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2014 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

KOZLU YEN İ KUYU MODERN İZASYONU  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1. AMAÇ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde bulunan Yeni Kuyu 
İhraç Vincinin elektronik kontrol sistemlerinin, teknik şartnamede belirtilen tüm koşullara 
uygun olarak gerekli teçhizatın temini/imalatı, montaj, test, devreye alma ve eğitim 
hizmetlerinin verilerek modernize edilmesi işi yaptırılacaktır.  

2. MEVCUT DURUM 

2.1.  Kozlu Yeni Kuyu vinç sistemi yere montajlı iki skipli köpe sistemiyle çalışmaktadır. 
İnsan nakli esnasında skiplerden birine platform konulmak suretiyle aynı anda iki skipte 
birden olmamak şartıyla insan nakli yapılabilmektedir.  -560 seviyesinde insan ve malzeme 
nakli için inset bulunmaktadır. 
 
2.2.  En üst noktadaki durma seviyesi, boşaltma istasyonunun da olduğu +16,944 metrededir. 
En alt seviyede (-612 metrede) ise yükleme istasyonu bulunmaktadır. Vinç iki çalışma 
moduna sahiptir: Kapalı devre çalışan manuel çalışma ve otomatik çalışma. Otomatik çalışma 
modunda sadece malzeme nakli yapılabilmekte ve bu çalışma modunda maksimum hız 14,4 
m/sn olmaktadır. Manuel çalışma modunda hem insan hem de malzeme nakli mümkün olup, 
maksimum hız 14,4 m/sn dir. Bunların dışında kuyu bakım faaliyetlerinde, halat başları 
bakımlarında, halat kısaltmalarda ve bakım modunda çalışırken,  hız 0,5 m/sn dir. Bütün 
çalışma modlarında hızlanma ve yavaşlama ivmesi 0,9 m/sn2 dir.     
 
2.3. Yeni kuyu vinç motoru güç devresi, 6300/830 Voltluk 3530 kVA IT sistem trafoyla 
beslenen ve çıkışı vinç motoruna bağlı olan 6 darbe tetiklemeli tristör doğrultucudan 
oluşmaktadır. DC bağlantı içerisinde yüksek hızlı bir DC devre kesicide yer almaktadır. Güç 
devresi giriş tarafında bir adet 3 fazlı yüksek voltaj ve aşırı akım koruması olan bir kesici 
bulunmaktadır. 
 
2.4. Vinç motoru uyartım devresi beslemesi 550/460 Voltluk 125 kVA  IT sistem kuru tip 
bir trafo tarafından ve 6 darbe tetiklemeli, anti-paralel bağlı tristör doğrultucu ile 
sağlanmaktadır. Beslemenin hem giriş hem de çıkış tarafında aşırı gerilim koruması vardır. 
 
2.5. Armatür akımı, akı ve uyartım akımının kombinasyonunun iki tristörlü doğrultucuda 
kontrolü ile kapalı devre hız kontrolü sağlanmaktadır ve bu sayede vinç motoru belirlenmiş 
kurallar çerçevesinde 4 –çeyreklik iş döngüsünü tam olarak yapabilmektedir.  Gerçek hız 
değeri, fren diski üzerindeki makarasına bağlı tako-jeneratör yardımıyla elde edilmektedir. 
Vincin çalışma hızları, kuyunun limitleri çerçevesinde hem manüel çalışma modunda hem de 
otomatik çalışma modunda, sayısal vinç kontrolcüsü ile sınırlandırılmaktadır. Ve bu sayede 
kuyu içerisinde belirlenmiş seviyelere (kuyubaşı, kuyudibi, yükleme ve boşaltma istasyonları 



2 

 

vb.) gelmeden önce hız otomatik olarak düşürülmektedir. Kuyu derinlik sayıcısı ile sayısal 
vinç kontrolcüsü kuyu içerisindeki belirli yerlerdeki senkronizasyon şalterleri ile senkronize 
edilmektedir. Anlık yön göstergesi doğrudan ana tambura bağlanmıştır ve bu sayede vincin 
yönü anlık olarak kontrol edilebilmektedir. 
 
