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ÇZK OLU ĞU DÖKÜM KAYIT PROF İLİ 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1- AMAÇ 
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak üzere çift zincirli konveyör 
oluğu döküm kayıt profili imal ettirilecektir. 
 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER  
2.1- İmalat teknik şartname ekindeki döküm kayıt profili ÜM-505-03 no’lu resimde belirtilen 
şekil, ölçü, malzeme, sertlik, izahat ve toleranslara göre çelik döküm olarak imal edilecektir. 
2.2- Tolerans verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır. 
2.3- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, tufal, karıncalanma, döküm boşluğu, 
kaynakla dolgu, çapak, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına 
mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır. 
2.4- Döküm malzemelerde dökümden sonra ince taneli ve homojen bir içyapı elde etmek için 
normalize tavlaması yapılacaktır. 
2.5- ÇZK oluğu döküm sigmanın alt ve üst çenelerin paralellikten sapması 1,5 mm içinde 
olacaktır. 
2.6- Döküm sigmanın 1250 mm boy için doğruluktan sapması 2,5 mm içinde olacaktır. 
2.7- Döküm sigmanın 1250 mm boy için uzunluk (boy) toleransı (+1.5, -0) mm olacaktır. 

 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca 
müştereken yapılacaktır. 
3.2- 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 elemanlarınca denetlenecek, 
tutulan bir protokolle tavlanan parça sayısı, normalizasyon sıcaklığı ve süresi tespit edilecektir. 
Tutulan protokollerin bir nüshası ise Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne 
gönderilecektir. 
3.3- Döküm esnasında alınan ve döküm malzemelerle birlikte normalize edilen deney çubukları 
kimyasal analizin ve gerek görülmesi halinde mekanik özelliklerin tespitinde kullanılacaktır. 
Bulgu değerleri kimyasal analizi, gerek görülmesi halinde ise DIN 1681’deki mekanik 
özellikleri karşılamadığı taktirde o parti döküm malzemeler red edilecektir. Firma iade edilen 
malzemelerin yerine uygun olanları en geç 30 gün içinde teslim edecektir. 
 

      4. GENEL HÜKÜMLER  
      4.1-Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Maden Makinaları Fabrika İşl. Müdürlüğü ambarıdır.  
      4.2-İhaleyi alan firma imal edilmiş olan döküm kayıt profili numunesini imalat öncesi ilgili   
      Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinde görebilecektir. 

4.3- İhaleyi alan firma önce 6 adet imal edilmiş döküm kayıt profilini TTK’ya ölçü ve şekil 
yönünden incelenmek üzere verecektir. TTK’nın tesbit ettiği noksanlıklar varsa firmaca bunlar 
giderilecek ve TTK’nın onayına müteakip imalata devam edilecektir. 

      4.4-Malzemelerin nakliye esnasında zedelenmemesi için ürünler fork lift ile kaldırmaya uygun   
      ahşap paletler üzerinde teslim edilecektir. 

 
 
 



 
4.5-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında eksik, hatalı 
imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tesbit edilen hususlar 
en geç iki hafta içinde üçretsiz olarak firmaca yerine getirilecek veya düzeltilmesi mümkün 
olmayan imalat hatalarında ise teknik şartnameye uygun olan yenileri ücretsiz olarak TTK’ya 
verilecektir. 
4.6-ÇZK döküm kayıtlı sigmanın çalışmayan yan profil yüzeyi üzerinde firma rumuzu ve imal 
yılı olacaktır. 
4.7-İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. 
4.8-Resimler üzerinde anlaşılamayan veya eksik görülen hususlarda TTK yetkilileri ile 
mutabakat sağlanarak imalata devam edilecektir. 
4.9-İmalatı tamamlanan döküm döküm kayıt profilleri çapak, pas ve yağlardan arındırıldıktan 
sonra korozyona karşı iki kat gri metal primer boya ile boyanacaktır. 
4.10-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. 
4.11- Faturalar aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak 
Sokak, No: 2   67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
4- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ   
5.1- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Sıra 
No 

Etinorm 
Resim  
No: 

Malzemenin adı  İhtiyaç Birimi 
Toplam 
sipariş 
miktarı 

1 817 094 0019
 

ÜM-505-03                     ÇZK oluğu döküm 

kayıt profili
 

Maden 
Makinaları 

Fab.İşl.Müd. 

8.000 
adet 

 
5.2- Malzemenin tamamı en geç 240 takvim gününde ve aşağıda belirtilen sürelerde istenilen 
miktarlardan az olmayacak şekilde teslim edilecektir. 
 

Malzemenin cinsi  
Teslim süreleri  

Toplam 
miktar 60. 

gün 
90. 
gün 

120. 
gün 

150. 
gün 

180. 
gün 

210. 
gün 

240. 
gün 

ÇZK oluğu döküm kayıt profili 
1500 

ad. 

1000 

ad. 

1000 

ad. 

1000  

ad. 

1000 

ad. 

1000 

ad. 

1500 

ad. 

8.000 

adet 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

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 

 

                  
 


