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TÜRK İYE TAŞ KÖMÜRLER İ KURUMU 

KOZLU MÜESSESESİ 2 NOLU VİNÇ  
TAHR İK VE HIZ KONTROL S İSTEMİNİN 

 MODERNİZASYONU’NA A İT TEKN İK ŞARTNAME 
 

 
1- İŞİN TANIMI 

    
 Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletmesinde kurulu 2 no’lu vinç Ward Leonard sistemi 
ile çalışmaktadır. Vincin boşta kaldığı zamanlarda elektrik tüketimini azaltmak, kapasitesini 
arttırmak, operatör kontrolünden büyük oranda çıkarmak ve hız kontrolü sağlamak amacıyla 
mevcut tahrik ve kontrol sisteminin modernizasyonuna gereksinme doğmuştur. Bu amaçla vincin 
emniyetli şekilde çalışmasını sağlayacak, devir ve moment kontrolünü otomatik olarak 
yapabilecek şekilde ana hatlarıyla trafo, kesici, PLC, DC sürücü, sinyalizasyon sistemi ve ilgili 
sensörlerden oluşan sistem satın alınacaktır.  

 
 Ayrıca alınacak sistemle, mevcut emniyet ve fren devreleri, PLC üzerinden denetlenerek 
operatör konsolu üzerinden kontrol edilecektir.   
 
2-MEVCUT V İNCİN  ÖZELL İKLER İ 

 
2.1      Motor Gücü  : 1510 kW 

Motor Gerilimi : 470 V 
Motor Akımı : 3650/7300 Amper 
Motor Tipi  : Yardımcı sargılı DC motor 
Yol verme şekli : Ward Leonard sistemi 
Motor Devri  : 46 d/d 
Max Hız   : 10 m/sn 
Çalışma derinliği :484 m 
Çift Tambur 

  
2.2 Kozlu 2 no’lu vinç sistemi iki kafesli sarma halat sistemidir. Boşaltma kuyu başı, -200, -300, -
425 ve -470 kotları arasında çalışmaktadır. Adam ve malzeme nakli 10 m/sn hızla yapılmaktadır. 
Vincin yavaşlama ve hızlanma ivmesi 0,9 m/sn2 dir. 
 
2.3 Vinci kilitleyen etkenler: 
  -  Besleme gerilimi düşüklüğü 
  -  Aşırı akım  
  -  Havalandırma pervanesinin devre dışı veya yetersiz kalması 
  -  Düşük hava basıncı 
  - -470 yüklenmede oluk ileride şalteri 
  -  Boşaltmada kapak acık şalteri 
  -  Son şalteri 
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2.4 Mevcut fren sistemi, basınçlı hava ile açılıp kapanan, hava beslemesini müessese 
kompresörlerinden alan, ağırlık ile emniyete alınan pabuç sistemidir. 
 
2.5 Vinç mekanik sınırlayıcılar hariç herhangi bir otomatik modu olmadan tamamıyla operatör 
kontrolünde çalışmaktadır. 
 
2.6 Mekanik konum algılama özelliği sayesinde operatörden bağımsız yavaşlama özelliğine 
sahiptir 
 
2.7 Vinç motoru halat uç kesiminde karşı ağırlıksız tek kafes 1 m/s lik hızla 21.000 kg’lık  (+ 
%10) yükle kuyu başından kuyu dibine +13.95 / -425 indirilebilmekte ve çıkarılabilmektedir. 
Trafo ve Sürücü bu durum göz önüne alınarak seçilecektir.  
 
2.8 Tesisin Çalışma Koşulları: 

• Ortam Sıcaklığı  : –15 °C, max 40 °C  

• Çalışma rakımı : +13.95 / -470 
• Max. Relatif Nem : 80% 

 
3. MODERNİZASYON TEKN İK DETAYLAR 
 

Modernizasyon kapsamında yapılacak olan işlemler aşağıda belirtilmiştir. 
 

3.1. Güç Devresi  
3.1.1.Vinç binasında sürücü ve motor için kullanılabilecek 3300 Volt (± %10) AC şebeke 
mevcuttur. Şebeke nedeniyle yüklenici tarafından tedarik edilecek besleme trafosunun primer 
geriliminin ±%10 dalgalanması durumu söz konusudur. 

 
3.1.2 Güç devresi giriş tarafına bir adet 3 fazlı, 3300 V AC, yüksek ve düşük voltaj, aşırı akım ve 
toprak kaçak koruması olan devre kesici ve panosu tesis edilecektir. Tesis edilecek kesici ana 
dağıtım merkezindeki hava yalıtımlı devre kesici ile işlev ve bütünlüğü konusunda uyum 
sağlamalıdır. 

 
3.1.3 Trafo çıkışları 12 puls’lı olacaktır. Yüklenici, kuracağı sistemi besleyebilecek güçteki uygun 
özelliklere sahip kuru tip trafo ve kesiciyi temin edecektir. Trafo ve kesicinin yerlerine montajı ve 
devreye alınması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.  
 
3.1.4 Vincin ihtiyacı olan düşük gerilimler için 3300/400 Volt transformatör Yüklenici tarafından 
tesis edilecektir 
 
3.2 DC Sürücü ve Panosu  
 
Sürücüler IEC 61800-3 de belirtilen Endüstriyel Alçak Gerilim Şebekeleri şartlarına uyumlu 
olmalıdır.  
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3.2.1 Sürücü yeni nesil teknolojiyi içermeli,  kolay kurulum ve bakım özelliklerine sahip 
olmalıdır. Sürücü var olan DC motoru sürebilmeli ve hızını kontrol edebilmelidir. Sürücü CE 
işaretine sahip olmalı,  IEC standartlarını karşılamalıdır. Sürücü en son hız/moment kontrol 
teknolojilerine sahip olmalıdır.  
Sürücü standart olarak PC yazılım araçları ile haberleşebilmelidir. Ayrıca sürücüler Profibus DP 
ve RS485 üzerinden haberleşebilmeye uygun olmalıdır. 
 
