
2016 YILI 
 SU ENJEKSİYON POMPASI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
1-AMAÇ 
TTK ihtiyacı olarak Grup-I metan gazlı yeraltı kömür madeni ocaklarında yapılan kazı 
sırasında tozu kömür damarında bastırmak ve kazıyı kolaylaştırmak üzere aşağıda teknik 
karakteristikleri verilen 2 adet yüksek basınçlı su enjeksiyon pompası satın alınacaktır.  
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Pompa debisi 200 bar’da  6-10 lt/dakika olacaktır. 
2.2- Su enjeksiyon pompası basınçlı hava ile tahrikli olacak teklif edilen tulumbaların debi ve 
basınç eğrisi teklifle birlikte verilecektir. 
2.3- İşletme basıncı 4 bar olacaktır. 
2.4- Sistem uygun kapasitede su sayacı, basınç göstergesi, yüksek basınçta kapatma yapacak 
pilot anahtarı, süzgeç, hava giriş filtresi ve vanalar v.s. aksesuarları ihtiva edecektir. 
2.5- Korozyona dayanıklı malzemelerden imal edilecektir. 
2.6- Kurumumuzda mevcut sistemlerin NW16 yüksek basınç hortum bağlantısı Rd 32x1/8’’ 

olup, teklif edilecek pompanın yüksek basınç valfi ve su sayacı bağlantıları da aynı şekilde   
Rd 32x1/8’’ olacaktır. 
2.7- Su enjeksiyon probu; kurumumuzdaki kömür delicilerde Ø 42 mm çapındaki çatal 
jakbitin deldiği deliklere uygun çapta, bağlantısı Rd 32x1/8’’   ve 1.5 m uzunlukta olacaktır. 
Ekli resim ölçülerinde ve Kurumumuzda ki numunelerin birebir aynı malzemlerinden imal 
edilmiş olacaktır. 
2.8- Yüksek basınç hortumları; çalışma basıncının iki katına dayanacak nitelikte, NW16x10 m 
uzunluğunda ve bağlantı ölçüleri Rd 32x1/8’’   olacaktır. 
2.9- Pompa ağırlığı çelik şasesi ile birlikte yaklaşık 35-40 kg olacaktır. 
 
3-  GENEL  HÜKÜMLER  
3.1- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.  
3.2-Firmalar, pompaların GRUP-I (metan) ortamında kullanıma uygun olduğu 
belirtilen ATEX Belgesini (AB Uygunluk Beyanı + Akredite Kurulu ş Belgesi) teklifleri 
ile birlikte vereceklerdir. 
Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  
3.3- İmalatçı firma pompaları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul 
tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir 
3.4- Satın alınacak pompaların bütün parçaları yeni, yapımcının standart ve en son seri 
imalatından olacaktır. 
3.5- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili iş yeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.6- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleriyle 
değiştirilebilir olacaktır. 
3.7- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.8- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 
standart dokümanlarla teyit edilecektir. 
 
 
 



3.10- Faturalar aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.  
- Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
- Yerli yüklenici için aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.  

 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 

NUMARASI 
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
67390 Kandilli Kdz.Ereğli/ Zonguldak   

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

 
4- YEDEK  PARÇA  
4.1- Teklifçi firmalar pompaların 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 
4.2- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, 
birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
4.3-Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
 
5.EĞİTİM 
Firmalar, teçhizatın çalıştırılması ve bakımı hakkında kurumumuzda eğitim vereceklerdir. 
 
6- KATALOG - EL K İTABI      
Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dokümanları sevkıyatla birlikte gönderecektir.  
•  İşletme (çalıştırma ) el kitabı (Türkçe çevrili) 1 adet 
•  Tamir- bakım el kitabı (Türkçe çevrili) 1 adet 
•  Yedek parça kataloğu 1 adet. (Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli 

kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir.) 

 
    7- DİĞER HUSUSLAR 

Teklifçi firmalar teçhizata ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte pompanın 
çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları, bir liste 
halinde özellikleri belirterek fiyatları ile birlikte teklif edecektir. 
 
8-  KABUL İŞLEMLER İ 
Su enjeksiyon pompalarının kabul işlemleri TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney 
sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi 
başlayacaktır.   
 
 
 
 
 



9- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
9.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 120 takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir. 
9.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 

Sıra No Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı 

1 Su enjeksiyon pompası                                      2 
2 Su enjeksiyon probu 30 
3 NW16 Yüksek basınç hortumu (10m.lik) 6 

 


