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1-AMAÇ: 
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak kuyu içerisine malzeme indirme - 
kaldırma işlemlerinde kullanılmak üzere yer üstüne (açık alana) tesis edilecek sabit tip 3 ton kapasiteli 
yer vinci (motor, redüktör, vinç , tambur , halat , kanca ve makara , emniyet ve diğer kontrol sistemleri 
dahil ) alınacaktır. 
 
2- TEKNİK VER İLER: 
2.1-  Kaldırma kapasitesi 3 ton 
2.2-  Kaldırma yüksekliği 700 mt 
2.3-  Kaldırma-İndirme hızı  ~5 -  30 m/dak (bu aralıkta ayarlanabilir) (invertörlü) 
2.4-  Motor Gücü Maks.30 kW olacaktır. 
2.5-  Halat özellikleri - min.Ø 16 mm  

- Dönmez tip , 
- Kopma emniyet kat sayısı en az 5 olacaktır. 

2.6-  Motor koruma ve  izolasyon sınıfı    Min. IP 55 ve  min. F  
2.7-  Şebeke         ~380 V AC , 3faz , 50 Hz. 
2.8-  Kumanda gerilimi                                              24 V 50 Hz 
2.9-     Kanca : DIN 15401 standardında kilitli , tek ağızlı dövme çelikten imal edilmiş olacaktır. 
2.10-   Gürültü maruziyeti standartlara uygun olacaktır.  
2.11- Sistem DIN 15018 ve F.E.M. normlarına uygun olarak işletme grubu min.3m’e göre imal 
edilecektir. 
2.12- Boya; Boyanacak bütün yüzeyler tümüyle temizlenecek ve boyanın yüzeye yapışmasını önleyecek 
veya boyayı bozacak herhangi bir yabancı madde kalmaması sağlanacaktır. Dış ortamın korozif 
özelliklerine dayanıklı koruyucu boya yapılacaktır. 
2.13-  Fren Tipi : Elektro-hidrolik fren olacaktır. Normal durumu kapalı olarak dizayn edilecektir. 
2.14-  Kumanda Şekli : Kontrol panosundan basma şiddetine duyarlı joystick kumandalı olacaktır.  
2.15-  Emniyet sistemlerinde olması gerekenler ;  

- Aşırı Yük Koruması  
- Motor İçin Koruma  
- Kaldırma & İndirme Limit Anahtarı  
- Acil Stop Butonu 
- Sesli , Işıklı Uyarı ve İkaz Sistemi 

2.16- Çalışma ortam sıcaklığı :~  -15 + 55 ° C aralığında olacaktır. 
2.17- Sistemle beraber malzemenin indirilmesinde yönlendirme için kullanılacak makara olacaktır. 
Makara standartlara ve kapasiteye uygun olacaktır.  
2.18 – Tambur ; min.4 sarım üzerine sistem dizayn edilecektir. Yivli olacaktır.  
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1-Kontrol, muayene ve kabul şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon TİM elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.2- TTK imalatı kontrol etme yetkisine haiz olacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar şartnamenin 2. maddesini cevaplandırılacaktır. 



4.2- Halat ve vince ait TSE uygunluk belgeleri teklif ya da teslimatla birlikte verilebilecektir.  
Teslimatla verilecek olması durumunda bu husus teyit edilecektir. 
4.3- Sistemin çalışma yeri firmalarca görülebilecektir. Sözleşme yapılacak firma imalata başlamadan 
önce net ölçüleri sistemin çalışma yerinde alacak, daha sonra imalata başlayacaktır. 
4.4- Sistemin Kurumumuza nakliyesi ve montajı firma tarafından yapılacaktır. Firma montaj esnasında 
Kurumumuzda mevcut teçhizattan (vinç, caraskal vb. gibi) ücretsiz olarak istifade edebilecektir. 
4.5- Sistemin bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri 
imalatından olacaktır. Sistemin 2 yıllık işletmesi için ön görülen yedek parçaların cins, miktar ve birim 
fiyatları teklifte belirtilecektir. 
4.6- Sistem Kurumumuz işyerine montajını müteakip 24 ay süreyle imalat, dizayn vb.gibi hatalara karşı 
garantili olacaktır.  
4.7- Teslimatla ile birlikte verilecek resimler / dökümanlar; 

- Sistemde kullanılan ekipmanların ayrı ayrı TSE belgeleri verilecektir. 
- Kullanma – bakım ve yağlama katalogları 2 takım olarak  verilecektir. 
- Vinç genel görünüş resmi ve kesitler 
- Elektrik tek hat diyagramı 
- Elektrik kontrol sistemini tanıtan doküman resimler 
- Kontaktör, role, limit anahtarlar, kumanda anahtarları, motorlar  vb. hazır elemanlara ait kataloglar 
- Tambur düzeni resim ve şemaları 
- Komple panel düzeni resim ve şemaları 

Yukarıda yer alan resimler, ekipmanlarla ilgili ana boyutları ve ekipmanlar arasıdaki açıklıkları 
gösterecek detaylara haiz olacaktır. 
4.8- Malzemelerin teslimatı ile faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat 
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri ve faturaları TTK’ya teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
4.9- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ: 
5.1- Firmalar tekliflerinde sistemin komple çalışır halde teslim süresini belirteceklerdir. Sistem 90 
takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin Cinsi Sip.Mik.  
Yer Vinci – 3 Ton 1 Adet 
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