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KAYNAK ROBOTU 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İhtiyacı olarak 6 eksenli çalışan kaynak 
robotu aşağıda belirtilen özelliklerde tüm sistem ve ekipmanları ile birlikte satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1-Robot ekipmanları teknik özellikleri: 
2.1.1- 6 eksen endüstriyel robotun kol uzunluğu min. 2000 mm, taşıma kapasitesi min. 5 kg ve 
ağırlığı max. 250 kg olacaktır 
2.1.2- Robot sisteminin boyu min. 6m ve hareket kabiliyeti min. 5m olacaktır. 
2.1.3- 6 eksen endüstriyel robotun hareket tekrarlama hassasiyeti en fazla ±0,05mm olacaktır. 
2.1.4- Robot PC tabanlı kontrolöre sahip olacaktır.  
2.1.5- Robot sistemi DeviceNet, EtherCAT, Profibus-DP gibi endüstriyel haberleşme 
opsiyonlarına sahip olacaktır. 
2.1.6-  Robot el terminali üzerindeki USB biriminden sisteme veya tersine veri aktarımı 
yapılabilecektir. 
2.1.7-  Operatör programlamayı el terminali üzerinden yapabilecektir. Programlama adımları 
kopyalanıp değiştirilerek yeni program yapılabilecektir. 
2.1.8-  Tüm harici eksenler robot kontrolörü ile kontrol edilebilecektir. 
2.1.9-  Robot sisteminde kullanılacak 6 eksen endüstriyel robotun kinematiğine kullanıcı 
müdahale edebilecektir. 
2.1.10-  Robot sisteminde kullanılan motorlar, harici eksen ve pozisyonerler dahil, aynı marka 
servo motor olacak ve birlikte senkron çalışacaktır. 
2.1.11-  Robot sisteminde, kaynak işlemine başlamadan önce kaynak işlemi yapılacak iş 
parçasına torcun nozulu ile dokunarak, iş parçasının konumunu 3 boyutlu olarak belirleyen ve 
“Touchsense, touching” vb. olarak ifade edilen sistem olmalıdır. 
2.1.12-  Koruyucu gaz hortum paketi, robot kolu ve eli içerisinden korunaklı olarak 
döşenecektir. Robot ile dar kaynak bölgelerinde kaynak işlemi yapılırken hortum paketinin 
mekanik etkilerden korunması sağlanacak ve hortumun kamçı hareketi yapmasına müsaade 
edilmeyecektir. 
2.1.13-  Kaynak ark akımı ve kaynak telinden alınan feedback ile parçanın kaynak esnasında 
kaynak ağzı genişliğinin ölçülmesini ve kaynak yörüngesini kendi belirlemesini sağlayan 
donanım ve yazılım destekli adaptif sistem olmalıdır. 
2.1.14-  6 eksen kaynak robotunda servis veya bakımı sırasında robotun gerekli kalibrasyonu, 
kalibrasyon cihazı yardımı ile kolayca ve kısa sürede yapılabilmelidir. 
2.1.15-  Robot sistemi yüksek gerilim ve akıma karşı korumalı olacaktır. 
2.1.16-  Robot kontrol el terminali dokunmatik ekran olacaktır. 
2.1.17- Robot sistemi zemin üzerine sabitlenecektir. 

2.2- Kaynak ekipmanlarının teknik özellikleri:  
      2.2.1- Kaynak akımı 500 A 'e kadar çıkabilmelidir. 

2.2.2- Kaynak makinesi sinerjik ve darbeli (pulse)özellikli MIG/MAG tip olacaktır. 
2.2.3- Kaynak makinası %100 çevrimde ve ortam sıcaklığının 40C° de olduğu durumlarda bile 
360A üretebilmelidir. 
2.2.4- Tel besleme ünitesi 0.8, 1.0 ve 1.2 mm teller için uygun olmalıdır. 

      2.2.5- Kaynak makinası ve torçlar su soğutmalı olmalıdır. 
      2.2.6- Güvenlik sınıfı en az IP23 olmalıdır. 

2.2.7- Kaynak pozisyonuna, et kalınlığına, ara açıklığına ve kaynak tipine göre ayarlanan 
parametreler robot programlanırken kolaylıkla çağırılabilecektir. 



2.2.8-  Kaynak makinası ve tel besleme ünitesi robot sistemi ile birlikte senkronize bir şekilde 
çalışacaktır. 
2.2.9- Torç paketinde bulunan spiraller, kontak memesi, gaz dağıtıcı vb. donanımlar elektrot 
tipine uygun olmalıdır. 
2.2.10- Torçlar kaynak makinesinin sürekli akımına uygun kapasitede olmalıdır. 
2.2.11- Kaynak torcunda çarpışma sensörü bulunacaktır. 
2.2.12- Kaynak ışınlarından korunma amaçlı sistemin etrafı kaynak perdesi ile çevreli olacaktır. 
2.2.13- Otomatik torç temizleme istasyonu bulunmalıdır.  

