
TEKNİKRAPOR

Sur ilçesi Bahçecik Mahallesinin içme suyu temini için Kurumumuzca 202| yı|ııda
açılan içme ve kullanma sulu amaçlı sondaj kulusıınun faal hale getirilmesi için aşağıda cinsi
ve miktafi belirtilen malzemelerin temini için dış piyasadan karşılanması gerekmektedir.

İş bu tutanak tarafımzdan tanzim edilip imza altına alınmıştır.

Gerekli Malzeme Ve Ekipmarı Listesi:

1 Adet Paslanmaz Dalgıç Pompa (Q=1,5 lflsn - 15 PS - I{m:320 mSS)
1 Adet Kumanda Panosu malzeme montajlı (20 PS -İç teçhizatı D6hil)
282 mt 2" Kolon Borusu (En az 5 mm)
300 mt Elektrot Kablosu (2X1.5)
300 mt 3X25 dalgıç pompa besleme kablosu
10 metre 4x25 NYY Dağıtım panosu ile kumanda panosu arası kablo
1 adet 2" çekvalf
l adet 2" \,ana
2 adet 2" dirsek
4 adet 2" flanş i
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Madde 1- İşin Kapsamı

Sur İlçesi Bahçecik Müallesinde 2021 yılında Kurunrımuzca açrlan sondajı aktif
hale getirmek amacıyla; pompa, kumanda panosu ekipmanlann temini işlerini
kapsamaktadır.

Madde 2- Ödemeler ve Fiyat Fariı

Yiiklenici taıafindan temin edilecek malzeme ve ekipmanların tamamr ;Kuruma
teslimi yapıldıktan soma ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu iş için avans ve fiyat farkı
verilmeyecektir.

Madde-3 İhtiyaç Li§tesi

sIRA
No iı,çn MAHALLE lUsn Hm

Kumanda
Pınosu
(HP)

Kolon
Borusu

(inç)

Kolon
Borusu

(m)

Elektrik
Kablosu

Elektrot
kablosu

Pompa
Türü

1 Bahçecik 1,5 320 20 2, 7R,) 3x25
(300 mt)

2x1.5
(300 mQ

Pompa
Ttirü

NOT: Pasianm az Dalgıç Pompa (Q:1,5 \tlsn - 15 PS - Hm=320 mSS), Kumanda Panosu
malzeme montajlı (20 PS -İç teçhizatı Dahil), 282 mt 2" Kolon Borusu (En az 5 mm),
300 mt Elektrot Kablosu (2x1.5),300 mt 3x25 dalgıç pompa besleme kablosu, 10 metre
4x25 NYY Dağıtım panosu ile kumanda panosu arası kablo, 7 adet 2" çekvalf, 1 adet 2"
vana, 2 adet 2" dirsek, 4 adet 2" flanş ve gerekli fitting malzemelerin temini
yapılacaktır.

Madde 4- Ponpa ve Kumanda Panoları

A-MOTOR KONTROL
ŞARTNAMESI

VE KOMPANZASYON PANOLARI TEKNiK

1. Motor gücü 50 kW'a kadar (50 kW dahil) olan pompalarda motor kontrol panosu 800
mm x 800 mm x 300 mm bolutlarında duvar tipi, sıva üstü, kapalı tip ve IP 54
koruma sırufında olacaktır.

2. Panolarda, kondansatörlerin ve diğer teçhizatın yeterli havalandırılması amacıyla eğik
havaiandırma pancurlarr olacaktır. Pancurlarda sisteme su ve krsmi toz girmesini
önleyecek taızda separatörleı veya filtre sistemi bulunacaktır.

3. Panolar asgari 2 mm kalınlığında DKP çelik sacdan imal edilmiş ve RAL 7032
elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.