2.6. Kuyu vincinin kontrolü için programlanabilen bir Simatic S5-150 PLC bulunmaktadır. 
Kuyu vinç motoru ve sinyalizasyon sistemi ile ilgili STEP 5 programın çalıştığı merkezi 
işlemciye(CPU) bağlı kuyu sinyalizasyon sisteminin bağlı olduğu bir genişleme modülü 
bulunmaktadır. 
 

2.7. Çalışma süreci ve hatalarla ilgili gösterimler S5 kontrolcü tarafından üretilmektedir. 
Gösterge paneli vinç operatörünün ön tarafında yer almaktadır. Hata gösterge paneli ise 
operatör konsolunun yan tarafındadır. Operatör konsolunun yanında yükleme istasyonlarının 
durumu, kafeslerin kuyu içerisindeki yerleri, boşaltma istasyonu ve yükleme cebinin 
durumuyla ilgili LED’lerden oluşan bir gösterge paneli bulunmaktadır. Bu LED’ler doğrudan 
S5 kontrol ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Denetleme sistemi ile armatür akımı, ikaz 
akımı, hızlanma ve yavaşlama rampaları yardımıyla hız denetimi gibi bütün ana fonksiyonlar 
izlenmektedir. Bütün hata sinyalleri S5 kontrol sistemi, sürücü kontrol sistemi ve fren kontrol 
sistemi tarafından izlenerek gerekli emniyet devreleri harekete geçirilmektedir. 
 
2.8.  Fren sistemi, iki devreli ve 7 çift fren bloğundan oluşmaktadır. Bunların dördü ön diğer 
üçü de arka destek noktasında yer almaktadır. Fren kontrolü, elektriksel olarak kontrol edilen 
bir hidrolik fren kontrol ünitesiyle sağlanmaktadır. Fren sistemi devresi, röleler vasıtasıyla 
sağlanan kapalı devre bağlantıya sahiptir. Fren sistemi, fren kontrol sistemi ile tripe girmekte 
ve güvenlik devresi ile denetlenmektedir. Alçak gerilim besleme devresi ve dağıtım sistemi 
vinç sürücü sisteminin ve çeşitli yardımcı sistemlerinin belirli işlemleri yapabilmesi için 
gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır.  
 
2.9. Sistemde aküyle desteklenmiş kesintisiz güç kaynağı ünitesi bulunmaktadır. (±24 V DC, 
60 A). Besleme enerjisi kesildiğinde sistemlerin hatasız çalışabilmesi için gerekli enerjiyi 
sağlar ve bu durumda fren kapalı kalmaktadır. Kapalı devre sistem kontrolü devresi, sayısal 
vinç kontrolcüsü, denetleme sistemi ve S5 kontrolcüsü besleme enerjisi kesikse bu kesintisiz 
güç kaynağı ünitesinden beslenmektedir. 

 
2.10. Kuyu sinyal sistemi topraksız (IT-Sistem) 110 V DC gerilim ile çalışmaktadır. 
 
2.11. Sistemde, operatör konsolunun arkasında bütün sinyal kayıtlarını kaydetmek için bir 
kayıt ünitesi yer almaktadır. 
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2.12. Kozlu Yeni Kuyu Vinç Sistemine ilişkin ünitelerin kod listesi ve yerleşim bilgileri aşağıda 
listelenmiştir: 

ÜNİTE KODU ÜNİTENİN ADI VE BULUNDU ĞU YER 
+B MOLET 
+BT1 HALAT KAYMA TAKOJENERATÖRÜ 
  
+D TRAFO ODASI 
+DB10 TRAFO (ARMATÜR DEVRESİ) 
+DB11 TRAFO (İKAZ DEVRESİ) 
+DB20 TRAFO (550/380 V, 16 kVA)  
+DB21 TRAFO (550/220 V, 16 kVA) 
+DT21 HAVALANDIRMA FANI 
  
+F VİNÇ MOTORU 
+FM1 VİNÇ MOTORU (2300 kW, 830V DC, 85,95 d/dk) 
+FS1 FREN MODÜLLERİ STANDI 1 
+FS2 FREN MODÜLLERİ STANDI 2 
+FT1  ENKODERLER 
+FT2 KAPALI DEVRE KONTROL VE DENETLEME 

