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1-  AMAÇ  
TTK Amasra ve Kozlu Taşkömürü 
konveyör bandı satın alınacaktır.
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Bantlar TS EN 12882 – 2A güvenlik grubuna 
2.2- İmalatta kullanılan doku malzemesi yer altı çalı
küflenmeyecek, kimyasal ve fiziksel özelliklerini de
2.3- Kaplama malzemesi olarak kullanılacak lastik ala
kimyasal özelliklerini değiştirmeyecektir.
2.4- İmal edilmiş haldeki konveyör 
sebeple doku ile alt, üst kaplama arasında ayrılma ve kabarmalar olmayacaktır.
2.5- Konveyör bantlarının alt, üst ve yan kaplama yüzeyleri düz, kenarları temiz ve do
olacak, yüzeylerde; çukurluk, çatlak, yara, bere, 
bulunmayacaktır. Bilhassa pres kenarları birle
pres kabarmaları ihtiva etmeyecektir. Doku malzemesi dı
malzemesi düzgün örülmüş olacak ve dokuda yabancı maddeler, dü
bulunmayacaktır. 
2.6- Konveyör bantlarının çalış
yapışma özelliğini ve mukavemetini kaybetmeyecektir.
2.7- Konveyör bantları boyları do
edilecektir. 
2.8- Firmalar teklifleri ile beraber
vereceklerdir. Ayrıca üretici firmaya ait  TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir.
2.9- Firmalar imalatları olan 
suretiyle ek (kaynak) yapılabilmesi için gerekli bilgi ve 
şeritleri, kaplama hamuru vb.) fiyatlarını da eksiksiz bildireceklerdir. Ayrıca TTK gerek 
duyduğunda bu malzemelerden belirtilen fiyatlarda diledi
içinde satın alabilecektir. Bandın 
firmaca yapılacaktır. Firma bu eki yapaca
2.10- Konveyör bantlarının 
kopmalar, anormal uzamalar, doku ile alt, üst kaplamalar  arası kabarma olmayacaktır. Bu 
gibi hallerin oluşmasında bantta
kontrolleri yapılacaktır. 
2.11- Firmalar, Konveyör bantlarında kullanılan kimyasalların, insan sa
eden kanserojen maddeler içermedi
beyanda bulunacaklardır. Bu konuda çalı
olumsuzluklarda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır..
Bilgi Formlarını (msds) vereceklerdir.
 
3-EVSAF VE KARAKTER İST
3.1- Çelik örgülü dokunun özellikleri :
 - Doku tipi              : ST 
 - Bant genişliği              : 
               : Tip2: 36’’
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ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseseseleri ihtiyacı olarak çelik örgülü 
satın alınacaktır. 

 
2A güvenlik grubuna uygun olacaktır. 

malatta kullanılan doku malzemesi yer altı çalışma şartlarında çürümeyecek, 
küflenmeyecek, kimyasal ve fiziksel özelliklerini değiştirmeyecektir. 

Kaplama malzemesi olarak kullanılacak lastik alaşımı da yer altı şartlarında fizik
ğ ştirmeyecektir. 

 haldeki konveyör bantları doku katına rutubet intikal ettirmeyecek ve bu 
sebeple doku ile alt, üst kaplama arasında ayrılma ve kabarmalar olmayacaktır.

alt, üst ve yan kaplama yüzeyleri düz, kenarları temiz ve do
olacak, yüzeylerde; çukurluk, çatlak, yara, bere, şişkinlik, katmer v.b.
bulunmayacaktır. Bilhassa pres kenarları birleşme yerleri ek yeri görünüş

htiva etmeyecektir. Doku malzemesi dışarıya taş
ş olacak ve dokuda yabancı maddeler, düğüm, ş ş

çalışmaları esnasında alt ve üst kaplamalar kabarmayacak, dokuy
ini ve mukavemetini kaybetmeyecektir. 

boyları doğrultusunda düzgün ve doğrusallığı tam olarak imal 

Firmalar teklifleri ile beraber  TS EN ISO 15236-1 standardına 
a üretici firmaya ait  TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 
Firmalar imalatları olan bantların kullanılmaları esnasında gerektiğinde vulkanizasyon 

suretiyle ek (kaynak) yapılabilmesi için gerekli bilgi ve malzeme (yapıştırma karı
eritleri, kaplama hamuru vb.) fiyatlarını da eksiksiz bildireceklerdir. Ayrıca TTK gerek 

unda bu malzemelerden belirtilen fiyatlarda dilediği  kadarını bantların
nde satın alabilecektir. Bandın yerine takılması için gerekli ek, TTK’nın talebi üzerine 

firmaca yapılacaktır. Firma bu eki yapacağını teklifinde belirterek taahhüt edecektir. 
 garanti süresi içinde kullanılmaları esnasında çelik örgüde  

kopmalar, anormal uzamalar, doku ile alt, üst kaplamalar  arası kabarma olmayacaktır. Bu 
bantta hata görülen kısımlardan numune alınacak ve mukavemet 