4. Panoların iç yüzeyindeki kablo bağlantılan tertipli olacak ve teknik temayüllere
uygun olarak yapılacaktır. Çeşitli devreleı için ayrı ıentlerde ve numaralandrrrlmış
kab|o]ar kullanılacaktır. Pano ile birlikte verilen hat şemasındaki numaralarla kablo
numaıalandırmaları aynı o1acaktır. Büttln kumanda ve ana dewelerin kablo
bağlantıları yapılmış olacaktır. Kumanda bağlantılarında ray tipi klemep§l
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devresinde ise kablo kesitine uygun klemens kullanılacaktır. pano iizerinde açık,
kapalı, vs şekildeki heı tiır yaz1, meta] veya plastik plaka üzerine silinmeyen cinsten

olaıak yazılacak ve bu plaka kopmaz şekilde pano üzerine yapıştırılacaktır. Motor
enerj i kablosrınun bağlanacağı klemensler doğu motor dönüş yöniinü gösterecek

şekiide işaretlendirilmiş olacakİır. Kuwet kabloları açıkta olmayacak, ttim kablolaı
pvc, polietilen vb. boruların içerisinden geçirilerek koruma altına alınacaktıı.

5. -Panoların 
ön kapağı, menteşeli olaıak açılabilir, pano bolııtuna uygrın sayıda ve en

az 3 nokiadaı sabitlemeye uygun (ispanyolet tipi) kilitli olacaktır. Kapağm temas

ettiği yüzeyde uygun özellikte lastik conta bulunacaktf.
6. Pompalar, panolardaki kumanda anahtarı vasıtasıyla çaltşacakt[. Pompaların susuz

çalışmaya karşı koruması srvı seviye rölesi ve seviye elektıotlan (2 adet elektrod)
vasrtasıyla sağlanacaktır. Pompalar çalışma srrasrnda susuz çalışma, aşırı akım, düşiik
ve aşırr gerilime karşı korunmuş olacaktrr.

7. Reaktif güç kompanzasyon teçhizatl ile donatılmış panoların, nakliye ve yer
değiştirmelerde deforme olmama]arı için mekanik dayanıklılıkları önceden
hesaplanarak tasarrmlaımrş ve imal edilmiş olaca.lılardu.

8. Panolaıda kullaıılacak tiim vida, cıvata, somun ve rondelalar paslanmaz cinsten
kadmiyumlu olacaktır. Panolar içerisinde kullanılan, kesiti 70 mm"den az olan
kabloların uçları izoleli kablo yiiksükieri ile yüksfülenecek, kesiti 70 mm"den büyük
olan kablolarda ise kablo pabucu kullanılacaktır.

9. Duvar tipi panoların a]t taIafında kablo girişleri için yetelli sayıda ve uygun çapta
rakoı deliği bulunacaktır. Kablo kesitlerine uygun, yeteıli sayıdaki y:ııımaz ve
kırılmaz malzemeden imal edilmiş etanj rakorlar ambalajı içerisinde pano içine
konulmuş olarak verilecektir.

10. Panolarda kullarulacak tQQ amperden büyük şalteı ve sigorta bağlantılaıı elektrolit
bakır bara ile yapılacak ve bara bağlantıları TS 556 EN 60168 standardlna uygun
mesnet izolatörleri ile desteklenecektir.

1 1 . Heı pano kapağı iizerine ve ambalaj tizerine haıgi güçteki motor için olduğu
yazılmış olacaktrr.

12. Elektrik teçhizatı TS veya muadili standartlaıa uygun olacaktır.
13. Her kontrol panosu asgari aşağıda (14 ve 15. Maddelerde) belirtilen teçhizatı

ihtiva edecek, ancak br-ınlarla tüdit edilmiş olmayacatiır. Teklif edilecek pano ve
cihazlar, şartnamede istenen özelliklere uygun ve pompaların fonksiyonlarını
istenen şekilde emniyetle ve gereğine uygun olarak yerine getirebilecek adet,
kapasite, hassasiyet vs. özellikte olacaktır.