TAKOJENERATÖRÜ 
  
+G VİNÇ BİNASI 
+GC11 ARMATÜR AKIMI DEVRESİ ÇEVİRİCİ PANOSU 
+GC12 ARMATÜR AKIMI DEVRESİ ÇEVİRİCİ PANOSU 
+GE1 İKAZ AKIMI DEVRES İ ÇEVİRİCİ PANOSU 
+GF1 ALÇAK GERİLİM GİRİŞ VE 550V DAĞITIM PANOSU 
+GF2 ALÇAK GERİLİM 380 V DAĞITIM PANOSU 
+GF3 ALÇAK GERİLİM 220 V DAĞITIM PANOSU 
+GG11 S5-150U KONTROL PANOSU 
+GG41 GÖSTERGE PANELİ 
+GG51 RÖLE PANELİ 
+GG61, 62, 63 FREN KONTROL PANOLARI 
+GH41 DENETLEME PANOSU 
+GH51 KAPALI DEVRE KONTROL PANOSU 
+GH61 SAYISAL VİNÇ KONTROLCÜ PANOSU 
+GP10 ÖLÇÜ PANELİ 
+GP11 KONTROL KOLU 
+GP12 FREN KOLU 
+GS11 KUYU SİNYAL SİSTEMİ PANOSU 
+GS12 KUYU SİNYAL SİSTEMİ PANOSU 
+GS13 KUYU SİNYAL SİSTEMİ PANOSU 
+GS20 KUYU SİNYAL SİSTEMİ PANOSU 
+GS41 KUYU SİNYAL SİSTEMİ PANOSU 
+GT1 ARMATÜR DEVRE EKİPMANI 
+GT20 PANO ODASI HAVALANDIRMA FANI 
+GW11  +/- 24 V KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI PANOSU 



4 

 

  
+H VİNÇ BİNASI ALT KATI 
+HG1  FREN HİDROLİK ÜNİTESİ 
+HG2 RULMAN YATAK YA ĞLAMA H İDROLİK ÜNİTESİ 
+HT1 ARMATÜR DEVRE EKİPMANLARI (DC DEVRE KESİCİ, 

TRİP ÜNİTESİ, ŞÖNT, ŞÖNT DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ) 
+HT20 VİNÇ MOTORU SOĞUTMA FANI 
  
+W KUYU 
+W1 BOŞALTMA İSTASYONU 
+W2 YÜKLEME CEBİ 
+W3 KAT İSTASYONU 
+W4 YÜKLEME İSTASYONU 
+WK31 KUYU İÇİ ŞALTERLERİ İÇİN DAĞITIM KUTUSU 
  
+X KAFESLER 
+X01 SKIP1 
+X02 SKIP2 

 
2.13. Kozlu Yeni Kuyu Vinç Sistemi temel karakteristikleri aşağıda listelenmiştir:     

TEMEL V İNÇ BİLGİLERİ  
TAMBUR ÇAPI 3240 mm 
İHRAÇ MESAFESİ 620 m 
ASILI HALAT BOYU 785 m 
KUYRUK HALAT DÖNGÜ MESAFESİ 632 m 
MOTOR GÜCÜ 2300 kW 
MOTOR HIZI 89,95 d/dak 
GERÇEK İHRAÇ HIZI 14,4 m/s 
  
ANA HALATLAR  
TİP 6X36 WS + FC 
SAYISI VE ÇAPI 4 x 36 mm 
KOPMA MUKAVEMET İ 935 kN 
AĞIRLIK 4,93 kg/m 
  
KUYRUK HALATLARI  
TİP 35X7 NUFLEX FC 
SAYISI VE ÇAPI 2 x 51 mm 
AĞIRLIK 9,86 kg/m 
  
ASILI YÜKLER  
SKİP 12696 kg 
YÜK 10000 kg 
  
HALAT EMN İYET KATSAYISI Em>7 Ei>9,5  (Nizamname) 
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HİZMET ZAMANI 15 saat/gün, 330 gün/yıl  
  

 
2.14. Mevcut sisteme ait güç devresi planı ekte sunulmuştur (Ek-1). 
 
2.15. Kullanılmakta olan sisteme ilişkin tüm teknik dokümanlar ve uygulama çizimleri iş 
sahasında bulunmaktadır. İstekli firmalar, teklif vermeden önce işyerinde inceleme 
yapabilecektir. 
 