Sürücü, aşağıda tanımlanan özellikleri karşılamalıdır: 
 
Nominal Giriş Gerilimi ve Frekansı  : Giriş gerilimi şebekenin (± %10) değiştiği ve motorun 
                                                              470 Volt DC olduğu ön görülerek Yüklenici tarafından  
                                                             belirlenecektir. 
Verimlilik                                    : 96 % ya da daha üstü ( nominal yükte ) 
Çıkış Voltajı                 : Motor ve şebeke karakteristiklerine göre Yüklenici 

tarafından belirlenecektir. 
Aşırı Yüklenebilirlik  : 200 % ( her 5 dk da 1 dk,) 
Ana Korumalar : Aşırı akım, toprak kaçağı,   kısa devre,  faz kaybı, giriş 

gerilim kaybı, motor aşırı yük ve düşük yük, aşırı/düşük 
gerilim, aşırı hız, aşırı sıcaklık, motor arıza duruşu, diğer 
dahili hatalar. 

 
3.2.2 Her sürücü ve kontrol panosunda koruma sigortaları, yük ayırıcıları ve kesiciler mevcut 
olmalı, pano dizaynında sistemin soğutma ve EMC gerekliliklerine dikkat edilmelidir. Sürücü 
panoları ve motor arasındaki mesafeye dikkat edilmeli gerekiyorsa sürücülere çıkış şok bobinleri 
ilave edilmelidir.  
 
3.2.3 PLC kontrol sisteminin gerilim dalgalanmalarından etkilenmemesi gerekmektedir. Bunun 
için PLC, PC ve gerekli düşük gerilim devrelerinin, en az 1 saat süreyle enerji sağlayabilen online 
kesintisiz güç kaynağından beslenmesi sağlanacaktır. Bu kesintisiz güç kaynağı yüklenici 
tarafından temin edilecektir. Sürücü giriş gerilimi limiti olan ± %10 ‘ nu aşan gerilim 
dalgalanmalarında sürücü devre dışı kalacaktır. 
  
3.2.4 Sürücü kendi üzerindeki operatör panel aracılığıyla veya bir bağlantı kablosu üzerinden PC 
veya diz üstü bilgisayar aracılığıyla programlanabilmeli ve gerekli yazılım, donanım iş bitiminde 
Kurumumuza teslim edilmelidir. 
 
3.2.5 Sürücü minimum sayıda ve özellikte, aşağıda belirtilen yedek giriş ve çıkışlara sahip 
olmalıdır.   

• Analog Girişler    : Min. 2 adet (0-10V veya 4-20 mA) 
• Analog Çıkışlar       : Min. 2 adet (0-10V veya 4-20 mA) 

• Dijital Giri şler   : Min. 2 adet  
• Dijital Çıkışlar        : Min. 2 adet 

 
3.2.6 Sürücü aşağıdaki haberleşme protokollerine sahip veya uyumlu olmalıdır.  

• Dahili PLC programı geliştirme ve opsiyon modülü ile gelişmiş PLC özelliği 
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• Ethernet, Profibus, Profinet, Ethercat, IntrBus, DeviceNet, CAN-Open. Modbus RTU 
Fielbus  

• Flexy-203, Fla-3301,Flb-3202, Flx-31301,Flexy 3g anten kablo, Efive 25 appliance 
Haberleşme modülleri 

• Drive to drive Network özelliği(CT-Net)  

• Çeşitli tip Enkodere uyum  
• SmartCard ile parametre kopyalama 
• Otomatik motor tanıma özelliği(Autotune) 

• Ayrıca ileride ilave kartlar kullanılarak giriş çıkış sayısının arttırılması mümkün olmalıdır. 

3.2.7 Sürücü Kontrol Paneli  

3.2.7.1 Sürücü programlama ve kontrol amaçları için bir kontrol paneline sahip olmalıdır. 
Mesajlar yalnızca kod olarak görünmeyecektir. Görüntülenen mesajlar İngilizce veya Türkçe 
açıklayıcı metin olmalıdır. 
3.2.7.2 Parametre değişiklikleri kontrol paneli kullanılarak yapılabilmelidir. Parametre ayarlarına 
kolaylıkla ulaşılabilmelidir. 
3.2.7.3 Sürücü, hatalar ve alarmlar ortaya çıktığında gösterebilecek “self diagnostic” özelliğine 
sahip olmalı ve ayrıca önceki geçmiş hatalar hafızasında tutabilmeli, bu bilgiler scada ekranına ve 
loglamasına dahil edilmelidir. 
3.2.7.4 Yetkisiz kişilerce parametre değişikliklerini önlemek için şifreyle korunabilmelidir.  
3.2.7.5 Direkt olarak kontrol paneli üzerinde aşağıdaki gerçek değerler ya da parametreler 
görülebilmeli ve kullanıcı isteğine göre seçilebilir olmalıdır. 

• Giriş Gerilimi 

• Giriş Frekansı 
• Çıkış Gerilimi 
• DC Bara Gerilimi 

• Çıkış Gücü 
• Çıkış Torku 

• Çıkış Akımı 
• Motor Hızı 

• Arıza Logları 
 

3.2.7.8 Aşağıda belirtilen sürücü kontrol fonksiyonları kontrol  paneli ile uygulanabilir 
olmalıdır .  

• Start 
• Stop 
• Hızlanma 

• Yavaşlama  
• Gerçek değerlerin görülüp izlenmesi 

 
3.2.8 Sürücünün tam yükteki gürültüsü 80 dB (A)’i geçmemelidir. 
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3.3 Operatör Paneli 
 
3.3.1 Firmanın vereceği dışında vinç operatörünün önündeki kumanda panosu, aşağıdaki cihazlara 
(donanım olarak) mutlaka sahip olacaktır: 
a) Derinlik göstergesi  
b) Hız göstergesi 
c) Arıza göstergesi (ışıklı ve yazılı) 
d) Fren yağı veya hava basınç göstergesi 
e) Voltmetre 
f) Ampermetre 
g) Hata durum ekranı 
h) Alarm günlüğü 
i) Güç devresi durum ekranı 
j) Arıza bulmada yardımcı olacak ek göstergeler 
k)Fren sistemi ve fren basınç durumu 
l) Emniyet devresi durum ekranı 
m) Endüvi akımı, uyartım akımı, hız, hidrolik veya basıncı, gerilim vb. göstergeler 
n) Çalışma modu göstergesi 
o) Personel ve malzeme nakil sefer sayacı 
p) Sistem durduğunda her türlü emniyet tedbirini alacak yeterli kilit anahtarları ve emniyet stop 
butonu 
r) Fren sistemindeki tüm arıza ve ihbarların operatör panelinde gösterecek ışıklı veya sesli uyarı 
göstergesi 
s) Motor stabil hıza ulaştığında akım bilgisinden kafesteki yükün ağırlık göstergesi 
t) 15 inç s7-300 serisiyle profibus ve ethernet bağlantısına uygun endüstriyel dokunmatik ekran  
u) Operatör konsolunda en az 12 gözlü boş ışıklı yazılı ihbar göstergesi  
 