14. Kolon kablosu (Yassı dalgıç pompalar için özel olarak üretilen) ve kolon borular
d6hildir,

15. Güç Kondansatörleri
I. Kondansatörler, TS EN 60931 ve muadili §tandartlara uygun olacaktır.
Nominal gerilimleri,0,4 kV olacaktır. Nominal gerilimi %10 aşan gerilimde ve
nominal akımı %30 aşan akımda çalışabilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.

rI. Kondansatöıler yağlı değil, kuru tip izolasyonlu olacaktır.
ın. kondansatörlerin dahili elemanlarr kendinden koruma]ı olacak ve arıza

halinde o eleman devre dışı kalacaktır.
IV. Kondansatörler devreden çlktlğnda 1 dakika içinde deşarj olacak şekilde

devresine uygun deşarj direnci konulmuş olacaktır.
V. Kondansatöıler tizerinde bulunacak tanıtım plakası silinrnez ve kolay okunur

şekilde olacak, kondansatör pano üzerine monte edilirken bu plakaları göriinür
şekilde olacaktır.
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vII.
VIII.

Ix.
X.

V].

XI

XII

XIII

Kondansatörleıin çalışma ortam sıcaklığının alt ve üst smrlaü -25 C" ile +40
co olacaktır-

Kondansatörler üç fazlı ve üçgen bağlı olacaktrr.
Her Kondansatör iinitesi üzerine; tehlike işareti ve uçlarrna dokunulmadan

önce deşarj edilmesine ait ikaz yazısı okunaklı olarak yazılmış olacaktrr.
Kondansatörlerin kayıpları 0,5 WkVAr'ı geçmeyecektir.
Kondansatör güçleri sistemin (pompa, motor, pano ve kablolar) mevcut güç

faktörünü (cos o) 0,98-1 arasrna çıkartacak şekilde hesaplanacak ve panolara
ferdi kompanzasyon şeklinde monte edilmiş olacaktıı. Bu durum yapılacak
dalgıç pompa performans ve pano fonksiyon testlerinde te§pit edilecektiI.

Kondansatör kadernelerine göre seçilecek kondansatör için özel olarak imal
edilmiş deşarj direngli kontaktörler, Kondaısatör akımrnrn AC-3 çalışma smıfi
için akım değerleri, nominal akımın 1,25-1,40 katı değerinde olacaktır.
Kontaktörlerin bobin gerilimi 220 Y o|acak ve iki açık, iki kapaiı yardımcr
kontağı bulıınacaktır.

Kondansatör metal muhafazalı ise topraklama ucu, pano içi topraklama
cıvatasına irtibatlanmış olacaktır.

Her dalgıç pompa ile birlikte pompa özelliklerine uygun birer alt ve üst seviye
elektrodu, kumanda kablolanyla birlikte verilecektir.

Srra
No

Miktan cinsi ve Evsafr

1 1Ad.
Giriş şalteri (sadece 10 kW dan kiiçiik güçteki pompalarda kullanılacak,
motor nominal aklmma uygrm, pano kapağının ilstiinden kumanda edilen
ve kesme kapasitesi 10 kA olan 3 kutuplu anahtarlı otomatik sigorta)

2 1Ad.

Giriş şalteri (sadece 10 kW ve büyiik güçteki pompalarda kullanılacak,
motor nomiıal aiımma uygun, pano kapağınuı üstiinden kumanda edilen,
pano tavasl sağ alt köşesine monte edilen, güvenlik kilitleme tertibatınr
haiz, kontaklan yay mekanizması ile açılıp kapanabilen, NH sigortalı ve
aruna sigortalı kesme kapasitesi 100 kA oları AG yiik kesici)

J 1 Tk.

Dalgıç Pompa Kumanda Panosu malzeme (20 PS -İç teçhizatı
DAhil).Komple, otomatik yıldız-üçgerı yolverici (Her birisi en az motoı
nomiıal akımının %70 katına eşit veya biı üst anma akrmında ve AC 3

çalışma sınıfında 1 Ad. Ana kontaktöı, 1 Ad. üçgen kontaktör, 1 Ad. 1ıldız
kontaktör, motor nominal akrm değerinin 0,58 katırıı içine alan ve
ayarlanabilen 1 Ad. termik röle, 1 Ad. zaman rölesi.)