3. MODERNİZASYONUN TEKN İK DETAYLARI 
 
Modernizasyon kapsamında yapılacak olan işlemler aşağıda belirlenmiştir.  
 
3.1. Güç Devresi ve Vinç 
 
3.1.1. Yeni kuyu vincine ait olan elektrik motoru,  6300/830 Volt 3530 kVA trafo ile güç 
devresi giriş tarafındaki bir adet 3 fazlı yüksek voltaj ve aşırı akım koruması olan devre kesici 
aynen kullanılmaya devam edilecektir.  
            
3.1.2. Armatür devresinde kullanılan yüksek hızlı, 5000 A 1200 V DC devre kesici yerine, 
aynı ya da daha iyi  teknik karakteristiklere sahip yeni bir DC devre kesici ile değiştirilecektir. 

 
3.1.3. 6300/830 Volt trafo tarafından beslenen ve vinç motoru armatür devresini besleyen 6 
darbeli tetiklemeli tristör doğrultucu, yeni teknoloji ürünü SIEMENS veya dengi konverter ile 
değiştirilecektir. Yeni sistem mevcut olan ile aynı ya da daha iyi bir performansa (tork, 
zaman, tekrarlama, harmonik) sahip olacaktır.  

 
3.1.4. Vinç motoru uyartım devresinde kullanılan 550/460 V luk kuru tip bir trafo tarafından 
beslenen ve 6 darbe tetiklemeli, anti-paralel bağlı tristör doğrultucu, yeni teknoloji ürünü 
SIEMENS veya dengi bir tristör doğrultucu sistemiyle değiştirilecektir. Yeni sistem mevcut 
olan ile aynı ya da daha iyi bir performansa (tork, zaman, tekrarlama, harmonik) sahip 
olacaktır. 
 
3.1.5. Elektrik motoru ve sürtünmeli tambur yatağı ısıları ile motor çalışma ısıları operatör 
konsolunda izlenecektir. Bu ısılar azami sınırlar üzerine geldiğinde sistem otomatik olarak 
stop edecektir. Isı değerlerinin anormal artışı hata gösterim panelinde de görülecektir. İstenen 
değerlerin motor sıcaklığı için olanı, motorun sargılarına gömülü vaziyette 4 adet PT 100 ve 
buna bağlı bir tarayıcı yardımıyla kontrol edilmektedir. Tambur yatak sıcaklıkları ise mekanik 
ibreli ve kontak çıkışlı bir sensör ünitesi ile izlenmektedir. 
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3.2. Kuyu içi Ekipmanı 

 
3.2.1 Kuyu içinde bulunan denetim, emniyet, senkronizasyon, yükleme kapakları 
açık/kapalı, yükleme silosu kapakları/açık/kapalı, kuyubaşı-kuyudibi limit, kat seviye, 
senkronizasyon şalterleri ve insetlerde bulunan kapı açık/kapalı manyetik sensörleri tümüyle 
Grup-1 patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun ATEX sertifikasına sahip yeni şalter ve 
sensörlerle değiştirilecektir. 
 
3.2.2 Skip kuyu içinde hareket ederken insetlerdeki kuyu kapıları açılmayacak ve kapılar 
açık iken skip hareket ettirilemeyecektir. Vinç kontrol sistemine ayrıca bir emergency modu 
(Acil durum modu) eklenecektir. Böylece kapılar açık olsa bile, alçak hızla yol verildiğinde 
bu güvenlik fonksiyonu devre dışı kalmış (by pass edilmiş) olacaktır. 