3.3.2 Vincin çalışmasına ilişkin aşağıda belirtilen durumların kontrol ve gözetimi ekran 
menüleri üzerinden sağlanabilmelidir. 
 
a) Durum bilgisi (çalışma, durma, arıza, vs.) grafiksel görünümü 
    Çalışma modu veya sistemin hazır olup olmadığı 
    Motor soğutma 
    Transformatörler ve AG güç kaynağı 
b) Arıza alarm mesajları (Her arıza için; arıza zamanı, arızalı ekipmanın konumu, arızanın durumu 
devam eden, bitmiş ya da kabul edilmiş) 
c)  Ekipman durumuyla ilgili haftalık ve aylık raporlama (vinç çalışma süresi, skip sayısı) 
 
3.3.3 Operatör masası ve operatör önündeki konsolda olması gerekenler aşağıdaki gibidir:  
 
a) Hız ve fren kontrol kolu 
b) Emniyet freni ve vinç sistemi kontrol düğmeleri 
c) Operatör koltuğu 
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3.4 Vinç Kontrol Sistemi 
 

Vincin kontrol yapısı; tüm çevrim süresince salınım, ivme, hız ve konum referanslarını 
takip eden kontrol loop’u için sürekli olarak hesaplanması temeline dayanmalıdır. Tam dijital 
kapalı çevrim kontrol ile tüm mesafe boyunca pozisyon kontrolü ile birlikte salınım limitlemesi ile 
halat osilasyonları önlenmelidir. Bu sayede yükleme öncesinde osilasyonun belli bir değere 
düşmesi için gereken bekleme zamanına ihtiyaç duyulmayacağından çevrim süresinin kısaltılması 
sağlanacaktır. Vincin tüm kontrolü bir PLC sistemi ile yapılmalıdır. Tüm emniyetle ilgili sinyaller 
bu PLC’ ye arıza tespit ve değerlendirme için aktarılmalıdır.  
 
3.4.1 Vinç Kontrol sistemi aşağıdaki işlevleri yürütecektir: 
a) Konum algılama 
b) Hız kumanda kolu kontrolü 
c) Hız ve konum ile ilgili sensör bilgilerinin algılanıp işlenmesi 
d) Otomatik Senkronizasyon 
e) Varış noktalarına göre hızın otomatik ayarlanması, 
f) Duruş öncesi yavaşlama hızları, hızlanma, yavaşlama vb. 
g) Komple çevrim esnasında konum belirleyici 
h) Hız denetimi 
i) Taşıma kapasitesi, hızlanma tork kontrolü. (Vinç 10 m/s hızla 12 ton malzeme taşıma 
kapasitesine sahip olacaktır. İnsan nakli maksimum 10 m/s hızla gerçekleşecektir. Ancak bu 
değerler Scada üzerinden daha aşağı değerlere sınırlandırılabilecektir.) 
j)Vinçlerde elektrik tahrikli sistem çalışmadığı zaman, acil fren sistemini devreye sokacak şekilde 
düzenleme yapılabilecektir. 
k) Hızlanma ve yavaşlama ivmeleri personel ihracında emniyet bakımından 0,9 m/s2 olacaktır. 
Yükün aşağı hareket etmesi durumunda sınırlanan maksimum hız ve bu hızdaki frenleme ivmesi 
belirtilecektir. 
l) Kuyu içi denetim ve halat kontrollerinde vinç hızı 0,1-1 m/sn arasında hızlarda olacaktır. 
Kumanda sisteminde kuyu içi denetim ve kuyu içi bakım konumuna geçildiğinde hız 1 m/sn’ yi 
geçmeyecektir. 
m)Vinç 24 saat çalışacak şekilde dizayn edilecektir.  
n)Vinçlerde elektrik tahrikli sistem çalışmadığı zaman, acil fren sistemini devreye sokacak 
düzenek bulunacaktır. 
o) Kafeslerin katlardaki duruşunda seviye hata toleransı +/- 10 cm dir. Vinç kontrolcüsü buna göre 
tasarlanacaktır. 
 
3.4.2 Vinç kontrol sistemi şunları denetleyecektir: 

a) Kuyu içi senkronizasyon 
b) Acil durumlarda durdurma denetimi 
c) Yukarı çıkan yükün denetimi 
d) Aşağı inen yükün denetimi 
e) Hızlanma, tam hız, yavaşlama, durmadan önce yavaşlama gibi durumlarda sürekli hız 

denetimi. 
f) Fren balatalarının bitmesi, açılmaması veya kapanmamasının kontrolü 
g) Motor havalandırmasının ve filtre tıkanıklığının kontrolü  
h) Motor (PT100) sensörlerinin izlenmesi ve denetimi 
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3.4.3  Bir arıza durumunda insanlar ve makineler için tehlike teşkil edebilecek tüm işlevle 
emniyet devrelerinde (emniyet devresi, elektrik kesme devresi ve kilitleme devresi) toplanacaktır. 
Bir hata veya arıza durumunda, mekanik emniyet frenlemesi elektriksel kesmeyi de sağlayacaktır. 

Emniyet frenini aktive eden emniyet devresinin, motorun yavaşlamasını ve sonrasında 
frenin devreye girmesini sağlayan acil stop devresinin ve yeni bir çevrim için startı engelleyen 
kilitleme devresinin emniyetle ilgili sinyallerinin işlenmesi PLC ünitesinde programlanmalıdır 

Arıza durumları acil durdurmayı gerektiren ör. gerilim düşümü, aşırı hız çevrim sonunda 
arıza giderilmeden emniyet devresini kapatmayan ör. hidrolik sıcaklığı arttı veya filtreler tıkandı 
şeklinde düzenlenmelidir.  
3.4.4. Vinç kontrol sisteminde periyodik (aylık, haftalık ve diğer) programlanan rutin testler 
gerçekleştirilmeli ve sonuçlar görüntülü olarak kayıt edilebilmelidir. Programlanabilecek testler, 
en az aşağıda listelenenleri içermeli, yapılabilecek diğer testler ayrıca belirtilmelidir. 
• Vinç kontrol sistemi gözetim fonksiyonları testi (kesintisiz hız gözetimi, kuyu şalter 

gözetimi,  kuyu sayaç eğrisi gözetimi, yük gözetimi) 

• Genel gözetim testi (acil duruş gözetimi, vb. gibi) 
 
3.4.5 Kuyu içi denetim şalterleri  
 
3.4.5.1. Kafesin konumu ve hızı belirli yerlerdeki senkronizasyon şalterleri ile senkronize 
edilmelidir.   
3.4.5.2. Yüklenici firma vincin çalışma güzergahına aşağıdaki işlevleri gören Grup 1 patlayıcı 
ortamlarda çalışmaya uygun ATEX sertifikasına sahip şalterler monte edecektir. 
 

