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SANTRİFÜJ POMPA (ELEKT İRİK MOTORSUZ) 

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
TTK Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 3 adet aşağıda belirtilen 
karakteristik değerlerde Kavitasyonsuz çalışabilecek santrifüj pompa (elektrik motorsuz) 
satın alınacaktır. 
 

o Debi  (Q)                                = 250 m³/h 
o Geometrik yükseklik             = 290 mSS 
o Genel verim (ηg)                    = yüksek verimli 
o Pompa devri                           = ~ 1500 d/d 
 

Pompalar ; – 150 kodundan + 140 koduna (290 m geometrik yüksekliğe) yatayda 200 mm 
anma çapında 100 metre uzunluğunda, dikeyde 300 mm anma çapında 290 metre 
uzunluğunda çelik boru hattı ile ekli listede bulgu değerleri verilen kirli ocak suyunu 
basacaktır. Firmalar her pompa için çalışma basıncına uygun DN 200 ölçülerinde ve flanşlı 1 
er ad. çek valf, sürgülü vana, çift küreli vantuz vana, manometre ile emiş hattı için krom  
süzgeçli dip klepeli kripina vereceklerdir. Firmalar teklif vermeden önce mevcut şartları 
yerinde görüp, tekliflerinde bu şartlara göre istenen debide suyu mevcut boru şebekesinden 
basmayı taahhüt edeceklerdir (ön etütler basma yüksekliği ~320mSS’lu pompalarla istenen 
debinin sağlanabileceği yönündedir). Pompalar Müessesemizdeki elektrik motorları ile tahrik 
edilecektir. Pompalardan en az iki adedi aynı anda paralel çalışarak yukarıda belirtilen 
şebekeden + 140 kotuna su basabilecektir. 
 
2- TEKNİK ŞARTLAR 
2.1- Pompa mili paslanmaz çelikten (malzeme no:1.4571, 1.4021, QT 800 veya muadili) ve 
azami döndürme momentinin min. 2 katını iletebilecek şekilde boyutlandırılacaktır. 
2.2- Civata ve somunlar 18/8 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 
2.3- Fan ve difüzörler paslanmaz çelikten (malzeme no:1.4008, CA6NM veya daha iyi kalite), 
gövde aşınma bilezikleri bronz (G Cu SN 10 kalite veya daha iyi) ve gövde çelik 
döküm(1.0446 veya daha iyi kalite) veya GGG 40 sfero döküm malzemeden imal edilecektir. 
Alternatif malzeme teklifinde bulunacak firmalar, pompanın su ile temas eden dönen (çark) ve 
sabit (gövde, difüzör vb.) parçalarını AMAÇ-1’de belirtilen taş ve kömür tozlu ocak suyunun 
aşındırıcı etkisine dayanıklı malzemelerden seçeceklerdir. Firmalar dilediklerinde basılacak 
suyun özelliğini tesbit etmek amacı ile numune alabileceklerdir.  
2.4- Üreticiler, kullanacakları pompa malzemelerini tanıtıcı sembolleri ve standartları ile 
birlikte çok kapsamlı olarak vereceklerdir. 
2.5- Elektro-pompalar kolay montaj ve demontaj edilebilir, bakımı kolay tasarımlı olacaktır. 
2.6- Pompalar en az titreşimle çalışmak üzere tasarlanacaktır. 
2.7- Dönen parçaların dinamik balansı, ISO 1940 / 1-G6.3 veya eşdeğerine göre uluslararası 
standartların öngördüğü şekilde alınmış olacaktır. 
2.8- Ara kademeler difüzörlü olacak ve yataklama görevi yapabilecektir.  
2.9- Eksenel yatağın şematik bir kesit resmi üzerinde özellikleri (taşıyacağı yük, yağlama 
şekli ve yatak özellikleri gibi) belirtilecektir. Yataklama aksiyal ve radyal yükleri emniyetli 
bir şekilde karşılayacak özellikte olacaktır. 
2.10- Yataklama, her iki uçta ağır hizmet tipi gres yağlamalı 1. kalite (SKF, FAG) rulmanla 
yapılacaktır. 
2.11- Pompalarda etkili bir sızdırmazlık sağlanacaktır. 



