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HAVA KAPILARI İÇİN PNÖMAT İK KONTROL PANOLARI  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1. AMAÇ  
Grup I gaz (metan) ihtiva eden TTK Amasra TİM yer altı kömür işletmelerinde, nakliyat ve 
hava yollarında hava akımlarını kontrol eden hava kapıları için aşağıda cins ve miktarları 
belirtilen pnömatik kontrol panoları satın alınacaktır. 
 
2. MİKTAR 
• 2 adet kumanda panosu, raylı nakliyat hava kapıları için  
   (ekli M.İ.D-392  nolu resme göre) 
• 2 adet kumanda panosu, insan geçişi hava kapıları için     
   (ekli M.İ.D-393  nolu resme göre) 
      
3. GENEL ÖZELL İKLER 
3.1- Satın alınacak ünitelerin mevcut pnömatik hava kapıları sistemindeki yerleştirme şekli ve 
devre şemalarındaki yerleri ekli MİD-394 ve MİD-395 nolu resimlerde gösterilmiştir. 
3.2- Kapıların işletme şekli 4.8 ve 4.9 nolu maddelerde, mevcut pnömatik plan ise 3.1 
maddesinde belirtilmiştir. Teklif edilecek üniteler mevcut sistemdeki yerlerine monte 
edildiğinde bu fonksiyonları yapacak ve mevcut diğer malzemelerle %100 uyumlu çalışacaktır.   
3.3-Kapı kumanda kollarının yer altı galerilerinde yerleştirileceği yere ait MİD-391 nolu 
pnömatik kontakt bağlantısı resmi ile 5 tonluk ocak arabası resmi ekte verilmiştir.  
3.4- Sistem Grup-I gaz (metan) ihtiva eden yer altı şartlarında kullanılacağından, elektrik 
teçhizatları alevsızdırmaz veya kendinden emniyetli özellikte ve ATEX (AT Tip İnceleme) 
sertifikalı olacaktır. Bu sertifikalar teklifle bir likte verilecektir.  
3.5- Nem oranı yüksek (~%95)  ve sıcaklık 0-30ºC’dir. 
3.6- Mevcut basınçlı hava 4-6 bar dır. 
3.7- Mevcut güç kaynağı 220 V ve 50 Hz dir. 
3.8- Kontrol panosu içerisindeki borulama, uygun sistem basıncında ve antistatik 
özellikte hava hortumlarla dizayn edilecektir. Ekipmanlarında kolay bir şekilde 
değiştirilebilir olması için uygun yapıda bir ba ğlantı olmalıdır.    
 
 
4. TEKNİK ÖZELL İKLER 
4.1- Bütün üniteler, madde 2 de belirtilen resimlerdeki pnömatik devre elemanlarına sahip 
olacaktır. 
4.2- Madde 2 de belirtilen resimlerdeki pnömatik devre elemanlarına nazaran daha ekonomik, 
güvenli ve verimli olduğu izah edildiği takdirde firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Bu 
takdirde, sistemi oluşturan tüm komponentlerin teknik özellikleri ve fonksiyonları tarif 
edilerek, teklifle birlikte verilecek ve mevcut sistemle uyumlu çalışacağı teklifte garanti 
edilecektir. 
4.3- Pnömatik devre elemanları, devre şeması üzerinde yapılacak bir numaralama 
sistemine uygun olarak sağlanacaktır. Herbir devre elemanı üzerine, ait olduğu parça 
numarası yazılacaktır.  
4.4- Madde 4.3 deki valflerin çalıştırılması için gerekli esnek ikaz kolları firmaca sağlanacaktır. 
4.5- Vagon ve insan geçişleri her iki taraftanda gelişe göre sağlanacaktır. 
4.6- Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır 
4.7- 5 tonluk nakliyat sistemi kontrol kutularındaki pnömatik kumanda devreleri ile personel 
geçiş (insan geçişi) sistemi kontrol kutularındaki pnömatik kumanda devrelerinde basınçlı 
hava şartlandırıcısı bulunacaktır. Basınçlı hava hazırlayıcıda pnömatik filtre, yağlayıcı, 
manometresi ile birlikte basınç ayar valfi bulunacaktır. Basınçlı hava filtreleri havanın 
içinde bulunan 50 µm veya daha küçük pislikleri temizleyebilecek şekilde olacaktır. Pislik 
derecesi gösterge camından görülebilecektir. Havanın nemi alınacak ve otomatik olarak bir 
nem giderme tertibatı ile dışarı atılacaktır.  



