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2016 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

BANT TARTI KANTARI ALIMI 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

1. AMAÇ  
Karadon  Taşkömürü İşletme Müessesesi Lavuar Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olarak aşağıda 

özellikleri belirtilen konveyör bantı ile taşınan kömürün ağırlığını kümülatif olarak ölçecek bir adet 
Avrupa Tip Onaylı (2004/22/AT Belgeli) elektronik bant tartı kantarının imalatı ve montajı 
yaptırılacaktır. 

 

2. TEKN İK ÖZELL İKLER İ  : 
2.1. Bant Kantarı Teknik Özellikleri  : 

2.1.1. Tipi     : 0-100 mm. tüvenan taş kömürü için tartı kantarı 
2.1.2. Taşıma kapasitesi    : Ortalama : 350 t/h, max : 650 t/h,  
2.1.3. Bant kantarının yerleşeceği yer   : Bant galeri içindeki konveyör bandı (kapalı alan) 
2.1.4. Son besl.nok. ile baş tambur merk. arası : 400  m.  
2.1.5. Besleme nokta sayısı   : 1  
2.1.6. Malzemenin yoğunluğu   : kömür için 1,8 ton/m3 ,   taş için 2,2 ton/m3 dür 
2.1.7. Malzemenin Yapısı   : Normalde Serbest akan malzeme olup zaman 

zaman sulu olmaktadır. 
2.1.8. Nemi     : % 2-8 arası 
2.1.9. Bant beslenişi    : Vibratörle besleme 
2.1.10. Bantın hızı    : 2,28 m/s 
2.1.11. Bant genişliği    : 48” (aşınma durumları hariç) 
2.1.12. Bant kalınlığı    : 12 mm. 
2.1.13. Baş tambur ile kuyruk tambur arası mes. : 400 m. 
2.1.14. Bir metre yeni bant ağırlığı  : 12000 gr/m. 
2.1.15. Bant cinsi     : Kauçuk kaplı kord bezi 
2.1.16. Taşıyıcı rulolar arası mesafe  : 900 mm. 
2.1.17. Oluklaşma açısı    : 20° 
2.1.18. Bant yerleştirilmesi   : Üçlü makara grubu üzerine  
2.1.19. Gerdirme sistemi    : Ağırlık Tamburu ile  
2.1.20. Şebeke gerilimi    : Bant tahrik ünitesi 550V, 3 faz, 50 Hz.                        

Aydınlatma tesisatı    : 220 volt 
2.1.21. Bant meyili    : Bant eğimi sıfırdır.   
2.1.22. Kantar özellikleri yukarıda verilen sistemin tartma işlemini yapacaktır. 
2.1.23. Kantarın ölçme hatası ve karakteristiği aşağıdaki gibi olacaktır. 

• Ölçme hatası   : +% 0,3 -% 1 
• Tartım yapabilecek bant hızı : 1,8 m/sn ± 30 % 

2.1.24. Ölçme bandı grubu bant üzerindeki dökme malzeme ağırlığını load celler ile algılayan 
çelik konstrüksiyon olacaktır. Tartım ünitesi kalibrasyon ağırlığı ile test edilebilecektir. 

2.1.25. Load Celler paslanmaz malzemeden –15°C ile +60°C’da çalışacak, IP-67 tam kapalı su ve 
toz geçirmez tipte, DIN 40050 ve OIML normlarına uygun, müsaade edilen değerin % 
150’sinde dahi aynı duyarlıkta ölçüm yapabilecektir. Kumanda odası ile tüvenan kömür 
kantarı arası mesafe        ~ 180 m. olup bilgi iletimi havai hattan çekilecek kablo ile 
sağlanacaktır. Kablolama firmaca yapılacaktır. Gereğinde bu işlem için vasıfsız iş gücü 
TTK’ca sağlanacaktır. 

2.1.26. Load Cellerin aşırı akım ve voltaj gibi etkilerden korunması için topraklama tesisatı 
yapılacaktır. 

2.1.27. Elektronik indikatör  mikro prosesör teknolojisi ile teçhiz edilmiş, IP-54 korumalı, toz ve 
nem geçirmez, alüminyum kutulu, DIN normlarına uygun, durgun yük, otomatik sıfırlama 
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ve fonksiyonlar için LED ikaz ışıkları ile aşırı yük ikaz sistemi olacaktır. Konveyör 
bantının kontrol ve kumanda edildiği odada bantdan geçen kömür miktarının tesbiti için 
yük indikatörü olacaktır. 