1- Kafeslerin kuyu başına yaklaştığında gerçek konumlarını belirleyen konum denetim şalteri 
2- Kafesler kuyu başına çok yaklaştığında hızın düştüğünü denetleyen hız denetim şalteri 
3- Kafesler kuyu başındaki durma noktalarına ulaştığında duruş noktasını belirleyen stop 
şalteri 

4- Kafesler kuyu başını aşıp belirlenen son noktaya ulaştığında sistemi durduran son şalter. 
 

Bu şalterlerin kontakları yüklenici panosuna ulaştırılacaktır. Yüklenici bu donanım için 
panosunda 1 adet endüstriyel tip 24 VDC güç kaynağı,  20 cm otomat rayı ve panodan çıkış için 
20 adet 1,5 mm2 klemens bulunduracaktır. Yüklenici bu sistemi proje ve çizimlerine ekleyecektir.  
3.4.5.3.  Vinç yukarı hareket ederken enkoder değeri, şalterlerden geçildiğinde şalter set değerini 
alır senkronizasyon oluşmuş olur. Görmesi gerektiği bölgede şalteri göremezse ihbar verir ve 
emniyet frenini devreye sokar ve senkronizasyon bozulmuş olur. Tekrar senkronizasyon kafes 
denetim şalterlerini görmesiyle düzelir.   
Şalterlerin konumları yüklenici tarafından vinç dizaynı doğrultusunda (yavaşlama ivmesi veya 

acil fren mesafeleri) belirlenir ve TTK tarafından belirlenen yerlere yerleştirilir. 
 
3.4.6 Vincin çalışma modlarının tanımı 
 
Vinç yarı otomatik, manuel ve bakım modunda çalışma sistemlerine sahip olacaktır. 
 
3.4.6.1 Yarı otomatik çalışma modu: 
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Kuyu başından sinyal geldikten sonra vinç operatörünün kat seçimi ile tamam butonuna 
basmasıyla otomatik olarak vincin bulunduğu seviyeden istenilen seviyeye hareketi ve fren 
kontrolleri, çalışma eğrisine uygun şekilde sağlanacak, hedef seviyeye varıldığında kafesin çok 
yumuşak bir duruşuyla frenler otomatik olarak kapanacak  (operatörden bağımsız) vinç herhangi 
bir yükten dolayı ters dönerse emniyet freni düşecektir. Bu süreçte kafes daha önce belirlenen hız 
bölgelerinde iken bulunduğu bölgenin hız limitlerini aşmamalıdır. 
 
3.4.6.2 Manuel Mod:  

Otomatikten tek farkı Operatörün kat seçiminden sonra Vincin bulunduğu seviyeden 
istenilen seviyeye hareketi, vinç operatörü kontrolünde sağlanacak, fren manuel olarak 
açılabilecek. Frenin açılmasıyla beraber sürücü kontrolcünün verdiği referans konumunu korumak 
için tepki verecek, vinç herhangi bir yükten dolayı ters dönerse emniyet freni düşecektir. 
Hedef seviyeye varıldığında kafesin çok yumuşak bir duruşuyla frenler otomatik olarak 
kapanacaktır (operatörden bağımsız). Bu süreçte kafes daha önce belirlenen hız bölgelerinde iken 
bulunduğu bölgenin hız limitlerini aşmamalıdır. 
 
3.4.6.3 Bakım Modu:  

Min 0,1 max 1 m/sn arasında, operatör kontrolünde ve gerektiğinde emniyet devreleri 
devre dışı edilerek vincin çalışabilmesidir. Emniyet devrelerinin by pass edilebilmesi 
sağlanabilmelidir. 

 
3.4.7 Vinci kilitleyecek sebepler: 
  -  Besleme gerilimi düşüklüğü 
  -  Aşırı akım  
  -  Havalandırma pervanesinin devre dışı veya yetersiz kalması 
  -  Düşük hava basıncı 
  - -470 yüklenmede oluk ileride şalteri 
  -  Boşaltmada kapak acık şalteri 
  -  Son şalteri 
  
3.5 Kuyu Sinyalizasyon Sistemi 
 
3.5.1. Kuyu içi ekipmanlar 
 
3.5.1.1. Kuyu başına konacak panoda; kilitleme şalteri, ihbar lambaları, vira, laçka, ağır vira, ağır 
laçka, stop butonları, tamam butonu, acil stop butonu, alarm kornası, kafes kapısı açık/kapalı 
sensörleri, köprü sensörleri ile insan ve malzeme nakli (değiştirme) şalteri, çalışılacak kata sinyal 
yetkisi veren kat seçim şalteri bulunacaktır. 
 
3.5.1.2. Boşaltma katına,  -200, -300 katı ve -470 yükleme katı insetlere konacak panolarda; 
kilitleme şalteri, ihbar lambaları, vira, laçka, ağır vira, ağır laçka, stop butonları, tamam butonu, 
acil stop butonu, alarm kornası, kafes kapısı açık/kapalı sensörleri bulunacaktır.   
 
3.5.1.3. 425 katı insete konacak panoda; kilitleme şalteri, ihbar lambaları, vira, laçka, ağır vira, 
ağır laçka, stop butonları, tamam butonu, acil stop butonu, alarm kornası, kafes kapısı açık/kapalı 
sensörleri, köprü sensörleri bulunacaktır.   
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3.5.1.4. Tüm kat panolarında kapı, köprü, seçilen kat kafes hazır, acil stop, verilmiş sinyalin ne 
olduğunu gösteren bir LED’li gösterge kutusu olacaktır. -470 yükleme katı istasyonunda buna 
ilave olarak kafes hazır, oluk ilerde-geride, kapak açıldı-kapandı, kuzey-güney cep dolu, sürgü 
durumu, kafes yerinde bant halatlı emniyet sivicinin durumu, bant motorlarının durumları ledli 
gösterge kutusu üzerinden görülecektir. 

