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TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ
Amasra  Taşkömürü  İşletme  Müessesesi  ihtiyacı  olarak  grup-1  metan  gazlı  ortamlarda
kullanılmak üzere 27° eğimde 10 ton yükü laçka-vira yapabilecek kapalı devre hidrolik sistemli
elektro-hidrolik desandre vinci satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1 –  Vinç, 27° eğimde 10 ton yükü laçka-vira yapabilecek,  0 – 250 bar arasında basınçla
çalışacak,  hidromotor  basınç  kapasitesi  işletme  için  istenilen  basıncın  min.  1,5  katında
seçilecek ve işletme hızı min.1 m/sn olacaktır.
2.2  – Sistemde  kullanılacak halat  Kurumumuz tarafından temin edilecek,  sisteme ait  diğer
ekipmanlar yüklenici tarafından imal edilecektir.
2.3 – Halat Tambur Sistemi tek tambur olarak tasarlanacaktır. 
2.4-  Vinç tamburu sarım çapı DIN normuna göre Ø 22 mm ve 230 m boyunda olacak ve halat
Hesaplamalar ve diğer tüm işlemler bu halata göre dizayn edilecektir.
2.5 – Halat hidrolik uyarılı tambur fren sistemi olacaktır. Hidrolik uyarılı balatalı fren sistemi
sistem durduğunda otomatik olarak devreye girecektir. Enerji kesildiğinde veya joystik stop
pozisyona geldiğinde fren sistemlerinin tamamı kilitleme konumunda olacaktır.
2.6 –  Vincin yön kontrolü gerekli yükü kaldırabilecek momente sahip hidromotor yardımıyla
sağlanacaktır.
2.7   – Pompa  ile  elektrik  motoru  arasındaki  kaplin  yeterli  momenti  karşılayacak  özellikte
olacaktır. Teklifte sistem momenti ve kaplin dayanım momenti belirtilecektir.
2.8 – Vinç aşağıda belirtilen ölçülere yerleştirilebilir şekilde dizayn edilecektir. 
Yükseklik: 210 cm, Uzunluk:500 cm,  Genişlik: 250 cm     

2.9 – Elektrik sistemi ve kontrol:
2.9.1- Sistem 550 V, 3 faz, 1 pilot devresiyle dizayn edilecektir.
2.9.2- Ünite üzerindeki tüm kontrol elemanları (basınç, sıcaklık ve yük kontrolleri gibi) tek bir
pilot  devresiyle  kontrol  panosuna  aktarılacak,  sistem  bu  pano  üzerinden  kontrol  edilecek,
kontrol panosu üzerinden bu değerler izlenebilir olacaktır.
2.9.3- Kontrol panosu ile yol verici arasında da geri bildirim olacaktır. Bu bildirim sağlandıktan
sonra sistem harekete geçecektir.
2.9.4-  Kablo bağlantıları: Kurumumuzda kullanılan VICTOR başlıklara uygun olacaktır. Yol
verici  ,  başlıklar  ,kablo  ve  kesiciler  Kurumumuzca  sağlanacaktır.  Gerekli  kablo  bilgileri
teslimat öncesi tarafımıza verilecektir.
2.9.5- Çalışma başlamadan önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır.
2.9.6- Acil durdurma butonu olmalıdır.

2.10 – Hidrolik Vinç Fren Sistemi
2.10.1 – Hidro motor fren sistemi olacaktır. (yük tutma valfleri uygun olacak)
2.10.2 – Enerji kesildiğinde hidrolik uyarılı mekanik fren ve şanzıman freni devrede olacaktır.

2.11  – Tüm  basınçlar  bir  panelde toplanıp,  hepsi  ayrı  ayrı  gözlemlenecektir.  Operatör
konsolunda hız  göstergesi,  hidrolik  basınç  göstergeleri,  kirlilik  göstergesi,  yağ tankı  seviye
göstergesi, yağ sıcaklığı göstergesi vs. olacaktır. Metraj sistemi olacak, arabanın hangi metrede
olduğunu gösterecektir.
2.12 – Hidrolik sistem üzerinde pik basınçları engellemek için antişok valfleri kullanılacaktır.
Vincin boş ve dolu yön hareketlerinde karşı yük dengeleme önlemleri alınacaktır.
2.13 – Sistemde flushing hattı  olacaktır. Hat  içerisinde kalacak çapak ve benzeri  tortuların
temizlenmesi devreye alınmadan önce firma tarafından yapılacaktır.