2.12- Döküm malzemelere (pompa gövdesi, fan, difizör vb.) dökümden sonra ince taneli ve 
homojen bir yapı kazandırmak için normalize tavlaması yapılacaktır. 
2.13- Pompaya ait karakteristik büyüklükleri: 

o Debi, Q 
o Manometrik yükseklik, H 
o Genel verim ,ŋ 
o Emmedeki net pozitif yük, ENPY 

içeren diyagramlar debiye bağlı olarak çalışma noktasını da kapsayacak şekilde teklifle 
birlikte verilecektir. 
2.14- Pompanın ‘Kavitasyonsuz’ çalışabileceği min. emme derinliği(H), su sıcaklığı 20º C 
alınarak belirtilecektir. 
2.15- Pompanın bulunduğu kod ile su havuzunun dip kodu arasındaki mesafe maksimum 6 
metre dir.  
2.16- Pompanın şematikte olsa kesit resmi anlaşılır şekilde teklifle birlikte verilecek, ana 
parçalar numaralandırılarak isimlendirilecektir. 
2.17- Tüm pompaların üzerine, teknik özellikleri belirtilen bir etiket konacaktır. 
2.18- Grup-1 (metan) gazlı ortamlarda çalışmaya uygun alev sızdırmaz elektrik motorları 
(aşağıda belirtilen özellikte) İdare’ce sağlanacaktır.  
 
-Çalışma voltajı : 600 V              -Motor mili eksen yüksekliği :350 mm 
-Gücü                 :  350 kW                 -Motor mili çapı                     :100 mm   
-Devir     : 1491 d/dak             
2.19-Elektrik motorlarının pompaya montajı İdarece yapılacaktır. 
2.20-Her pompa için elektrik motoru - pompa mili bağlantısında kullanılmak üzere firmaca  
Rexnord-Omega elastomer  kaplin verilecektir. Omega kaplin azami döndürme momentinin 
min. 2 katını iletebilecek şekilde seçilecektir. Pompa kablini delikleri firma, motor mili 
kablini delikleri Müessese tarafından işlenecektir.  
2.21- Her bir motor-pompa grubuna ait çelik şase İdarece imal edilecektir.  
 
3-GENEL ŞARTLAR 
3.1- Bu ihaleye katılacak olan firmalar, elektro-pompa üretimi ile ilgili aşağıdaki belgeleri 
eksiksiz olarak vermek zorundadır: 

TSE, 
ISO 9001,  ISO 18001 
CE, 
(ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren kuruluşun akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon Kurumundan (‘TÜRKAK’dan) alınacak 
bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. 

3.2- Bu şartnamede alımı söz konusu olan malzeme ve ekipmanlar başka ülkelerin burada adı 
geçen standartlara karşılık gelen standartlarına uygun olarak imal edilmesi durumunda, 
şartnamede öngörülen standartların şartlarını yerine getirmesi veya aşması halinde kabul 
edilir. Ancak farklı standartların tarafımızdan kabul edilmesi, onaylanması zorunludur. 
3.3- Sanayi Bakanlığından alınacak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi teklifle Birlikte 
verilecektir. 
3.4- Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve 
kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
3.5- İhale konusu tüm malzeme yeni, yapımcının standart ve en son seri imalatından olacak 
herhangi bir şekilde malzeme ve imalat hatası ihtiva etmeyecektir. 
3.6- Pompaların bütün parçaları birbirleri ile eşdeğer ve değiştirilebilir özellikte olacaktır. 



3.7- Teklifçi firma; teklif edilen 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- Teklif edilen malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve imalat hatasına karşı kabul 
tarihinden itibaren min. 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.   
3.9- Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı 
kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar. 
Üreticiler bu konumda olan pompa tesislerinin listesini teklifle birlikte vermek zorundadır. 
3.10- Ekli soru formu (Ek-1) eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru formunda 
bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir. 
3.11- Elektro-pompaların teslim yeri TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş 
sahasıdır. 
3.12- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha 
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu 
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı 
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
 
4- KONTROL VE TESTLER 
4.1- Pompaların performans testleri TS EN ISO 9906 sınıf 1’e göre yapılacaktır. 
4.2- Firma test istasyonunda yapılacak ön performans testlerinde alıcı temsilcisi (en az 2 
eleman) mutlaka hazır bulunacaktır. 
4.3- Üretici test sonuçlarının, performans eğrilerini ve test sertifikalarını, kimyasal bileşim ve 
mekanik özellikleri (asgari Gövde, Çark, Difüzör ve mil için) içeren onaylı belgeleri 
teslimatla birlikte TTK’ ya verecektir. 
4.4- 1 adet pompanın Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi; - 150 kodundaki kat 
havuzlarına firma gözetiminde (firmaca istendiği taktirde) TTK’ca montajından sonra 5 (beş) 
gün çalıştırılarak, performans değerlerine bakılacaktır. 1 adet pompanın arızasız ve uygun 
çalıştığı görüldükten sonra kabul işlemleri tamamlanacak ve garanti süresi başlayacaktır. 1 
adet pompanın uygun çalışmadığı görüldüğünde tüm pompaların kabul işlemleri 
yapılmayacaktır.  
4.5- Pompaların kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. Pompaların TTK’ya tesliminden sonra en geç 2 ay içinde yerlerine montajı 
yapılıp kabul çalışmalarına başlanacaktır. 
 