 
3.5.1.5. Sinyalizasyon sisteminde kullanılan teçhizat ve kablolar, ihraç kulesinden sızan sulardan 
etkilenmeyecek özellikte olacaktır. Tüm bu teçhizat ile ocak içi kullanıma uygun MGM 
standartlarında bakır kablolar yüklenici tarafından temin edilecektir. 
 
3.5.1.6. Operatör paneli üzerinden tüm kapı, köprü, kafes konum, yükleme istasyonu şalterlerinin 
durumları izlenebilecektir. 

 
3.5.1.7. Tüm bu ekipmanlar Grup 1 patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun ATEX sertifikasına 
sahip olacaktır. 
 
3.5.2. Kuyu Sinyalizasyon Sistemi Çalışması 
 
3.5.2.1. Yeni sinyalizasyon sistemi Profibus veya eşdeğeri bir teknikle çalışacaktır. 
 
3.5.2.2. İnsetlerden gelen sinyaller kuyu başında toplanacak ve buradan operatör odasına transfer 
edilecektir. Sinyaller operatör odasında sesli ve görüntülü olarak izlenebilecek ve dijital ortamda 
kaydedilecektir. 
 
3.5.2.3. İnsan naklinde gerekli güvenlik şartları sağlanacaktır. Boşaltma,  kuyu başı , -200,-300,     
-425, -470 yükleme katı kapılarında siviçler bulunacak ve kafesin kata geldiği kat seviye siviçleri 
ile gözlenebilecek ve denetlenecektir.  
 
3.5.2.4. Kafes kuyu içinde hareket ederken insetlerdeki kuyu kapıları açılmayacak ve kapılar açık 
iken kafes hareket ettirilemeyecektir. Kafes katta değilken basınçlı hava yolu konacak bir valfle 
kapatılarak kapı ve köprülerin emniyeti sağlanacaktır. Ayrıca bir acil durum modu eklenecektir. 
Böylece kapılar açık olsa bile alçak hızla yol verildiğinde acil durum modu sayesinde bu güvenlik 
sistemi devre dışı kalmış (by pass edilmiş) olacaktır.   
 
3.5.2.5. Kafes boşaltmadan hareket ettiğinde çıkış kapağı açık şalteri konulacaktır. 
 
3.5.2.6. 425 katından-470 te kömür silosuna tumba edilen kömür -470 te yüklemenin başlamasıyla 
çelik bantla lastik banda dökülür. Lastik banttan mevcut iki cepten hangi cep seçildiyse o cebe 
şamandıra ile ayarlanan tonaj seviyesine gelene kadar kömür dolar. Şamandıradan cep doldu 
sinyali gelmiş ise ve diğer cep boş ise sürgü boş cep tarafından dolu cep tarafına hareket edip dolu 
cebin girişini kapatır, boş cebin girişini açar.  İki cepte dolu ise bantlar stop eder. Eğer kafeslerden 
biri yükleme istasyonunda ise o kafesin oluğu ileri hareket eder ve kapağı açılabilir. Kafes yerinde 
değilse oluk ve kapak açılamaz, oluk ve kapak yerinde değilse kafes çalışamaz. Yükleme otomatik 
ve manuel modlarına sahip olacak. Yükleme işlemi otomatik modda ise yukarıda tarif edilen 
işlemler otomatik olarak yapılır. Yükleme manuel modda ise bu işlemleri operatör yapar. Gerekli 
butonlar  buraya konulacak operatör panelinde bulunacaktır. Bu panelde tüm yükleme tesisinin 
şalter ve swiçlerinin pozisyonu görülecektir. 
   
3.5.2.7 Kuyu sinyalizasyon sisteminde kullanılan bütün kapı, köprü,  kuyu içi denetim şalterleri,-
470 yükleme tesis şalterleri atex şalterler ile değiştirilecektir. 
3.5.2.8 Sürgü, oluklar ve kapaklar 1¼ borulara bağlı pnomatik valfler aracılığıyla pistonların 
kumanda edilmesi yöntemiyle çalışır. Bu valflerde değiştirilecektir. 



 

 

 

10

3.6 Frenleme Sistemi 
Pabuç sistemi yüklenici tarafından hidrolik kontrollü veya basınçlı havalı pabuçlu fren sistemi 
haline getirilecektir. Pabuçların konum bilgisi hassas mesafe sensörleriyle izlenecektir. Pabuçlar 
açılmadı, kapanmadı, bitti veya geç tepki vermesi bilgileri fren kontrol sistemi tarafından 
izlenecek. Fren sistemiyle ilgili bağlantılar ve işlemler ayrı bir pano ile gerçekleştirilecektir. 
Mevcut mekanik üniteler ile diyagramlar incelenecek ve gereği yapılacaktır. 
Ana PLC ile emniyet devreleri arasında aşağıdaki sinyallerin alışverişi yapılacaktır:  
• Otomatik mod da frenin kaldırma, ön yükleme ve aktive edilmesi  
• Fren sürtünmesi, açma ve kapama gibi hata sinyalleri, pabuç kontrol sensörleri 
• Fren güç ünitesinden gelen hata sinyalleri  
 
Ana PLC ile fren sistemi arasındaki haberleşme ethernet veya Profibus DP üzerinden yapılacaktır.  
 
3.7 Sistemde kullanılacak Panolar 
 
3.7.1 Her sürücü ve kontrol panosunda koruma sigortaları, yük ayırıcıları ve kesiciler mevcut 
olmalı, pano dizaynında sistemin soğutma ve EMC gerekliliklerine dikkat edilmelidir. 
 
3.7.2 Bu şartname kapsamındaki alçak gerilim elektrik panoları IEC 61439-1-2, Sigortalar IEC 
60898, HRC Sigortalar IEC 60269 standartlarına sahip olmalıdır. 
  