Firmalar, Konveyör bantlarında kullanılan kimyasalların, insan sağlığ
eden kanserojen maddeler içermediğini belgeleyen test ve sertifikalarını (reach) vererek 
beyanda bulunacaklardır. Bu konuda çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olası 
olumsuzluklarda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.. Ayrıca Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formlarını (msds) vereceklerdir. 

EVSAF VE KARAKTER İSTİKLER İ: 
Çelik örgülü dokunun özellikleri :  

: ST 1000 
: Tip1: 30’’ 
: Tip2: 36’’  

ihtiyacı olarak çelik örgülü 

şartlarında çürümeyecek, 

şartlarında fiziksel ve 

ı doku katına rutubet intikal ettirmeyecek ve bu 
sebeple doku ile alt, üst kaplama arasında ayrılma ve kabarmalar olmayacaktır. 

alt, üst ve yan kaplama yüzeyleri düz, kenarları temiz ve doğrusal 
katmer v.b. özürler 

me yerleri ek yeri görünüşünde olmayacak, 
şarıya taşmayacaktır. Doku 

ğüm, şişkinlik ve boğum 

maları esnasında alt ve üst kaplamalar kabarmayacak, dokuya 

ğrusallığı tam olarak imal 

 Uygunluk Belgesi 
a üretici firmaya ait  TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

kullanılmaları esnasında gerektiğinde vulkanizasyon 
ştırma karışımı, ekleme 

eritleri, kaplama hamuru vb.) fiyatlarını da eksiksiz bildireceklerdir. Ayrıca TTK gerek 
bantların sipariş süresi 

TTK’nın talebi üzerine 
ını teklifinde belirterek taahhüt edecektir.  

garanti süresi içinde kullanılmaları esnasında çelik örgüde  
kopmalar, anormal uzamalar, doku ile alt, üst kaplamalar  arası kabarma olmayacaktır. Bu 

hata görülen kısımlardan numune alınacak ve mukavemet 

Firmalar, Konveyör bantlarında kullanılan kimyasalların, insan sağlığına olumsuz etki 
ini belgeleyen test ve sertifikalarını (reach) vererek 

ğini etkileyecek olası 
Ayrıca Malzeme Güvenlik 
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 - Bant kalınlığı             : 16,5 mm. 
 - Üst kaplama kalınlığı : 8 mm. 
 - Alt kaplama kalınlığı : 4 mm. 
 - Çelik örgü kalınlığı  : 4,5 mm. 
 - Dokunun boyuna kopma mukavemeti : 1000 N/mm. 
 - Dokunun enine kopma mukavemeti : 125 N/mm. 
 - Doku tipi  : Çelik örgülü (prinç kaplı çelik atkı ve çözgüler) 
 - Çözgü kordları  : 4x7x035 
 - Atkı kordları   : 4x7x0,25 
Firmalar çelik dokunun örgü tipi ve metre ağırlığını ayrıca örgüde kullandıkları çelik tellerin 
fiziksel özelliklerini belirteceklerdir. 
 
3.2- Lastik kaplama malzemesi özellikleri   
Lastik kaplama malzemesi özellikleri TS EN ISO 15236-1 K sınıfına uygun özellikte 
olacaktır. 
 - Kopma dayanımı    : 15 MPa (min)  
 - Kopma uzaması    : %350 (min) 
 - Kauçuk aşınma değeri : 200 mm3  (max) 
 - Sertlik (Shore A)     : 63 ± 5 
 Kaplamalara, 168 saat 70 ± 1° C sıcaklıkta yaşlandırma deneyi uygulandığında    
 yaşlandırmadan önceki fiili değerlerinden ± %25 den çok bulunmayacaktır. 
 
3.3- Toleransları  
- Boy toleransı  : ± 1 mt. 
- Genişlik, bant ve kaplama kalınlıkları toleransı TS EN ISO 15236-1 ‘e uygun olacaktır. 
- Doku malzemesi bir bütün olarak imal edilecek(çelik örgü telcikleri hariç), enine ve boyuna 
ek ihtiva etmeyecektir. 
 