 
3.2.3 Kuyu içerisinde -560’da sinyal dairesi mevcut olup, -603 te ise kömür yükleme ile 
ilgili sinyalizasyon mevcuttur. -560 da ki sinyalizasyon dairesi yeni sisteme uygun olarak 
modernize edilecektir. -603 deki sinyalizasyon sistemi insan nakli içinde uygun hale 
getirilecektir. İnsan nakli için gerekli güvenlik sağlanacaktır. Kat kapılarında şalter olmalı ve 
katlardan kafeste insan olduğunda sinyal vermelidir. Kafesin kata geldiği bir şalterle teyit 
edilmelidir. -700 de ki inset önümüzdeki yıllarda faaliyete geçeceğinden dolayı burada 
kullanılacak olan techizatla ilgili tüm bağlantılar, yazılım ve PLC programında ki eklentiler 
hazır olacak, bağlantılar yapıldığında çalışması sağlanacaktır. Bunun için kontrol sisteminde 
yeterli yedek kapasite bulunacak ve kablolama buna göre yapılacaktır. Bu yeni sistem 
SIEMENS S7 veya dengi bir teknoloji baz alınarak kurulacaktır. 

 
3.2.4 Şalter konumları ve yükleme istasyonu planı Ek-2’de verilmiştir. Yükleme 
istasyonundaki sensör konumları Ek-3’de gösterilmiş olup, bu sensörler Grup-1 patlayıcı 
ortamlarda çalışmaya uygun Atex sertifikasına sahip yenileriyle değiştirilecektir. 

 
3.2.5 Kantar sisteminin mevcut yük hücreleri (loadcell) kullanılmaya devam edecek, ancak 
kantar kontrolü yenilenecektir.  

 
3.2.6 Kuyu içerisinde -603 teki yükleme istasyonunun kapaklarını kontrol eden 
elektromanyetik hava valfleri (5 adet)  Grup-1 patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun ATEX 
sertifikasına sahip yenileriyle değiştirilecektir. 

 
 
3.3. Kuyu Sinyalizasyon Sistemi 
 
3.3.1 Yeni sinyalizasyon sistemi Profibus DP veya eşdeğeri bir teknikle çalışacaktır. 
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3.3.2 Ocak içerisinde (kuyu hattı boyunca) kablolama MGM standartlarına uygun bakır 
kablo ile yapılacak, fiber optik kablo kullanılmayacaktır. 
 
3.3.3 Sinyalizasyon sisteminde kullanılan teçhizat, ihraç kulesinden ve kuyu                  
içersinden sızan sulardan etkilenmeyecek özellikte olacaktır. 
3.3.4 İnsetlerden gelen sinyaller kuyu başında toplanacak ve buradan operatör odasına 
transfer edilecektir. Sinyaller kuyu başında ve operatör odasında sesli ve görüntülü olarak 
izlenebilecek ve dijital ortamda kaydedilecektir. 
 
3.3.5 İnsan naklinde gerekli güvenlik şartları sağlanacaktır. Kat kapılarında sviçler 
bulunacak ve kafesin kata geldiği kat seviye sviçleri ile gözlenebilecektir. 
 
3.3.6 -700 katı ekipmanı kapsam dışıdır. Bu kat işletmeye alınmak istendiğinde, bu 
şartname ile temin edilecek kontrol sistemi ve yazılım (Software) kolayca yeni duruma adapte 
edilebilmelidir. Bunun için sistemde yeterli yedek kapasite bulunmalıdır. 

 
3.3.7 Diğer kontrol ve haberleşme sistemlerinden ayrı olarak, katlarla kuyu başı ve kuyu 
başıyla vinç operatörü arasında ki haberleşmeyi sağlayacak bağımsız bir telefon sistemi 
kurulacaktır.  

 
3.3.8 Kuyu sinyal sistemi, 2 bağımsız kanallı olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 

 
3.3.9 Kuyu sinyalizasyon sistemi için 110 Voltluk güç kaynağı, topraklama gerektirmeyen 
yeni bir güç kaynağı ile değiştirilecektir. 
 
3.4. Vinç Kontrol Sistemi 
 
Vinç kontrol sistemi, kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmeli ve özel kuyu şartlarına 
kolayca uyumlu hale getirilebilmelidir. Bu hususlar ve önemli parametreler program 
değiştirerek değil, görüntülü olarak ayarlanabilmelidir. Bütün parametreler görüntülü sistemle 
ayarlanabilir ve bir şifre ile korumalı olacaktır. 
 
