonrası ince taneli ve homojen bir içyapı elde etmek için normalize tavlamasına tabi tutulacaktır. 
Bu işlemlerin bitiminde dişliler işlenecek ve ~ 1,5-2 mm kalınlığında testere ile talaş kaldırılmak 
sureti ile simetrik şekilde ortadan ikiye kesilerek ısıl işlem öncesi son şeklini alacaktır. Zincir 
dişlilerin zincir oturma yüzeyi (cebi) sertliği ısıl işlem sonucu 24-28 HRC olacaktır. Isıl işlem 
(indüksiyon + meneviş) dişlilerin sadece zincir oturma yüzeylerine yapılacaktır. Alternatif imalat 
metotları ayrıca değerlendirilecektir. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacak ve gerek görülmesi halinde Maden Makinaları Fabrika 
İşletme Müdürlüğü elemanları da muayeneye iştirak ettirilecektir. 
3.2-Gerek görüldüğü takdirde firma laboratuarından ücretsiz olarak istifade edilebilecektir. 
3.3-Her parti döküm ile birlikte çelik dökümde DIN-50125’e göre dökülecek ve malzemelerle 
birlikte 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, normalizasyon sıcaklığı ve süresi tespit edilecektir. Tutulan protokollerin bir 
nüshası TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na bir nüshası ise Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 
3.4-Döküm esnasında alınan ve döküm malzemelerle birlikte normalize edilen deney çubukları 
mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin tespitinde kullanılacaktır. Bulgu değerleri özellikleri 
karşılamadığı takdirde o parti döküm malzemeler red edilecektir. Firma iade edilen malzemelerin 
yerine uygun olanları en geç 15 gün içinde teslim edecektir. 
3.5-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. 
 
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 Şefliğidir. 
4.2-Dişliler, nakliye esnasında zarar görmemesi için ambalajlanacak ve işlenmiş yüzeyler 
oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanacaktır. 
4.3-İhaleyi alan firma, imalat esnasında zincir dişlilerde hatve kontrolü için ilgili resim üzerinde 
gösterilen zincirden 1 ad. TTK’dan son parti teslimatla birlikte iade etmek üzere alabilecektir. 



4.4-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.  
4.5-İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. 
4.6-Resim üzerinde anlaşılamayan hususlarda Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ile 
görüşülerek bilgi alınabilecektir. 
4.7-Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
4.8-Her bir adet dişli iki yarım parçadan oluşmaktadır. 
4.9-İki parçalı zincir dişliler eşlenerek uygun sandıklarda teslim edilecektir. 
4.10- Fatura kesimi ihtiyaç birimlerine göre dağılıma uygun olarak yapılacaktır. 
4.11-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 75 takvim günü içinde 
teslim edilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıda belirtilmiştir.  
 
 

Sıra 
no 

Malzemenin adı Resim no 
İhtiyaç Birimleri Dağılımı (ad.) Toplam 

Sip.Mik. 
(ad.) 

Armutçuk 
TİM 

Kozlu 
TİM 

Üzülmez 
TİM 

Amasra 
TİM 

1 
15 HP ÇZK baş tambur  
tahrik dişlisi 

F-617-2 - 90 - - 90 

2 
45 HP ÇZK baş tambur  
tahrik dişlisi 

F-504-3 60 60 100 20 240 

 
 
 FATURA BİLGİLERİ 
Faturalar madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir.  
 

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 

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

KARAELMAS 815 003 4586 

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 

 



 

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 

 

 
 
 