2.14 – Hidrolik vincin çalışacağı ortamın durumu göz önünde bulundurularak pompa ile motor
arasına kampanalı tip soğutucu kullanılacaktır.
2.15 – Sistem her  bir  vardiyada  6  saat  çalışmada ısınma problemi  oluşturmayacak şekilde
malzeme seçimi yapılmalı, 60°C geçmeyecek şekilde radyatör ve soğutma sistemleri (su veya
hava) seçilmelidir. Sulu sistem yapılacaksa sistem için gerekli (pislik tutucu filtre ilave pompa
vb.)  sistemde  eksiksiz  bir  şekilde  olacaktır.  Sistem  kendini  yağ  sıcaklığı  max.  70°C  ye
ulaştığında emniyete alacak, durduracaktır.
2.16 – Şase ve mekanik aksamı (borular, yağ tankı valf blokları pompa gövdesi vb.) korozyona
karşı dayanıklı özellikte boya ile boyalı olacaktır.
2.17 – Yağ tankı AB normlarına uygun olarak ST37 çeliğinden üretilecek, içi epoksi boya ile
boyanacak ve güç ünitesinin montajından önce sızdırmazlık testine tabi  tutulacaktır. Dönüş
hattı  ve  emiş  hattını  birbirinden  ayıran  perdeye  sahip  olacaktır.  Drenaj  vanası,  temizleme
kapağı,  yağ seviye  göstergesi  ve benzeri  hidrolik  ekipmanlar  ulaşılabilir  ve  bakım onarımı
yapılabilecek şekilde tanka monte edilecektir.
2.18-   Yağ  tankı  pompa  kapasitesine  uygun  hacimde  seçilecek,  sistem  ve  pompa  yağ
yetersizliğinden/fazlalığından dolayı problemle karşılaşılmayacaktır.
2.19 – Hidrolik güç ünitesinin nemini almak için silikajel kapları kullanılacaktır.
2.20 – Boru ve hortumlar, hidrolik devredeki elemanlar arası akışkanı iletmek için yeterli boyut
ve mukavemette olacaktır. Aşırı basınç kayıplarını önlemek için hidrolik elemanların seçimine
ve boruların imalatına titizlik gösterilecektir. Hortumlar basınç sınıfına uygun olacaktır.
2.21- Hidrolik güç ünitesi bir adet kapalı devre, basıncı ve devri operatör tarafından manuel
olarak ayarlanabilen ve basıncı yüke göre değişen pistonlu pompa (veya daha iyi özellikte) ile
çalışacaktır.  Ayrıca  mobil  uygulamalara  uygun  olacaktır.  Emiş  ve  basınç  portları  SAE
normlarına uygun, basıncı min.350 bara dayanıklı olacaktır.
2.22- Sistemde kullanılacaksa redüktör sisteme uygun teknik özelliklerde seçilecektir.
2.23-   Sistem ekipmanları için yapılan hesaplamalar (güç, şase ölçüleri, sistem için gerekli
min. alan ölçüsü, redüktör hesabı vb.) teklifle birlikte verilecektir.
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  işyeri  elemanlarınca  müştereken
yapılacaktır. 
3.2- Vinç yeraltında çalışır teslim alındığı tarihten itibaren 20 takvim günü çalıştırılacak ve
sorun olmaması durumunda 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- Teçhizatın Grup-1 metan gazlı ortamlarda kullanılabilirliğine dair aşağıdaki belgeler
İdari  Şartnamenin 7.3 maddesinde belirtildiği  şekilde teklifle  ya da teslimatla birlikte
verilecektir.

