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DİK M İLL İ KOLONLU T İP POMPA  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi lavuar tesisinde kullanılmak 
üzere dik milli kolonlu tip pompa (elektrik motorlu  olarak) satın alınacaktır. Pompanın basacağı 
sıvı özellikleri aşağıdaki gibidir : 

• Katı partikül içeriği : ~%20 
• Partikül boyutu (Topaklanma boyutu değildir) : ~15 mm 
• Karışımın Yoğunluğu : 1,2 ton/m3 
• Basılan su debisi içerisindeki katı-sıvı içeriği; 

180 m3/h  : 150 m3/h  (sıvı) -  30 m3/h  (katı) partikül 
 

Firmalar bu özelliklerde karışımı basacak şekilde pompa seçimini yapacaklardır. Ancak fan 
konumu maksimum emiş noktasının yarısından daha kısa mesafede konumlanmış olacaktır. 
Uzatma kolon borusu ile istenilen noktadan emiş yapabilecektir. Teklif vermeden önce firmalar 
mevcut şartları yerinde görebilecek, tekliflerinde bu şartlara göre istenen yoğunlukta 
,debide suyu (manometrik basma yüksekliği, mevcut şartlar dikkate alınarak firmalar 
tarafından yeniden hesap edebilecek, su analizlerini yapabilecektir) burada tarif edilen boru 
şebekesinden garanti süresince sorunsuz bir şekilde basmayı taahhüt edeceklerdir. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER : 

 
2.6- Pompa-motor bağlantısı kayış kasnak ya da direkt akuple olabilecektir. Boyutları yerine 
uygun ölçülerde olacaktır.  
2.7- Malzeme Özellikleri; 

• Pompaların çözeltiyle temas eden aşınma parçaları (fan, ön astar, arka astar, salyangoz 
astar) ~55 rockwell C sertlik değerinde olacaktır.  

• Çark : ASTM A 532 Class III Type A ,A05 veya eşdeğeri yüksek kromlu çelik olacaktır. 
• Pompa gövdesi firma tarafından çalışma şartları ve aşınmaya dayanıklı malzemeden  

(paslanmaz çelik yada küresel grafili dökme demir üzeri epoksi kaplamalı,vb ) seçilecektir. 
• Mil ve mil gömleği : AISI 420 veya eşdeğeri olacaktır. 

2.8- Elektrik motor gücü 2.4 maddesindeki mil gücünün min. 1,5 katında seçilecektir. Şebeke 
gerilimi 550 V ,50 Hz olacaktır. Motorun izolasyon sınıfı min. F, koruma sınıfı min.IP55, 
verimlilik sınıfı min.IE3 olmalıdır.  
2.9- Pompa fanları topaklanmaya engelleyecek şekilde (tercihen vorteks fan tipinde ) uygun fan 
tipinde olacak ve statik veya dinamik olarak ISO 1940 standardına göre balansları alınmış 
olacaktır. 
2.10- Her bir motor-pompa grubuna gerek görülürse çelik şasesi İdarece imal edilecektir. Bu 
durumda sözleşme yapıldıktan sonra firma tarafından ölçüleri verilecektir. 

2.1- Pompanın debisi (Q)-  
Manometrik yükseklik 

: Min.180 m3/h -  
30 mSS 

2.2- Devir (n) : Maks.1500 d/d 

2.3- Emme derinliği 
 (Fan boyu+Emiş borusu ile) 

: 
2100 mm (±50 mm) 

2.4- Pompa mil gücü (maks) 
(2.1 değerlerinde)  (Kw) 

: 
45 

2.5- Çıkış Boru Çapları 
: 

DN 150 



2.11- Pompa emiş ağzı için gerekli ise filtre ya da elek firmaca bedelsiz olarak verilecektir. Basma 
hattına kadar olan çıkış borusu firmaca verilecek olup 2.5 maddesindeki boru çaplarına uygun 
olacaktır. 
2.12- Pompa ile birlikte seviye şamandıra tertibatı da verilecek ve sisteme kurulumu, panosuyla 
beraber firmaca yapılacaktır. Panoya kadar elektrik hattı kurumumuzca yapılacaktır.  
2.13- Pompa üzerinde pompayı ve motoru yerinden alma ve taşımaya uygun askı veya kanca 
kolları mevcut olacaktır. 
2.14- Rulmanlar ağır hizmet tipi olacak ve gres yağlı olacaktır. 
2.15- Pompa sızdırmazlığı salmastrasız olacaktır. 
2.16- Cıvata ve somunlar paslanmaz malzemeden olacaktır. 
2.17- Pompa-motor grubu montajı Kurumumuz elemanları desteği ile firma süpervizörlüğünde 
yapılacaktır. 
2.18- Pompa ile birlikte ; 

• Frekans konvertörü  
• Pano + Yumuşak yol vericisi (motor gücüne uygun olarak)  
• Seviye şamandırası havuzun en üst noktasına min. 500 mm mesafede devreye girecek , 

suyu emiş noktasının en altına yakın bir yere kadar boşaltacak şekilde dizayn edilecektir. 
bedelsiz olarak verilecektir. 

 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Santrifuj pompalar  firma tarafından deney standartlarında bu şartnamede belirtilen hususlar 
ve basıncın 1,5 katı statik basınç testi ve performans testine tabi tutulacak, teste başlamadan yeter 
bir süre önce Kurumumuza bilgi verilecek ,Kurumumuzdan gerek görülürse teste en az bir 
personel bulunabilecek, test sonuçları teslimatla birlikte İdareye verilecektir.  
3.2- 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.  
3.3- Kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü ile ilgili Müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır. Sistem devreye alındıktan 
sonra 1 hafta denenecek , herhangi bir sorun olmadığı görüldükten sonra giriş işlemleri 
yapılacaktır. Bu tarihten itibaren garantisi başlayacaktır. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar pompaya ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim,güç) , pompa yerleşim planı 
şematik resmi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
4.2- Firmalar pompaya ait TS veya EN normlarına uygunluk belgelerini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 
4.3- Teknik şartname 2. Maddesi ayrı ayrı sırasıyla cevaplandırılacaktır.  
4.4- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir. 
4.5- Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sistemi kabul tarihinden 
itibaren 2 yıl süre için garanti edecektir. 
4.6- Sistemin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda 
teslim edilecektir. Pompaların kurulumu Kurumumuz elemanlarınca yapılacaktır. Süpervizörlük 
hizmeti bedelsiz olarak verilecektir. 
4.7- Pompaların teslim yeri Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır. 
4.8- İşaretleme TS EN ISO 9905’e uygun olacaktır. 
4.9- Sistemin bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.10- Pompaların bakım ve kullanım kitapçıkları teslimatla birlikte verilecektir. 
4.11- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
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5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
5.1- Pompalar en geç 90 takvim günü içinde teslim edilecektir.   
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

                          
 

Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı (Ad.) 

Dik Milli Kolunlu Tip Pompa (elektrik motorlu)  
180 m3/h - 30 mSS  

1 