3.7.3 Panolar IEC 61439-1 standardına uygun olacaktır 
 
3.7.4 Panoların Ortam Şartları 
  

• Kullanım yeri                                   : Bina içi 
• Kullanım yüksekliği (en fazla)        : 1000 m 

• Ortam sıcaklığı (en çok)                   : 40 Cº 
24 saat içerisinde ortalama             : 35 Cº 
Ortam sıcaklığı (en az)                    : - 5 Cº 

• Bağıl nem                                        : + 40 C º’da % 50                
  
3.7.5 İmalatı yapılacak alçak gerilim elektrik panolarının dış tasarımı hücre (kapalı) tipte 
kullanılan malzeme sac,  montaj şekli zemine veya duvara montajlı olacaktır. Hücre tipi, zemine 
montajlı ve serbest dikili tip olarak imal edilecek olan panolar modüler yapıda olup birbirleri ile 
somun civata kullanılarak birleştirilebilir özellikte olacaktır. Tüm panolar ön yüz plakalı olarak 
imal edilecek, ön yüz plakaları menteşeli tipte olacaktır. Tam erişilebilirli ği sağlamak amacıyla 
yan kapaklar, kapı, sırt ve üst saclar sökülebilir yapıda olacaktır ancak bu parçaların bağlantısı 
kafes somun ile yapılacaktır. Panolar yan kapakları sökülmeden dahi birleştirilebilmelidirler. Tüm 
panolar işletme sırasındaki kullanımda, periyodik testlerde ve bakım–onarım çalışmalarında 
kolaylık sağlayacak şekilde, önden müdahale edilebilir yapıda olacaklardır. Panolar, alttan ve/veya 
üstten kablo giriş – çıkışlarına uygun olarak yapılacaktır. Kablolama, ilgili IEC standartlarına 
uygun olarak yapılacaktır Tüm pano iç ve dış sac yüzeyleri elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. 
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3.7.6.Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklara cıvata – somun bağlantısına 
uygun delikler açılmış şekilde panonun alt bölgesinde bulunacaktır. Topraklama barası ve nötr 
barası, panelin ana baralarından izole olacaktır. Baralar; pano uzunluğu boyunca termik, dinamik 
ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır. Topraklama barası; 
etiketlerle belirlenmeli veya sarı/yeşil çift renkli kodlama kullanılmalıdır. Pano içerisinde 
kullanılacak tüm topraklama kabloları sarı/yeşil çift renkli kablolarla yapılacaktır. Pano etiketleme 
ve işaretlemesi IEC 61439-1 ve IEC 60617 standartlarına uygun olacaktır. Etiketlemeler standart 
boyutlarda önyüz plakalarına klips şeklinde veya vida ile sabitlenecektir. 
 
3.7.7. Pano kapılarının üzerine tehlike işareti yapıştırılacaktır. 
 
3.7.8. Bütün kablolar, tek hat şemasına uygun biçimde zamanla özelliklerini yitirmeyen 
malzemeler ile numaralandırılacaktır. Numaralandırma, her iletkenin tüm terminal uçlarında 
yapılacaktır. Etiketlemede kullanılan malzemeler zamanla düşmeyecek, silinmeyecek ve 
istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir. Hiç bir etiket ya da numara elle yazılmayacaktır. 
 
3.7.9. Kablo uçları 6mm² kesite kadar kablolar izoleli kablosu ya da izoleli yüksük, 10...35mm² 
kesitli kablolar izoleli yüksük ya da SKP pabuç, 50mm²’den büyük kesitli kablolar SKP pabuç 
kullanılarak bağlanacaktır. SKP pabuçlar ile kablo izolasyonunun birleştiği yer büzüşen makaron 
ile kapatılacaktır. Hiçbir kablo uçluğuna birden fazla kablo ve hiçbir terminale ikiden fazla uçluk 
takılmayacaktır. 
 
3.7.10  Panoya dışarıdan bağlanacak kabloların ağırlıklarının terminallere binmemesi amacıyla, bu 
kabloların mesnetleneceği kuşaklar kullanılacaktır. Tek hat projelerinde gösterilen kablo 
kesitlerine uygun kroşeler panolarda hazır olacaktır. 
Modül boyutları ve sayısı projesine uygun olarak belirlenecek olup standart boyutlardan 
seçilecektir. 
 
 3.7.11  Ana besleme ve dağıtım baraları ile flexible baralar, kısa devre akımlarına uygun 
aralıklarla sabitlenecektir. 

Dolaylı dokunmaya karşı koruma ve topraklama sürekliliğinin sağlanması için kapılar, yan 
ve üst saclar ile sırt, ayrı ayrı gövdeye 6mm² kesitli örgülü çıplak bakır iletkenler ile bağlanacaktır. 

Pano bina içinde kullanılan prefabrik standart fonksiyonel parçaların montajı ile 
oluşturulan hücre ve/veya hücrelerden oluşacak, tek hat şemasına ve malzeme listesine göre hücre 
içerisinde kullanılan tüm devre elemanlarının elektriksel ve mekanik bağlantıları yapılmış ve rutin 
testleri yapıldıktan sonra komple ekipman haline getirilecektir. 

 
3.7.12.Bunların dışında panolar aşağıdaki özellikleri barındıracaktır. 

• Kapılar en az 120° açılabilecek, 
• Her bir pano kapısı kollu basmalı ve anahtarla kilitlenebilir tip olacaktır.  

• Aksi belirtilmedikçe panonun altında 100mm yükseklikte baza olacaktır. Bazalar arasında 
kablo geçişi için uygun ve sökülebilir geçiş plakaları olacaktır. Bazaların üstü hareket 
ettirilebilir sürgülü kapaklar ile kapatılmış olacaktır. 

• Pano üzerinde taşıma halkası, yere bağlama parçası ve proje cebi olacaktır. 
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• Montaj plakaları, elektriksel montajdan sonra dahi, cıvataları gevşetilerek hareket 
ettirilebilir özellikte olacaktır. 

• Kullanılacak panolar IP45 veya daha iyi bir korumaya sahip olacaktır.   
• Bütün panolar min. % 20 yedek montaj alanı bulundurulacak şekilde imal edilecektir.  
• Kablo ve bara bağlantıları gibi elektriksel bağlantılarda korozyona ve paslanmaya karşı 

korumalı cıvata ve somunlar kullanılacaktır. 
• Bağlantı cıvatalarının sıkılmasında, cihaz terminalleri için cihaz üreticisinin verdiği 

katalog değerlerine, diğer cıvatalar için cıvata üreticisinin katalog değerlerine ±%10 
hassasiyetle bağlı kalınacaktır. 

 
3.8 Yazılımlar 
Vincin kumanda ve diğer sistemlerinde kullanılan bütün ekipmanların programlanabilmesi için 
kullanılacak PC’ler ve donanımı Windows işletim sistemli olacaktır. 
 