3.4.1 Çift kanallı vinç kontrol sistemi sensörleri her bir kanal için ayrı ayrı olmalı veya 
sensörler bağımsız elektrik sistemiyle birlikte kullanılmalıdır. Sensör sinyalleri, vinç kontrol 
sisteminin her iki kanalınca karşılaştırılmalıdır. 
 
3.4.2 Hızlanma ve yavaşlama ivmeleri personel ihracında emniyet bakımından kabul 
edilebilir değerde olacaktır ( ≤1 m/s2 ). Yüklü kafesin aşağı (kuyu dibine) hareket etmesi 
durumunda sınırlanan maksimum hız ve bu hızdaki frenleme ivmesi belirtilecektir. 

 
3.4.3 Personel ihracında maksimum hız 10 m/s, malzeme ihracında ise maksimum hız 14 
m/s olacaktır.  
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3.4.4 Halat kontrolleri ile kuyu içi denetim ve revizyonunda hız 0.5 m/sn’yi   
geçmeyecektir. 

 
3.4.5 Vinç yarı otomatik, manuel ve bakım modunda çalışma sistemlerine sahip olacaktır.  
 
3.4.6 Operatör kumanda panosu güvenli bir çalışma için gerekli olan her türlü ölçme ve 
kontrol sistemine sahip olacaktır. Konsol ve kumanda panosu üzerindeki anahtarlar, 
düğmeler, kumanda kolları vinç operatörünün rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn 
edilecek ve ikaz, müşir lambaları operatörün gözünü rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. 
Operatör odasındaki ikaz ve müşir lambaları test edilebilir olacaktır.  
 
3.4.7 Vinç sistemi otomasyonunda kullanılacak PLC sistemleri, Siemens S7 serisi veya 
dengi olacak ve tüm datalar WinCC veya dengi SCADA yazılımı üzerinden bilgisayar 
ekranlarına aktarılacaktır. SCADA yazılımı, çift kanal (redundant) vinç kontrol sistemi 
yapısına uygun 2 adet (birinin arızalanması durumunda) bağımsız çalışabilen, 24 saat çalışma 
esasına göre tasarlanmış, endüstriyel tip ve en az 24” LCD ekranlı bilgisayarlara kurulacaktır. 
Alarmlar ve alınabilecek dökümler için 1 adet printer verilecektir. 
 
3.4.8 Firmanın vereceği dışında kumanda panosu, aşağıdaki cihazlara (donanım olarak) 
mutlaka sahip olacaktır:    

a) Derinlik göstergesi (ışıklı ve yazılı) 
b) Hız göstergesi(analog) 
c) Arıza göstergesi (ışıklı ve yazılı) 
d) Sistemin çalışmasını gösterir ışıklı diyagram 
e) Kafesin konumunu gösterir mimik diyagram ve ışıklı ihbar 
f) Fren yağı basınç göstergesi(analog) 
g) Voltmetre 
h) Ampermetre 
i) Motor sargı  ve tambur yatak sıcaklıkları göstergesi 
j)  İnset kapılarının durumu 
k) Personel ve malzeme naklinde sefer sayısının gösterilmesi 
l) Sistem durduğunda her türlü emniyet tedbirini alacak yeterli kilit anahtarları ve 

emniyet stop butonu 
m)Fren sistemindeki tüm arıza ve ihbarların operatör panelinde ışıklı veya sesli olarak 

görülmesi 
n) Kafese yüklenecek kömür miktarı göstergesi. Burada kafes ağırlığının ölçümü değil, 

kafese doldurulmadan önce kömürün cepteyken ölçümü ve izlenmesi söz konusudur. 
 