2.1.28. Bant kantarı indikatöründen gelen bilgiler kömür miktarının izlenmesi ve istatiksel veriler 
için teklif edilecek bilgisayar sistemine aktarılacaktır. 

2.1.29. Digital takometre (encoder) dış ortam şartlarına dayanıklı alüminyum kutulu ağır hizmet 
tipinde olacaktır. Bant hızını sayacak ve ölçme ünitesine iletecek ve bağlantı elemanları ile 
birlikte olacaktır. 

2.1.30. Bant tartı sistemi Bant kaymasından, bant gerdirme işleminden etkilenmeyecektir. 
2.1.31. Bant ve makara arasına sıkışan malzemelerin zararından koruyucu tertibat olacaktır. 
2.1.32. Bantın aşırı yüklenmesinden tartı sistemi zarar görmeyecektir.  
2.1.33. Bant kantarı Avrupa Tip Onaylı (2004/22/AT Belgeli) olacaktır. Bu belge teklifle 

birlikte sunulacaktır.  
 
2.2. Bant Kantarı Bilgisayar Programı Teknik Özellikleri   : 

2.2.1. Bant parametrelerini gösterecek (malzeme adı, debi, ton/saat, üst limit, alt limit) 
2.2.2. Mesaj ve malzeme raporu verebilecek (istenildiği gün ve günlere ait) 
2.2.3. Bant hızını, son saatte geçen miktarı gösterecek. 
2.2.4. Günlük, haftalık, aylık, yıllık geçen miktarları gösterecek ve herhangi iki tarih veya saat 

arasındaki tartı bilgilerini hafızasında saklayıp döküm alınabilecek. 
2.2.5. Tartı bilgilerine herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale edilemeyecektir. 
2.2.6. Mesajları ekranda gösterecek. 

 
2.3. Bilgisayar ve donanımlarının özellikleri aşağıda belirtilmi ştir. 

2.3.1. Yongası en az Intel H110 veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.3.2. İşlemcisi en az Intel Core i5-6500 veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.3.3. En az 8 GB 1600 Mhz DDR3 belleği olacaktır. 
2.3.4. En az 2 GB DDR3 64 bit harici ekran kartına sahip olacaktır. Kartta 1 adet vga, 1 Adet 

DVI, 1 Adet Hdmi bağlantı imkanı olacak ve soğutucu fanlı olacaktır. 
2.3.5. Monitör, 160°/160° görüş açılı, geniş ekran en az 24”, en az 1 VGA portuyla birlikte 1 adet 

DVI(Digital) porta sahip ve LCD/LED olacaktır. DVI bağlantı kablolarıyla birlikte teslim 
edilecektir. 

2.3.6. Serial ATA 3, boyutu 3,5”, en az 7200 Rpm, 64 mb cache ve 1 TB Sata HDD olacaktır. 
2.3.7. Bilgisayarlar üzerinde SATA DVD yazıcı olacaktır. 
2.3.8. Anakart üzerinde ses devresi tümleşik olacaktır. Tümleşik olarak en az 3 (üç) Sata, 1 (bir) 

paralel, 1 (bir) PCI Express 16x, 1 (bir) PCI Express 1x, 1 adet klasik PCI, en az 6 (altı) 
USB 2.0/3.0 bağlantı noktası bulunmalıdır. USB portlardan en az 3(üç) adedi USB 3.0 ve 
en az 2 (iki) adedi kasanın ön tarafında çalışır durumda olacaktır. 

2.3.9. Anakart (PCB) üzerinde bilgisayar üreticisine ait logo üretim sırasında basılmış olmalıdır. 
Sonradan eklenmiş yapıştırma ve serigrafi ile üretilmiş çözümler ayrıca kazınmış 
anakartlar kabul edilmeyecektir. 

2.3.10. Bios üretici firmaya ait olmalı ve üretim aşamasında yüklenmiş olmalıdır. 
2.3.11. Güç kaynağı, sistemin sorunsuz olarak çalışmasını sağlayacak kapasitede ve en az 3 sata 

çıkışı olacaktır. Firma güç kaynağının gerçek değerini teklifinde belirtecektir. 
2.3.12. Sistem ile birlikte USB bağlantı özelliğinde kablolu/kablosuz, F Türkçe klavye ve 2 ya da 

3 tuşlu optik mouse ve hoparlör (monitörde hoparlör özelliği yoksa) verilecektir. 
2.3.13. Sistemde en az   Windows 7 Professional Türkçe işletim sistemi lisanslı ve yüklenmiş 

olarak bulunacaktır.  
2.3.14. Sistemle birlikte işletim sistemi ve donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. 

orijinal dokümanlar verilecektir. 
2.3.15. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecektir. 
2.3.16. Masaüstü bilgisayarlar energystar işaretli olmalı veya energystar için asgari verimlilik ve 
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performans gereksinimlerini sağlamalıdır. 
 