3.8.1 Sistem; sürücülerin, kontrol sisteminin ve sinyallerin izlenmesi için Windows tabanlı PC 
yazılımı ve scada yazılımını içeren sabit bilgisayar içermelidir. Çok gerekmedikçe OPC Server 
türü ara birimlere ihtiyaç duymamalıdır. Scada yazılımı loglama yeteneğine sahip olmalıdır 
(tercihen Tia portal wincc V14). PC’nin sürücü ve diğer ekipmanlar ile haberleşmesini sağlayan 
kablo vb. gerekli donanımlar bilgisayar ile birlikte verilecektir. Bu donanımlar dizüstü bilgisayar 
ile birlikte de kullanılabilecektir. 
3.8.2 Sistemle ilgili eğitim çalışmaları ve otomasyon sistemi ile ilgili diğer çalışmalarda bulunmak 
üzere, yüklenici vinç otomasyon sisteminde kullanılan PLC dışında bu sisteme uygun ve Windows 
7 profesyonel işletim sistemine sahip, 2 SSD diskli, Raid 1 destekli son konfigürasyona sahip, 
çıkışları PLC programlamasına uygun bir  adet diz üstü bilgisayar (ThinkPad P70 veya dengi) 
verecektir. 
3.8.3 Hadise kayıt cihazı; hatalar, sinyaller, kafesin hız, zaman, gibi bilgileri en az 1 yıllık geriye 
dönüş yapılabilecek şekilde kayıt edebilen, istenen logları filtreleyebilen PC tabanlı global bir 
yazılım olacaktır. 
3.8.4 Sistemde kullanılacak tüm işletim ve kontrol yazılımları TTK adına lisanslı olarak 
verilecektir. 
 
4. GENEL HÜKÜMLER 
 
4.1.  Montaj, demontaj ve işletmeye alma, Yüklenici uzman personeli süpervizörlüğünde idare 
personeli tarafından yapılacaktır. 
4.2.  Sürücüler ve PLC ler Siemens, Abb, Control Technic, Schneider dengi markalar olmalıdır. 
Teklif edilen Ekipmanlar, sürücü, sensörler ve PLC’ ye ilişkin Türkçe veya İngilizce kataloglar 
teklif ile birlikte verilmelidir 
4.3.  Teklif edilecek üniteler üzerinde oluşabilecek elektromanyetik gürültü ve elektriksel yüklere 
karşı önlem alınmış olacak; ünitelerin bu sebeplerle zarar görmemesi ve kararlı çalışması 
sağlanacaktır. 
4.4.    Süpervizörlük hizmeti ile bu şartnamede tanımlanan standart olarak teklife dahil olan ve 
ayrıca sistemin işletmeye alınabilmesi için gerekli tüm yerüstü-yeraltı ekipmanları oluşturan 
bileşenlerin fiyatları ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bu bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir. 
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Sıra No İş/Malzeme Adı  Birim Fiyat  Miktar   Tutarı 

A Süpervizörlük (Kurma ve Devreye Alma)    ............... 
B       Yerüstü Ekipmanı 
B.1 ..........................  ................  .. Adet  ............... 
B.2 ..........................  ................  .. Adet  ............... 
............ ..........................  ................  ...........  ............... 
............ ..........................  ................  ...........  ............... 
 
C Yeraltı Ekipmanı 
C.1 ..........................    
C.2 ..........................  ...............  .. Adet    ............... 
C.3 ..........................  ...............  .. Adet    ............... 
............ .......................  ................  ...........  ............... 
............ .......................  ................  ...........  ............... 
 
4.5.     Tekliflerde, Kozlu 2. Nolu Kuyu Modernizasyonu sisteminde kullanılacak ve 4.4. maddesi 
gereği listelenen her kalem malzemenin markası, modeli üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika 
no’ları belirtilecektir. Bu bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir. 
Sıra No Malzeme Adı Marka/Model Üretici/Orijin Ülke   Belge No ATEX,vd.) No 
............ ....................  ................ ....................  ........................................ 
 
 
4.6.     Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının 
standart ve en son seri imalatından olacaktır. 

4.7.   Satın alınacak teçhizatların aynı fonksiyona sahip bütün parçaları ve yardımcı üniteleri 
eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır. 

4.8.    Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. 
Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification – QAN 
veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında 
yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 
Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, 
İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden 
temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex 
sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden 
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

4.9.  Kuyu vinci kontrol ve sinyalizasyon sistemi montajının tamamlanması ve devreye alınması 
ile modernizasyonun TAS, WUG ve benzeri Avrupa Madencilik Standartlarına uygun olarak 
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gerçekleştirildi ği Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş veya imalatçı ülke kamu (devlet) 
otoritesi tarafından sertifikalandırılacaktır. Bu sertifika teslimatla birlikte Yüklenici firma 
tarafından sunulacaktır. Teklifte, teslimatla birlikte sunulacak sertifika hakkında bilgi verilecektir. 

4.10. Yeraltında kullanılacak kablolar MGM standardında olacak, patlayıcı gaz ve toz içeren 
madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri teklifle birlikte verilecektir. GRUP-I metan içeren 
madenlerde kullanıma uygun ATEX sertifikalı kablo ek malzemeleri (buat, vb.) teklife dahil 
olacaktır. 

4.11. Tüm malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden 
itibaren en az 2 (İki) yıl süre ile garantili olacaktır.  

4.12. Garanti süresi içinde tasarım, programlama ve/veya imalat hataları ile kullanıcıdan 
kaynaklanmayan nedenlerle sistemin veya herhangi bir ünitesinin arızalanması durumunda 
Yüklenici firma tarafından yapılacak servis, bakım-onarım ve yedek parça teminine ait işlemler 
için Kurumumuzdan hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin Yüklenici firma servis 
merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda da, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye 
sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından ödenecektir. 

4.13.   Garanti süresi içindeki arıza durumlarında firmadan uzaktan erişim yoluyla ücretsiz olarak 
destek talep edilebilecektir. T.T.K. personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini 
sağlayacak şekilde (PBX telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim 
bilgileri Yüklenici firmaca bildirilecektir. Arızanın 24 saat içinde uzaktan destek ile 
çözümlenememesi halinde ve/veya Yüklenici firma uzman personelinin yerinde servis desteği ile 
müdahale edilmesine karar verildiğinde, 48 saat içerisinde arızaya yerinde müdahale edilecektir. 
Garanti süresi içinde yüklenici sigortalar, tristörler, ana kart ve I/O kartları gibi temel yedek 
parçaları ihtiyaç halinde 48 saat içerisinde (Türkiye içerisindeki yerel ofisi veya temsilcisi 
aracılığıyla) temin edecektir. . 