3.4.9 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 ana güç kaynağı 
. Yükleme ve boşaltma (halen kabinde kurulu panele göre) 
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. Haberleşme ağı ve PLC durumu 
b) Arıza alarm mesajları  (Her arıza için; arıza zamanı, arızalı ekipmanın konumu, 
arızanın durumu –devam eden, bitmiş ya da kabul edilmiş-) 
c) Üretim ve ekipman durumuyla ilgili haftalık ve aylık raporlama (ihraç edilen kömür ve 
vinç çalışma süresi) 

 
3.4.10 Operatör masası ve operatör önündeki konsolda olması gerekenler aşağıdaki gibidir: 

a) Hız ve fren kontrol kolu 
b) Emniyet freni kontrol düğmeleri 
c) Sinyalizasyon kontrol düğmeleri 
d) Operatör koltuğu 
e) Derinlik göstergesi 
f) Endüvi akımı, uyartım akımı, hız, hidrolik basıncı, gerilim vb. göstergeler 
g) Çalışma modu göstergesi 
h) Hata durum ekranı 
i) Alarm günlüğü 
j)  Güç devresi durum ekranı 
k) Skip konumları 
l) Arıza bulmada yardımcı olacak ek göstergeler 
m)Fren sistemi ve fren basınç durumu 
n) Emniyet devresi durum ekranı 

 
3.4.11 Kuyu vinç sistemi kontrolünde kullanılacak tüm bilgisayar programları ve işletim 
sistemleri orijinal yükleme setleri ve lisanslarıyla beraber verilecektir. 
 
3.4.12 Vinç Kontrol sistemi aşağıdaki işlevleri yürütecektir: 

a) Her iki skip içinde konum algılama 
b) Hız kumanda kolu kontrolü 
c) Hız ve konum ile ilgili sensör bilgilerinin algılanması 
d) Otomatik Senkronizasyon  
e) Varış noktaları, hız ve duruş öncesi yavaşlama mesafeleri parametreleri 
f) Duruş öncesi yavaşlama hızları, hızlanma, yavaşlama vb. 
g) Ani hareket sınırlamalı referans değeri jeneratörü ve konum, hız ve hızlanma-

yavaşlama için referans çıkışlar 
h) Komple çevrim esnasında konum belirleyici 
i) Hız denetimi 
j)  Taşıma kapasitesi, hızlanma ve halat ağırlığının tork ön kontrolü. (Kuyu vinci 14,5 

m/s hızla 10 ton malzeme taşıma kapasitesine sahiptir.İnsan nakli maksimum 10 m/s hızla 
gerçekleşecektir.) 

k) Hatalı konum ve durumlarda veya gerektiğinde kullanılmak üzere Emergency modu 
(Acil durum modu) (Böylece kaza kurtarma hali ve benzeri durumlarda, hız yavaşlatılacak ve 
sistem by pass edilmiş olacaktır.) 
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3.4.13 Vinç kontrol sistemi şunları denetleyecektir: 
a) Kuyu sayaçlarının izlenmesi 
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) Yükleme ve boşaltma denetimi 

 
3.4.14 Vincin kumanda ve diğer sistemlerinde kullanılan PLC’lerin programlanabilmesi için 
kullanılacak PC’ler ve donanımı Microsoft işletim sistemine uyumlu olacaktır. 
 
3.4.15 Mevcut olan hadise kayıt cihazı; sinyalleri, kafesin hız, zaman, gibi bilgileri en az 1 
yıllık geriye dönüş yapılabilecek şekilde kaydedebilen PC tabanlı yeni bir sistem ile 
değiştirilecektir. 
 
3.4.16 Bir arıza durumunda insanlar ve makineler için tehlike teşkil edebilecek tüm işlevler 
emniyet devrelerinde (emniyet devresi, elektrik kesme devresi ve kilitleme devresi) 
toplanacaktır. Bir hata veya arıza durumunda, mekanik emniyet frenlemesi elektriksel 
kesmeyi de sağlayacak ve çevrimin tamamlanması sonrası kuyu vinç sisteminin çalışmasını 
engelleyecektir. Bu üç emniyet devresi çift kanal yapıda olmalı ve karşılıklı olarak 
birbirlerinin sonuçları izlenmelidir. 