4.8-Mevcut personel (insan geçişi) kapılarının işletme şekli; 
Kapının herbir tarafında bir açma ve bir de kapama valfi vardır. Bu sayede kapı her iki taraftan 
açılıp kapanabilmektedir. Personel kapısının açma valfi devreye girdiği zaman karşı tarafın 
hem personel hem de pnömatik raylı nakliyat kapısı kilitlenmekte ve karşı taraf için pnömatik 
olarak çalışan kırmızı ışıklı pozisyon göstergesi yanmaktadır. Personel kapısının kapanma valfi 
devreye girdiği zaman (hangi tarafta olursa olsun) karşı tarafın hem personel hem de pnömatik 
raylı nakliyat kapısının kilidi açılmakta ve yeşil ışık yanmaktadır. Kapıların kapalı olmaları 
halinde pozisyon göstergelerinin hepsi yeşil ışık göstermektedir. Personel kapılarının açma-
kapanma hızları ayar ventili ile ayarlanabilmektedir. 
4.9- Mevcut raylı nakliyat hava kapılarının işletme şekli; 
Kapıların çalışma şekli zamana bağlı olarak ayarlanabilmektedir. İlk pnömatik kapıya (raylı 
nakliyat için) gelmeden evvel, 13-15 m hava kapısına kala kapıyı açma kumandası 
verilmektedir. Her kapı bölgesinde 4 adet pnömatik valf vardır. Bunlar açma valfleri olup 
geçen katar tarafından açılmaktadır. Bunlardan 2 tanesi kapının ön tarafında 2 tanesi de arka 
tarafında (M.İ.D 395 nolu resme bak) bulunmaktadır. Kapı açılmadan evvel, diğer tarafın 
personel kapısı ve raylı nakliyat kapısı otomatik olarak kilitlenmektedir. Aynı zamanda, 
pozisyon göstergesi karşı tarafta kırmızı göstermektedir. Tüm kapılar kapandıktan sonra tüm 
pozisyon göstergeleri yeşil göstermektedir. Katarın son vagonu kapıyı geçtikten sonra kapı 
zamanlama rolesinden ayarlanmış bir zamana (15-20 sn sonra) göre otomatik olarak 
kapanmaktadır. Pnömatik kapının kapanmasından sonra karşı tarafın kilitlemesi açılmakta ve 
pozisyon göstergesi yeşil olmaktadır. Kapıların açılma-kapanma hızları hız valfleri ile 
ayarlanmaktadır. 
4.10- Sistemde kullanılacak basınçlı havalı techizat ve ekipmanlarda alüminyum, 
magnezyum ve titanyum birlikte alaşım olarak kullanıldı ğı durumlarda bunların toplamı 
%15’i geçmeyecektir. Magnezyum ve titanyumun birlikte kullanılması durumunda bu 
miktar ala şımın %6’sını geçmeyecektir. İmalatlarda saf alüminyum kullanılmayacaktır. 
 
5. GENEL HÜKÜMLER 
5.1- Pnömatik devre şeması ve kullanılan ekipmanların liste olarak gösterildi ği tablo 
teslimatla birlikte verilecektir.  
5.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Bu hususa uyulmaması durumunda teklif 
değerlendirilmeyecektir.  
5.3- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için kullanılacak parçaların marka ve modelleri 
belirtilecek ve katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir . 
5.4-İmalatçı firma teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve malzemelerdeki işçilik hatalarına 
karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu 
hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir. 
5.5- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhi zatın neleri kapsadığını ayrıntılı 
olarak fiyatları ile birlikte belirtecektir.   
5.6- Techizatlar nakliyata uygun paketler halinde bütün parçaları monte edilmiş ve servis 
hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
5.7- Satın alınacak teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart 
imalatından olacaktır. 
5.8- Teklif edilen teçhizatlar için on yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilecektir. 
5.9- Satın alınacak teçhizat kurumumuzda mevcut olup faal olarak kullanılmaktadır. 
Teklifçi firma teçhizatı kurumumuzda inceleyebilecektir. 
 
6. YEDEK PARÇA 
6.1-Teklifçi firmalar teçhizatın iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Değerlendirmede bu yedek parçaların 
fiyatları teklif fiyatına dahil edilmeyecektir. 
6.2-Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK'ca yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 



6.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktarı, 
birim fiyatı ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
 
7. KATALOG-EL K İTABI 
7.1- Siparişi alan firma aşağıdaki dökümanı malzeme ile birlikte TTK Genel Müdürlüğü 
Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığına teslim edecektir. 
7.1.2- 2 takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu techizatın tamamını oluşturan 
önemli kısımlarının herbir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir. 
7.1.2- 2 takım pnömatik devre şeması. 
 
8- KABUL İŞLEMLER İ  
Teçhizatların sevkiyatını müteakip en geç 2 ay içinde mevcut sisteme TTK elemanlarınca 
montajını müteakip uygun çalıştığı görüldükten sonra kabulu yapılacaktır. Gerekli görülecek 
kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü ve Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır.  
 
9- FATURA BİLGİLERİ 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815  
74300 Amasra BARTIN 

BARTIN 815 003 4595 

 
10- TESLİM SÜRESİ 
Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 120 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
 


