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2017 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  

TELL İ ACİL DURDURMA ÜN İTELER İ ALIMI  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

  
1. AMAÇ 

Kurumumuz Amasra, Armutçuk, Karadon ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı 
olarak GRUP-I (metan) gazı ve nem ihtiva eden yeraltı kömür maden ocaklarında kullanılmak üzere 
toplam 231 adet Telli Acil Durdurma Ünitesi satın alınacaktır. 

 
2. TEKN İK ÖZELL İKLER 
2.1. Telli Acil Durdurma Ünitesi 
2.2.1. Telli Acil Durdurma Ünitesi, ALSz (Alevsızdırmaz) özellikte olacak ve ATEX direktifine göre 
Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk tip sertifikasına sahip olacaktır. Sertifikaların markalaması 
Grup 1 M2 olacaktır.  
2.2.2. Telli Acil Durdurma Ünitesi hem mantar buton hem de telli acil durdurma olarak 
çalışabilmelidir. 
2.2.3. Telli Acil Durdurma Ünitesinin iki tarafında hareket kolu bulunacaktır. Hareket kollarına çelik 
halat bağlanarak acil durdurma yapılabilmelidir. Acil durdurma, halatlar vasıtasıyla yapılabilecektir. 
Kullanılacak halatlar teklif fiyatına dahil edilmeyecektir.  
2.2.4. Telli Acil Durdurma Ünitesinin 2x4 mm2 MGM112 (25mm.± 2mm. dış çaplı, zırhlı) kablolarına 
uygun rakorlu iki adet kablo giriş-çıkışı bulunacaktır. Kullanılacak kabloların kesitleri Müesseselere 
göre değişiklik gösterdiğinden sipariş verildikten sonra rakor tipleri Yükleniciye bildirilecektir. 
2.2.5. Kablo giriş- çıkışları, ünitenin içerisine yerleştirilmi ş ve iç bağlantıları hazır halde bulunan 
klemens kutusu üzerinden yapılacaktır.  
2.2.6. Telli Acil Durdurma Ünitesinin bütün delikleri için rakor ve aynı sayıda kör tapa verilecektir. 
2.2.7. Telli Acil Durdurma Ünitesinin giriş ve çıkış glendleri paslanmaz metal veya pirinç malzemeden 
imal edilmiş olacaktır. Giriş-çıkış glendleri üzerinde Grup I (Metan) gazı içeren madenlerde kullanıma 
uygunluğunu gösteren ifade ve semboller bulunacaktır. Sertifikaları teklif dosyasında sunulacaktır. 
2.2.8. Telli Acil Durdurma Ünitesi, basıldığı zaman devreyi kapatan ve o konumda kalan, devrenin 
tekrar açılması için çevrilerek açılan mantar başlı acil stop butonuna sahip olmalı ve normalde kapalı 
kontak içermelidir. 
2.2.9. Telli Acil Durdurma Ünitesinin hareket kolları çekildikten sonra tekrar eski konumuna 
getirilebilmesi için reset fonksiyonu sağlayan mekanizması bulunmalıdır. 
2.2.10. Telli Acil Durdurma Ünitesinin üzerinde kullanılan cıvatalar, kapağı açıldığında üzerinden 
düşmeyecek yapıda, paslanmaz ve dayanıklı malzemeden olacaktır. Ürünün kapağı açılırken kapaktaki 
allen cıvatalar gövdeden kurtulduktan sonra kapaktan hemen kurtulmayacak, ikinci vida açma 
işleminden önce kapak üzerinde kalacaktır. Cıvataların üründen tam ayrılması için ikinci cıvata açma 
işlemi gerekecektir. Böylece montaj ve bakımda kapak açma işlemi sırasında civatalar kapaktan 
kolayca çıkıp kaybolmayacaktır.   Her bir ünite için kullanılan cıvata sayısının yarısı kadar yedek 
verilecektir. 
2.2.11. Montaj ayakları, ünitelerin dört köşesine yerleştirilmi ş, tel ile asılmaya ve vidalamaya uygun, 
dayanıklı ve kapalı tipte olacaktır.     
2.2.12. Telli Acil Durdurma Ünitesinin hareket kolları veya mantar buton marifetiyle durdurma 
işlemini yaptığı ünitenin üzerinden ledli ikaz lambası vasıtasıyla görülebilecektir. İkaz lambasının 
besleme gerilimi 12-15 V AC olacaktır. 
2.2.13. Telli Acil Durdurma Ünitesinin ağırlığı rakorlar hariç en fazla 6 kg olacaktır. 
2.2.14. Ünitelere bağlanacak halatların uzunlukları ve ağırlıkları sipariş verildikten sonra yükleniciye 
bildirilecek, seçilecek yay kuvveti bu değerlere göre hesaplanacaktır.  
 