4.14. Garanti süresinden sonraki destek, Yüklenici firmaca eğitilmi ş TTK personelince 
yürütülecektir. Ayrıca, garanti süresi sonunda oluşabilecek arızalar için (modem ile uzaktan 
destek, günlük servis ücreti, periyodik bakım anlaşması vb. gibi) diğer destek koşulları teklifte 
açıklanacaktır.  
 
4.15. Firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak işler ve sistemin teslim süresini içeren termin planı 
verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi 300 takvim gününü aşmayacak şekilde terminde 
belirtilecektir. Malzemelerin TTK işyerlerine dağıtılmasından sonra, firma sistemlerin montajı ve 
devreye alma işlemleri için davet edilecektir. Montaj ve devreye alma daveti tarihinden itibaren 
firma 120 takvim günü içinde sistemi çalışır durumda ve eksiksiz olarak Kurumumuza teslim 
edecektir. Kuyu ihraç vincinin devreye alınması, en fazla 10 günlük bir duruş süresi sonunda 
tamamlanmış olacaktır. 

4.16. Tüm yerüstü teçhizatı 3300 V - 550 V – 380 V ve 220 V (+/- %10) AC ve 50 Hz şebekelerde 
sorunsuz çalışabilmelidir. 

4.17. Yüklenici, İdarenin konuyla ilgili en az 6 personelini sistemin işletilmesi ve tamir-bakımı 
konularında en az 2 hafta süre ile ücretsiz olarak eğitecektir. Eğitim sonunda katılımcılara, 
yukarıda belirtilen hususlarda yeterlilik kazandıklarına ilişkin katılım sertifikası verilecektir. 
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Eğitimin yetersiz olduğu görüldüğünde, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak ilave eğitim 
verilecektir. Eğitim Türkçe olarak ve sistemlerin kurulduğu yerde yapılacaktır. 

4.18. Teklif edilecek sistem ve eklentiler, kullanılmaya devam edilecek ekipman ile tamamen 
uyumlu olacaktır. 

4.19. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 
dokümanlarla ve devre şemaları ile teyit edilecektir. 

4.20. İstekli firmalar, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi’ nde modernizasyonu yapılacak kuyu 
vinci sistemlerini yerinde görebileceklerdir. 

4.21. Sistemin kurulumu ve çalışması için gerekebilecek her türlü donanım, yazılım, yazılım 
lisansları, bağlantı elemanı vs. ekipman Yüklenici tarafından sağlanacak ve teklif fiyatına dahil 
olacaktır.   

5. YEDEK PARÇA 

5.1 Teklifçi firmalar teçhizatların 10 (on) yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Yedek parça listesi katalog normlarına göre 
düzenlenecek parça no, parça ismi, parçanın resmi (renkli olarak),  miktar, birim fiyat ve toplam 
fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.  

5.2 Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK' ca yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 

5.3.  Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim 
fiyat ve toplam fiyat bilgilerini içerecektir. 

6.  KATALOG - EL K İTABI 

6.1.  Siparişi alan Yüklenici firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen 
dokümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve ikmal Dairesi 
Başkanlığına gönderecektir. 

a) 4 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevirili) 
b) 4 takım tamir-bakım, revizyon el kitabı (Türkçe çevirili) 
c) 4 takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli 
kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir. 

6.2. Sistemin montajının tamamlanması ve işletmeye alınması ile birlikte aşağıda listeli son 
durum projesini değiştirilebilir çizim  (elektronik cad, eplan, vb.) formatında ve PDF şeklinde 
elektronik dosya olarak ve ayrıca 4 takım kağıt ortama basılı olarak Yüklenici tarafından teslim 
edecektir  

• Kablo listeleri  

• Sistem proje çizimleri 
• Sürücü standart dokümantasyonu 
• Temin edilen ekipmanlara ait kullanım kılavuzları 

• Elektrik ve mekanik planlar basılı ve dijital ortamda düzenlenebilir şekilde  
• Terminal diyagramları  
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• Boyut çizimleri  
• Ünitelere ait yedek parça katalogları 

• Gerekli PC, PLC ve diğer ekipmanlara ait yazılım, lisans, iletişim kabloları 
 

6.3. PLC’ de çalışan vinç kontrol yazılımı ile frekans konvertörünün parametre listesi (tüm 
komut ve adres listeleriyle) değiştirilebilir elektronik ortamda ve ayrıca 4 takım kağıt ortama basılı 
olarak sistemin montajının tamamlanması ve işletmeye alınması ile birlikte Yüklenici tarafından 
teslim edilecektir. PLC ve operatör ekran (scada) yedekleri verilecek, tüm yazılımların yeniden 
kurulumları, lisanslanmaları ve yedeklerin geri yüklenmesi eğitime dahil edilecektir. 

7. DİĞER HUSUSLAR 

7.1 Teklifçi firmalar, teçhizatlara ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatların 
çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde 
özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir. 

7.2 Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları ile yazılımların menü ve ikazları 
Türkçe olacaktır. 

7.3 Teknik şartnamenin tüm maddeleri (8 ana madde ve alt maddeleri), sırasına göre tek tek ve her 
hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde,  detaylı olarak cevaplandırılacaktır.  

8.    PERFORMANS TECRÜBELERİ: 

Kozlu 2 no’lu Kuyu Vinç Sisteminin modernizasyonunun tamamlanmasıyla, tüm sistemin en az 
300 saat arızasız çalışması sonucunda performansın taraflarca yeterli bulunması halinde bu husus 
bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihidir. Bu tarihten itibaren garanti 
süresi başlayacaktır. Garanti başlangıcından 24 ay sonra taraflar bir araya gelerek, bu süre 
içerisinde ünitelerin çalışma durumunu belirten bir tutanak düzenler ve kabule engel bir durum 
bulunmadığının tespiti ile de kabul işlemleri tamamlanmış olur. Performans testlerinin yapılış 
şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri varsa bunlar teklif mektubunda 
belirtilmelidir. 
 
 
 
 
 
 