 
3.4.17 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. 

a) Vinç kontrol sistemi gözetim fonksiyonları testi (kesintisiz hız gözetimi, kuyu şalter 
gözetimi, karşılıklı hız gözetimi, kuyu sayaç veya zarf eğrisi gözetimi, yük gözetimi) 
b) Genel gözetim testi (acil duruş gözetimi, vb. gibi) 
c) Çift kanal vinç kontrol sistemi gözetim testi 

 
3.4.18 Hata teşhisi için laptop (dizüstü bilgisayar) verilecektir. Bu bilgisayar, endüstriyel 
haberleşme ve TCP/IP arayüzü ile donanmış olacağı gibi, ekipmanı programlamak için 
gerekli yazılımlara sahip ve acil durumlarda gereken yerlerde kullanılabilir olacaktır. 
 
3.5. Fren Sistemi 

 
3.5.1. Mevcut fren sisteminin 7 çift fren bloğu muhafaza edilecektir.   
 
3.5.2. Fren sisteminin mekanik, hidrolik ve elektriksel kontrolü komple değişecek, basit 
kontrollü ve sabit yavaşlatmalı çoklu fren tipine uygun dizayn edilecektir. 
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3.5.3. Fren sistemiyle ilgili bağlantılar ve işlemler ayrı bir pano ile gerçekleştirilecektir. 
Mevcut mekanik ve hidrolik üniteler ile diyagramlar incelenecek ve gereği yapılacaktır.  
 
 

4. GENEL HÜKÜMLER 
 

4.1. Montaj ve kurulum, Yüklenici uzman personeli süpervizörlüğünde İdare personeli 
tarafından yapılacaktır. 

4.2. 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:  

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    ............... 
............ .......................  ................  ...........  ............... 
............ .......................  ................  ...........  ............... 
 

4.3. Tekliflerde, Kozlu Yeni Kuyu Modernizasyonu Sisteminde kullanılacak ve 4.2 
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(ATEX,vd.) No 
............ ....................  ................ ....................  ........................................ 
 

4.4. Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının 
standart ve en son seri imalatından olacaktır. 

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

4.6. Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX (94/9/AT) direktifine göre 
Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) 
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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. Atex sertifikalarının 
halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi 
halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak 
sorgu ile teyidi halinde bu belge geçerli sayılacaktır. 

4.7. Kuyu vinci kontrol ve sinyalizasyon sistemi montajının tamamlanması ve devreye 
alınması ile modernizasyonun TAS, WUG ve benzeri Avrupa Madencilik Standartlarına 
uygun olarak 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. 

4.8. 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. 

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

4.10. Garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin arızalanması durumunda firma 
tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler için Kurumumuzdan 
hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının 
gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) 
masraf firma tarafından ödenecektir. 

4.11. 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.  

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

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

4.14. Sistemin kurulumu ve çalışması için gerekebilecek her türlü donanım, yazılım, yazılım 
lisansları, bağlantı elemanı v.s. ekipman Yüklenici tarafından sağlanacak ve teklif fiyatına 
dahil olacaktır.   
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4.15. Firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak işler ve sistemin teslim süresini içeren termin 
planı verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi 200 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 60 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, 830 V, 460 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. 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. Yeni kuyu vincine ait 2300 kW 830 V DC elektrik motoru,  6300/830 Volt 3530 kVA 
trafo, 550/460 Volt 125 kVA trafo, 550/380 Volt 16 kVA trafo, 550/220 V 16 kVA trafo ile 
güç devresi giriş tarafındaki bir adet 3 fazlı yüksek voltaj ve aşırı akım korumalı devre kesici 
kullanılmaya devam edilecektir.   

4.20. 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. 

5. YEDEK PARÇA 

5.1. Teklifçi firmalar teçhizatların 10(on) yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için 
gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 

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 

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) 
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c) 4 takım yedek parça katalogu. Yedek parça katalogu teçhizatın tamamım oluşturan 
önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim 
ve/veya fotoğrafları da içerecektir. 

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. 

8. PERFORMANS TECRÜBELER İ: 

Kozlu Yeni Kuyu Vinç Sisteminin modernizasyonunun tamamlanmasıyla ünitelerin en az 200 
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. 

 

 

 

 

 

EKLER: 

Ek-1: Güç Devresi 

Ek-2: Şalter Konumları 

Ek-3: -603 Yükleme İstasyonu 

 

 

 

 