3.  GENEL HÜKÜMLER: 
3.1. Üniteler CE sertifikalı olacaktır. 
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3.2. Telli Acil Durdurma Üniteleri ile rakorlar GRUP-I Metan gazı içeren madenlerde çalışmaya 
uygun olacak ve bunu belgeleyen ATEX direktifi EK-3 Modül B: AB (94/9/AT için AT) tip 
incelenmesi esaslarında Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından düzenlenmiş 
sertifikalar teklif ile birlikte verilecektir. Sertifikalar, noter (apostil) onaylı sureti ve Türkçe tercümesi 
ile birlikte sunulacaktır.  
3.3. Üniteler, buat, buton, anahtar, lamba vb. kullanılan ekipmanların tiplerini içeren komple 
sertifikalı olabileceği gibi, birbirlerine monte edilmiş ve ayrı ayrı sertifikalı ekipmanlardan 
oluşabilecektir. Bu durumda cihazlar ayrı ayrı besleme gerektirmeyecek ve kendi aralarındaki bağlantı 
kabloları gizlenmiş olacaktır. Yani cihazlar birbiri içine geçmiş (akuple edilmiş) veya aralarındaki 
bağlantı alev sızdırmaz şekilde olacaktır. 
3.4. Ünitelerin ayrı ayrı sertifikalı buat, buton, anahtar, lamba vb. ekipmanların birleştirilmesi ile 
teklif edilmesi halinde; buat ünitelerine ilişkin sertifikalarda, birleştirilecek sertifikalı ekipman 
tiplerinin ürün opsiyonu olarak tanımlanmış olması ve ilgili teknik çizim numaralarının bulunması 
gerekir. Bu durumda, teklif edilen her bir üniteye ili şkin ekipmanların (buat, buton, anahtar, lamba 
rakor) ATEX direktifi EK-3 Modül B: AB (94/9/AT için AT) tip incelenmesi esaslarında düzenlenmiş 
sertifikaları teklifte sunulacaktır. Birleştirilecek sertifikalı buton tiplerinin, buat sertifikalarında tanımlı 
olmaması durumunda, bu üniteler kullanılarak imal edilecek cihazlar için ATEX direktifi Ek 9 Modül 
G Birim Doğrulama Modülüne uygun olarak teslim edilen her cihazı (seri no. ile) kapsayacak şekilde 
sertifika teslimatta sunulacaktır.  
3.5. Üniteleri oluşturan tüm ekipmanların üzerinde bilgileri ve ATEX sertifika no.su silinmez ve 
görünür şekilde bulunacaktır. 
3.6. Teklif edilen üniteler için tüm ölçüleri içeren teknik resim ve katalog teklifle birlikte verilecektir. 
3.7. Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda 
teslim edilecektir. 
3.8. Malzemelerin bütün parçaları ve aksesuarları yeni ve imalat ve/veya malzeme hatalarından 
arındırılmış olarak teslim edilecektir. 
3.9. Ürünleri oluşturan parçalar ve çalışması için gerekli malzemelerde kırık, çatlak ve deformasyon 
v.s. hasarlar bulunmayacaktır.   
3.10. Satın alınacak malzemelerin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları eşdeğer ve birbirleri ile 
değiştirilebilir olacaktır.  
3.11. Teklifçi firma; teklif edilen standart ürünlerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile 
birlikte belirtecek varsa dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde 
ayrıca belirtecektir. 
3.12. Teklif edilen ünitelerin markası, modeli, üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika no’ları (üniteler 
birden fazla sertifikalı üründen oluşuyorsa teklif edilen malzemenin kapsadığı tüm sertifikalar ayrı 
ayrı) belirtilecektir. Bu bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir: 

 

Sıra No Malzeme Adı Marka/Model Üretici/Orijin Ülke   Belge(ATEX,Grup1) No 
............ .................... ................  ....................  ........................................ 
 
3.13. Malzemeler 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3.14. İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 
kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı 
imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı 
ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf 
(nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Bir (1) ayı aşan tamir 
işlemlerinde, yüklenici firma tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır 
vaziyette yedek ünite tahsis edecektir. 
3.15. Muayene, kontrol ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç Birimi ile birlikte müştereken yapılacaktır. 
3.16. Malzemelerin kabul işlemleri, İdarece performans tecrübelerinin yapılıp (malzemelerin en az 200 
saat sorunsuz çalıştıklarının tespiti ile) deney sonuçlarının uygun bulunması halinde geçici kabul 
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sertifikası düzenlenerek yapılacaktır. Garanti süresi, geçici kabul sertifikasının düzenlendiği tarihten 
itibaren başlayacaktır.  
3.17. Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). 
3.18. Malzemelerin 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. 
3.19. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene 
İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 
3.20. Sipariş miktarı 231 adettir. Malzemelerin Müesseselere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Sıra 
No 

Malzeme Adı İhtiyaç Birimi Miktarı 

2.1. Telli Acil Durdurma Ünitesi 

Amasra T.İ.M 30 Adet 
Armutçuk T.İ.M 10 Adet 
Karadon T.İ.M 51 Adet 
Kozlu T.İ.M 140 Adet 

 
3.21. 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 

Armutçuk Ta şkömürü İşletme Müessesesi  
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
Kandilli UAVT Adres No: 168735988367390  

KDZ. EREĞLİ 859 008 5801 

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

KARAELMAS 815 007 8618 

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

KARAELMAS 815 003 4586 
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EK-1 

 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 
 