 
2.4. Yazıcı özellikleri aşağıda belirtilmi ştir. 
 

2.4.1. Tipi Renkli lazer yazıcı 
2.4.2. Siyah-Beyaz Baskı Hızı (dk): 16 sayfa (max) 
2.4.3. Renkli Baskı Hızı (dk): 4 sayfa (max) 
2.4.4. Baskı Kalitesi (Siyah): 600x600 dpi 
2.4.5. Baskı Kalitesi (Renkli): 600x600 dpi 
2.4.6. Tarama Çözünürlüğü: 1200 dpi 
2.4.7. Bağlantı Özellikleri: USB 
2.4.8. Kağıt Giriş Kapasitesi: 150 sayfa 
2.4.9. Kağıt Çıkış Kapasitesi: 50 sayfa 
2.4.10. Dahili Bellek: 128 MB 
2.4.11. Fotokopi Özelliği: Var. 
2.4.12. Enerji Verimliliği: Energy Star. 
2.4.13. Güç ve USB kablosu birlikte verilecektir. 

 

3. GENEL HÜKÜMLER :  
3.1 Teknik şartnamedeki tüm maddelere (3 ana madde ve alt maddeleri) sıra ile ve ayrıntılı olarak 

cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve 
net olacaktır.. Aksi durumda değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.2 Firmalar teklif vermeden önce kantarın kurulacağı yeri görebilecektir.  
3.3 İstekliler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olacaktır. Bu belge teklifle birlikte 

sunulacaktır.  
3.4 Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. 
3.5 Kantarın yerine nakliyesi, montajı firmaca yapılacaktır. 
3.6 Firmalar daha önce bu tür kantarları satıp montajını yaptıkları firmaların adresi ve 

telefonlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3.7 Firmalar tekliflerinde kantarın çalışma sistemini ve sistemde mevcut her bir ünitenin teknik 

özelliklerini belirtecekler ve bu bilgiler katalog ve broşürlerle desteklenecektir. 
3.8 Her bir sistemin hangi ünitelerden meydana geldiği tekliflerde açıkça belirtilecektir. 
3.9 Firmalar sistemin iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek 

zaruri yedeklerin, aksesuar ve teçhizatın birim fiyatları ile birlikte bir listesini vereceklerdir. 
3.10 Firma kantarın montajını müteakip bir hafta süre ile TTK elemanlarını tamir-bakım, kullanma 

ve ayar gibi konularda ücretsiz olarak eğitecektir. 
3.11 Teslimatla birlikte yedek parça, kullanma, tamir ve bakım katalogları verilecektir. 
3.12 Firmalar teklif ettikleri sistemlerin TTK’nın talebi halinde 10 yıl süre ile tamir-bakımını 

yapacaklarını ve yedek parçalarını temin edeceklerini belirterek garanti vereceklerdir. 
3.13 Kantar ve beraberinde verilen tüm teçhizatlar kabul tarihinden itibaren, malzeme, işçilik ve 

imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında belirtilen bu hatalardan dolayı 
meydana gelen arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 

3.14 Kantarın montajını müteakip 1 ay süre ile arızasız ve uygun çalıştığı görüldükten sonra kabulü 
yapılacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. 

3.15 Firmalar aşağıdaki soruları eksiksiz olarak cevaplandıracaklardır. 
3.15.1. Kantarın tartabileceği maksimum ağırlık, 
3.15.2. Kantarın tartı hassasiyeti, 
3.15.3. Kantarın doğru olarak tartı yapabilecekleri bant hızları aralığı, 

3.16 Kantarın ayarının yapılıp damgalattırılması ve yetkili mercilerden kullanım müsaadesinin 
alınarak çalışır vaziyette teslimi yüklenici firmaya ait olacaktır. 
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3.17 Kontrol, muayene ve kabul TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Lavuar İşletme 
Müdürlüğü ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 

3.18 Sistem teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na teslim 
edilecektir. 

3.19 Sipariş edilecek malzemelerin cins ve miktarları aşağıda listelenmiştir: 
 

Malzeme Cinsi Miktar 

Elektronik bant tartı kantarı    1 
 

3.20 Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI  

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
 