5-KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERV İS 
5.1- Üretici, her bir pompası için birer adet kullanım kılavuzu hazırlayacak ve pompayla 
birlikte İdareye verecektir. 
5.2- Pompa için hazırlanan kullanım kılavuzu; 
5.2.1- Pompaya ait tüm teknik bilgileri, 
5.2.2- Pompanın montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair tüm güvenlik 
talimatlarını anlatan detaylı bilgiler ve çizimleri, 
5.2.3- Pompanın tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler ve tablolarla 
açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ cinslerini de 
belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını, 
5.2.4- Pompayla ilgili oluşabilecek olası arızalar, bunların nedenleri ve nasıl 
giderilebileceğine dair bilgileri, 
5.2.5- Yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (yedek parça kotları, kodlama sisteminin 
açıklaması v.s.)  dair güncel bilgileri, 



5.2.6- Üreticinin, pompayla ilgili satış sonrası hizmetleri (servis, yedek parça talebi, danışma 
v.b.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim bilgilerini içermelidir. 
5.3- Üretici, sattığı pompanın tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden itibaren 10 yıl 
boyunca sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü tarafımız ile yaptığı satış 
sözleşmesine koymalıdır. 
5.4- Üretici, pompayla ilgili tarafımızdan talep edilen yedek parçaları en kısa sürede 
sağlayabilecek bir stok sistemine ve yapısına sahip olmalı, en kısa süre sözleşmede tarif 
edilmelidir. 
5.5- Üretici, tarafımıza sağladığı yedek parçaları, montajlarının nasıl yapılacağını gösterir 
talimat ve/veya çizimleri de içeren dökümanlarla teslim etmelidir. 
5.6- Üretici, pompayla ilgili yüksek kalite ve güvenirlilikte satış sonrası servis hizmeti 
verebiliyor olmalıdır. 
5.7- Servis, talebimiz (olursa) en kısa süre içerisinde üretici tarafından sağlanabilir olmalı, bu 
süre sözleşmede tarif edilmelidir. 
5.8- Üretici, sattığı pompaya satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti 
sağlayabilmeli ve sağlayabileceğine dair bir hükmü tarafımızla yaptığı bir satış sözleşmesine 
koymalıdır. 
5.9-Üretici servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon veya distribütör, anlaşmalı 
bir organizasyon v.b. ile verebilir. Distribütör, anlaşmalı bir organizasyon v.b. kullanılması 
durumunda madde 5.6, 5.7 ve 5.8’ in şartlarını yerine getirebileceği kanıtlanmalıdır. 
 
6-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ   
6.1-Teslim süresi montaj dahil en geç 6 aydır. 
6.2-Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Etinorm  Malzemenin Cinsi     Sip.Mik.  
936   Santrifüj Tulumba Q=250 m3/h, Hm=290 mSS          3 ad. 
 
7- FATURA BİLGİLERİ 
- Yerli yüklenici için faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 

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

KARAELMAS 815 007 8618 

 
- Yabancı yüklenici için faturalar aşağıdaki bilgilere 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 

 
8- EKLER 
1- Soru formu 
2- Su analiz sonuçları 
 
 
  



SORU FORMU 
 
1-       Marka+Model 
2-       Tip 
3-       Emme ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği 
4-       Basma ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği 
5-       Kademe sayısı 
6-       Devir sayısı 
7-       Dönüş yönü 
8-       Yataklama ve yağlama şekli 
9-       Eksenel kuvveti dengeleme şekli 
10-     Emme ve basma tarafı, kademe gövdeleri arasındaki sızdırmazlığın sağlanma şekli 
11-    Malzeme Özellikleri ; 

-          Pompa gövdesi 
- Fan ve difüzör 
- Gövde aşınma bilezikleri 
-          Mil 
-          Cıvata ve somunlar 
-          Mil burçları 
-          Salmastra 

12-    Pompanın enine kesiti 
13-    Pompanın ağırlığı ve genel boyutları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