4- İŞARETLEME VE AMBALAJLAMA 
4.1- İşaretleme TS EN ISO 15236-1’e göre olacak ve ayrıca TS EN 12882 Grup 2A’ya göre 
işaretleme yapılacaktır. 
4.2- Ambalajlama  
Bant, 250 metre boyunda olmak üzere ekli MID-30 no.lu resme göre imal edilmiş tamburlara 
sarılmış vaziyette teslim edilecektir. Kurumumuzda kullanılabilir boş tambur mevcut 
olduğunda   firmaya bildirilecektir. Firma tarafımızdan verilecek boş tamburu kullanacaktır. 
 
5- GARANTİ 
Tesellüm esnasında veya muayenede görülmesine imkan olmayan fabrikasyon hatalara karşı 
her tambur 1 yıl içerisinde üniteye takılmak şartı ile üniteye takıldığı tarihten itibaren 1 yıl 
garantili olacaktır. Garanti süresi içinde olmak şartı ile bandın kullanılması sırasında bu 
şartnameye aykırı bir durum tespit edilirse, TTK bir yazı ile en kısa sürede firmaya durumu 
duyuracaktır. Firma temsilcisi bildirim tarihinden en geç 7 iş günü içinde TTK’ya müracaat 
edecek ve birlikte hatalı bant üzerinde inceleme yapılacaktır. Bu inceleme sonucunda 
şartnameye aykırı hususlar bir raporla tespit edilecektir. Şartnameye aykırı hususların tamiratı 
mümkünse, bu tamirat TTK tarafından yapılacak ve ücreti firmaya dekont edilecektir. Şayet 
tamirat mümkün değilse firma bu bandı azami bir ay içinde uygun olan yenisi ile 
değiştirecektir. 
Belirtilen 7 iş günü içinde firma eleman göndermez ise TTK’nın verdiği raporu kabul etmiş 
olacaktır. 
 
6-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
6.1-Boyut muayenesi ; 
Şartnamede yer alan boyutların istenen toleransları içinde olup olmadığı kontrol edilir.  
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Aşağıda belirtilen deneyler yapılacaktır: 
a-TS 1967 ISO 37’ye göre lastik kaplamaların çekme ve uzama deneyi,   
b- TS 1181 EN ISO 868’e göre lastik kaplamaların sertlik değeri 
c- TS EN 28094’e göre kat ayırma deneyi 
ç- EN ISO 340’a göre yanma deneyi, 
d- EN ISO 284’e göre elektrik iletkenliği deneyi 
e- TS EN ISO 15236-1 Madde 7.6’ya göre lastik kaplamaların yaşlanmaya dayanım deneyi 
f- TS 11007’ye göre kaplamaların aşınma değeri  
g- TTK dilerse TS EN ISO 15236-1’e göre oluklaşma deneyi yapacaktır. 
ğ- Deneyler TTK laboratuarlarında veya TTK tarafından lüzum görüldüğünde diğer resmi 
laboratuarlarda yapılacaktır. 
h-Numune alma TS EN ISO 15236-1 Madde 8’e göre yapılacak olup TTK numuneyi 
konveyör bandının herhangi bir yerinden kesebilecektir. 
ı-İmalatın safhaları arzu edildiğinde TTK’nın yetkili elemanları tarafından kontrol edilecektir. 
Hatalar bir protokole bağlanacak ve firma bu hususlara riayet edecektir. 
i- TTK dilerse yukarıda belirtilen deneylerin dışında bu şartnamede belirtilen diğer teknik 
özelliklerin tespiti için TS EN ISO 15236-1’e göre deneyler yaptıracaktır. 
  
7- GENEL HÜKÜMLER 
7.1- Konveyör bandının teslim yeri ilgili Müesseselerin Ambar Stok Sahasıdır. 
7.2- Firmalar teklifleri ile birlikte 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
7.3- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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

BARTIN 815 003 4595 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
7.4- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi 
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise 
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte 
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir 
 
8- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. 
Konveyör bantları 120 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
    
 Etinorm                    Malzemenin Cinsi    Sip.Miktarı 
 
  (Tip1)40 081 0380             Çelik örgülü konveyör bandı  (   30’’ )                       250 m 
  (Tip2)40 081 0389       Çelik örgülü konveyör bandı  (   36’’ )                       250 m 
 
 