4 1Ad.
Analog volhnetre ve 7 kademeli komütatörü
(0-500 V, Cl: 1,5 96x96 mm)

5 3 Ad.
Analog ampermetre (Motor nominal akımına uygun, analog)
(Cl: 1,5,96x96mm)

6 3Ad Akrm hansfomıatörü (100/5 A Cl: 1) (37 kW dahil büyiik gtlçltl
pompalaıda ve motor alıımrna eşit veya bir üst anma akımında)

,7 1Ad. 3 Fazlı düiik ve yfüsek asimetrik ayarlı faz konıma rölesi.

8 2 Ad. Buton (1 Ad. yeşil renlı:te start butonu, 1 Ad. kırmrzı renkte stop butonu)

4l|2

ge

»ş



4 Ad. Sinyal lambası (1 Ad. çalışm4 1 Ad. dl§ilk gerilim, 1 Ad. motor arızq 1

Ad. kuyu susuz)

10 1Ad.
1Ad. Su seviye kontol cihazı

12 1Tk. Kondansatör (motor uygun).

Kontaiiör ftondansatör için özel olarak imal edilıniş)
(7,5 kVAr dan daha büyilk kondansatör kullanrlınası halinde)13 1Ad,

3 Ad. Sigorta ftondansatör devresi için) (63 A e kadaı 3 fazlı l0 kA kesme
kapasiteli anahtarlı otomatik sigorta., 63 A ve 1ııkarısı için NH sigorta)14

15 1Ad Deşarj direnci (7,5 kVAr ve daha büyfü kondansatör kullanrlması halinde)

|6 1Ad. Si gorta (kumanda devresi

1Ad.l7
Çalışma siiresi sayacı (Pano kapağ iizerine monte edilecek, besleme
gerilimi 220 V A.C olacak, üçgeıı kontaktörü bobininden beslenecektir.)

1Ad Paslanmaz Dalgıç Pompa (Q:1,5 lVsn - 15 PS - I{m:320 mSS)

19 300 Mt 3X25 dalgıç pompa besleme kablosu
20 300 Mt Elektot Kablosu (2X1.5)
21 10Mt 4x25 NYY Dağıtım panosu ile kumanda panosu arası kablo
22 1Adet 2" çekvalf
23 1Adet 2" varıa

2 Adet 2" dirsek
25 4 Adet 2" flanş
26 1Adet cosfi metre
27 282Mt 2" Kolon Borusu @n az 5 mm)
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B- POMPALARA AİT TEKNİK ŞARTNAME

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARA AIT TEKNIK ŞARTNAME

a. Genel Konular:
İhale konusu pompa veya pompaların miktarı (adet), oluşturması gereken basınç

değeri, Hm (mSS), ve bu basınç altrnda vermesi gereken su miktarı ve debi (lt/sn),
kuııınrın pompa krırulacak aralıktaki çapı (mm), "İhtiyaç Listesi'nde" tek tek
belirtilmiştiı.
l . Pompalar ve bileşenleri kullanılmamış ve iireticinin yeni ve en son geliştirilmiş

modeli olacaktıı.
2. İhtiyaç Listesi'nde pompa kurulacak kuyunun çapı da mm cinsinden belirtilecektir.
3. Pompa veya elektrik motorunun kulu şartlarında sonınsuz çaiışması için gerekli

ekstra donanrmlaı (ömeğin motor için soğutma ceketi vb.) gerekli ise bu donanımlar
da pompalaıla birlikte verilecelıtir. Bu ekstra donanımlar teklif fıyata dahildir. İstekli
teklifinde bu hususları göz önilne almamış dahi olsa, İdare isteklinin teklif ettiği
iiriine ait teknik döktimanlarda (kullanma klla!,ıızu, bakım kılavuzu, katalog vb.)
yaptığı incelemeler sonucunda böyle ekstra donanımlara ihtiyaç duyulduğunu tespit
ederse teklif bedel haricinde hiçbir ücret ödemeden bu donanımları talep eder.
Talebin yerine getirilmemesi durumıında alrnan malzemelerin hiçbirinin kabulü
yapılmaz.