a)  Muhtemel  Patlayıcı  Ortamda Kullanılan Teçhizat  ve  Koruyucu Sistemler ile
İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) 

göre  Avrupa  Konseyince  onaylanmış  bir  Akredite  kuruluş  tarafından  tanzim
edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli ATEX sertifikası, 

(Sertifikanın üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin bilgi bulunmuyorsa belgenin ihale tarihi
itibariyle geçerli olduğu akredite kuruluştan alınan ek belge ile  teyit edilecektir. Sertifikanın
geçerliliğinin akredite kuruluşunun web adresinden teyit edilmesi halinde alınacak ekran çıktısı
ek belge olarak kabul edilecektir. )

b) Muhtemel  Patlayıcı  Ortamda Kullanılan Teçhizat  ve Koruyucu Sistemler ile
İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) 
göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity).  bu hususu teyit
edeceklerdir. Sertifika teklif ya da teslimat ile birlikte verilecektir.



4.3- Yüklenici firma teklif vermeden önce vincin Amasra TİM’de yer altında kurulacağı yeri
görebilecektir.
4.4- Sistemin  yer  üstü  ve  yeraltında  kurulumunu  yüklenici  süpervizörlüğünde  Kurumumuz
personeli tarafından yapılacaktır. 
4.5- Sistem yeraltına indirilmeden önce yer üstünde montajı yapılacak ve boşta çalıştırılacaktır.
Sistem yerüstünde testini  takiben Kurumumuzca yeraltına  nakledilecektir. Firmaya sistemin
yeraltına nakledildiği  bildirilecek,  firma en geç 10 gün içinde montaja başlayacaktır. Firma
yeraltında montaj için geleceği tarihi 2 gün önceden Kurumumuza bildirecektir. Montaj ve test
çalışmaları en geç 15 takvim günü içerisinde tamamlanacak ve vinç çalışır halde Kurumumuz
ve yüklenici personelinin imzalayacağı bir tutanakla teslim edilecektir. 
4.6- Sistemde kullanılacak olan tüm hidrolik ekipmanların marka ve model bilgileri üzerinde
yazılı olacaktır. 
4.7- Teklifçi  firmalar  makineye  ait  standart  alet  takım  ve  avadanlıklarla  birlikte  tamir  ve
bakımda gerekebilecek alet, takım ve avadanlıkları özellikleri ile ücretli ve ücretsiz olarak liste
halinde belirtecek,  ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.
4.8- Firmalar  sistem ile  birlikte  verilecek  aksesuar  ve  zaruri  yedeklerin  listesini  ücretli  ve
ücretsiz olarak verecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir. 
4.9- Sistem, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacak, garanti süresi geçici
kabulünden sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi içerisinde olabilecek arıza hallerinde
masrafları  kendilerine  ait  olmak  üzere  2  gün  içinde  eleman  gönderip  arızaya  müdahale
edeceklerdir.  30  iş  günü  içinde  arıza  giderilemediği  takdirde  İdarenin  uğradığı  kayıplar
Yükleniciden tazmin edilecektir.
4.10- Firmalar teslim edecekleri makineye 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını
taahhüt edeceklerdir. 
4.11- Firmalar teklifleri ile birlikte teknik özellikleri içeren geniş kapsamlı 1 takım katalog ve
          Makinenin teslimi ile birlikte;
           a)  2 takım bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe),

b)  2 takım tamir-bakım kataloğu (elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve vb.içeren)
ve kullanma el kitabı verilecektir.
           c)  2 takım hidrolik, elektrik devre şemaları, ekipman malzeme listeleri, yerleşim
planları verilecektir.
4.12- Makinenin tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.13- Firma, sistemle ilgili işletme ve bakım konularında yeterli bir süre eğitim verecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar  tekliflerinde  teslim  süresini  belirteceklerdir.  Makine  en  geç  120  (yüz  yirmi)
takvim günü  içerisinde  teslim  edilecektir.  Vincin  teslim  süresi,  tüm teçhizatları  ile  birlikte
teslim edilip yerüstünde çalıştırıldığı güne kadar geçen süre olarak kabul edilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı (adet)
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