2.3- Robot çevre birimleri teknik özellikleri: 
2.3.1- İş Parçası Pozisyoneri-1 Teknik Özellikleri : 
2.3.1.1 - Pozisyoner min. 1 ton kaldırma kapasiteli ve robota 2 eksende ilave hareket kabiliyeti 
verecektir . 
2.3.1.2- Pozisyonerin bir ekseni mekanik olarak sabitlenip karşı ayağı (avare) ile tek eksen 
pozisyoner olarak kullanılabilecektir.  
2.3.1.3- Pozisyoner robot ile eş güdümlü (senkron) çalışacaktır. 
2.3.1.4- Robot kontrolörü tarafından kontrol edilmelidir. 
2.3.1.5- Pozisyoner redüktörü en fazla 3 arc-min boşluğa sahip cycloid dişli sistemine sahip 
olmalıdır.  
2.3.2- İş Parçası Pozisyoneri-2 Teknik Özellikleri : 
2.3.2.1- Pozisyoner en az 1500 kg kaldırma kapasiteli ve robota 1 eksende ilave hareket 
kabiliyeti verecektir. 
2.3.2.2- Pozisyoner karşı ayağı en az 3m ayarlanabilir olacaktır. 
2.3.2.3- Pozisyoner robot ile eş güdümlü (senkron) çalışabilme özelliğinde olacaktır. 
2.3.2.4- Robot kontrolörü tarafından kontrol edilecektir. 
2.3.3- Lineer Robot Taşıyıcı (Slider)Teknik Özellikleri :  
2.3.3.1- Lineer robot taşıyıcı zemine monte edilecektir. 
2.3.3.2- Uzunluğu en az 6m olacaktır. 
2.3.3.3-Lineer taşıyıcı modüler yapıda olacak, standart bileşenlerle isteğe göre uzatılabilecektir. 
2.3.3.4- Robot ile senkron çalışacak ve Robot kontrolörü tarafından kontrol edilecektir 
2.3.3.5- Mekanik aksam ve bağlantı kablolarının tamamının üzeri, kaynak cürufundan korumak 
için kapalı olacaktır.  
2.3.3.6- Robot taşıyıcın taşıma kapasitesi en az 500 kg olacaktır.   
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
3.1- Gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili i şyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
3.2- Satın alınacak tezgâh tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi 
tutulacaktır. 
3.3- Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı, sarf 
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
3.4- Muayene masrafları (TTK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil 
olmak üzere) ile muayene esnasında tasarım, imalat ve montaj hataları sebebiyle meydana 
gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 
3.5- Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin 
kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan firma/kurum veya kuruluşun verdiği 
belgeler muayene sırasında ibraz edilecek ve bir fotokopisi Muayene ve Kabul Komisyonuna 
verilecektir. 
3.6- Yapılacak Muayeneler: Tezgâh, teknik şartnamenin 2’nci maddesinin alt maddelerinde 
belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda ; 
-Göz Muayenesi (tezgâh ve belgelerin kontrolü),  
-Ölçü Muayenesi   



-Fonksiyon Testi (en az 10 (on) iş günü işletme muayenesine tabi tutulacaktır .) 
3.7- Tüm muayene, test ve eğitimler tamamlandıktan sonra tezgahın giriş işlemleri yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, 
sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır. 
4.2-  Firmalar teklifle birlikte : 
   a)  CE belgesini  
   b)  Yetkili satıcısı ve/veya servisi olduğuna dair belgelerini 
   c) Türkiye’de ilgili makamlardan alınmı ş Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi 
vereceklerdir. 
   d) Kurulumu yapılacak sisteme benzer sistem kurduğuna dair referans listesi 
sunacaklardır. 
4.3- Tezgahın teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 
Müdürlüğü’dür. 
4.4- Tezgahın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.5- Tezgah bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda 
teslim edilecektir. Tezgah firma elemanları tarafından ücretsiz olarak Maden Makinaları 
Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli tüm ekipman 
yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Zemin betonu hazırlanması (firmalar sözleşmeye 
müteakip zemin için gerekli planı Kurumumuza vereceklerdir) ve tezgah için gerekli 
enerji (mevcut bir panodan bağlantı gibi) Kurumumuz tarafından sağlanacaktır. 
4.6- Tezgahın teslim süresi tezgahın TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki 
yerine tüm teçhizatları ile birlikte çalışır halde teslim edildiği güne kadar geçen süre olarak 
kabul edilecek ancak tezgahın kabulü tezgahın montajının tamamlanıp tüm fonksiyonları ile 
uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 
4.7- Firmalar tezgah ile birlikte verilecek aksesuar ve zaruri yedeklerin listesini ücretli ve 
ücretsiz olarak verecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.  
4.8- Tezgah, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacak, garanti süresi tezgahın 
kabulünden (giriş işlemlerinin tamamlanmasından) sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi 
içerisinde olabilecek arıza hallerinde masrafları kendilerine ait olmak üzere 24 saat içinde 
eleman gönderip arızaya müdahale edeceklerdir. 30 iş günü içinde arıza giderilemediği takdirde 
İdarenin uğradığı kayıplar Yükleniciden tazmin edilecektir. 
4.9- Firmalar teslim edecekleri tezgaha 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını 
taahhüt edeceklerdir.  
4.10- Sistemde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Açısından yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen 
tüm önlemler mevcut olacaktır. 
4.11- Firmalar teklifleri ile birlikte;   tezgahın ve kontrol ünitesinin teknik özelliklerini içeren 
geniş kapsamlı 1 takım katalog vereceklerdir. 
          Tezgahın teslimi ile birlikte ; 
              a)   2 takım bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe), 
   b)  2 takım tamir-bakım kataloğu (tüm sistem devre şemalarını da içeren)  ve kullanma 
el kitabi verilecektir. 
4.12-Fatura aşağıdaki bilgilere 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 

 
 
 



5- EĞİTİM 
5.1-Temel robot programlama eğitimi verilecektir. 
5.2-Kaynak makinası eğitimi verilecektir.  
5.3-Tüm sistemin bakımı için detaylı bakım eğitimleri verilecektir. 
5.4-Alınan eğitim sonrası operatörler iş programlayabilir düzeyde olacak ve 
sertifikalandırılacaklardır. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Tezgah en geç 120 takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir. 
6.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı 
(set) 

Kaynak robotu 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