4. Basılacak su içerisinde bulunan izin verilen maksimum askıda krım miktarı en az 35

ğm3 olrnalıdır.
5. Pompalar seçilirken verim eğrisi iizerinde, En Verimli Noktada veya En Verimli Nokta

sağında seçilecektir.

b.Pompaların Uyması Gerekli Standartlar ve Bu Standartlara Ait Belgeler

a. Genel
1. Dalgıç Pompalaı pompa ve elektrik motoru direki akuple edilmiş, TSE 2|2'ye

uygun, BLDL-Vg tipte ve pompa çrkış adaptöriinden en az 4,5 m enerj i kablosundan
oluşacatlır.

2. Pompalaı ile ilgili seçim toleransl aşağıdaki gibi olacaktır.
. Basınç Toleransı: Yok
ı Debi Tolerans: +%10

3. Pompalar seçilirken verim eğrisi üzerinde, en verimli noktada veya en verimli
nolıia sağında seçilecektir.

b. Pompa

1. Düşey olaıak çalışacak pompann dönüş yönü üst adaptöre kabartmah olarak
yazılmış olacaktır.

2. Pompa grubunda bütiin yataklamalar kaymalı tip olacak, yuvarlarımalı yatak
kullanrlmayacaktır.j. Hidrolik grubunun maksimum çalışma sıcaklrğı en az 60 0C olacaktır.

4. Pompanın kapalı vanada göstereceği manometrik yiikseklik işletme
noktasındaki basıncından en az %15 daha yfüsek olacaktır.

5. Pompalar işletme noktasının 10 mSS altmda ve 10 mSS üzerinde
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kavitasyonsuz, titreşimsiz çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
6. Suyun geçtiği yerler akışa mani olmayacak şekilde diizgiin işlenecektir.
7. Dökilm parçalarda boşluk, çatlak veya çapak olmayacak, döküm

kesitleri homojen olacaktır.
8. Pompalarda kullanılan tiim bağlantı elemanlan paslanmaz çelikten

olacaktrı.
9. Hidrolik ünitelerde kullanılacak olan çekvalfler hidrolik iiniteye akuple, monte

edilmiş şekilde teslim edilecek, ayrı teslim edilen çekvalfler kabul edilmeyecektir.

Ust Adaptör Ozellikleri:

a. Kolon borularırun bağIaııacağı üst adaptör paslanmaz çelik dökiirn veya paslanmaz

çelik sac malzemeden imal edilecektir. Et kalınlığı pompa ve motor grubunu
taşıyabilecek kesitte olacak ve diş kalınlığı ile diş miktarı anma çapındaki staıdart
kolon borusu dişlerine uygun olacalıiır. Et kalınlığl pompa ve motor grubunu
taşıyabilecek kesitte olacakiır.

b. Pompada su geri dönüşiinü engellemek iizere bir klape bulunacaktrr.

Kademeler:

a. Pompa gövdesini meydana getiren çanak gruplarırun birleştirilmesinde kullanılan
saplamalar, rondelölar, somunlar ve gömlek paslanmaz çelikten, mevcut standartlara
uygun nitelik ve ölçüde olacaktır.

b. Kademeleı paslanmaz çelik döküm veya paslaıımaz çelik sac malzemeden
yapılacaktır.

c. Kaderrıeler pompanın karakteıine ve boyuna uygun olacak şekilde her kademede
yataklanmış olacaktır. Yataklanmalar ve aşıııma halkalan suda askıdaki katı
maddelerin yaratacağı aşlırmaya mukavim NBR malzemeden tiretilecektir.

Çanaklar

a. Koıozyona mukavim, paslanmaz çelik dökiim veya paslanmaz çelik sac olacaktır.
b. Çarklaıın ve dönen her parçanı1 statik ve dinamik balansı yapılmış olacaktır.
c. Çark tespit burçları paslanmaz çelik, mesafe tespit buıçları (vaısa) çark malzemesine

uygıın olacaiiır.
d. Kademeler pomp2nın karakterine ve boyuna uygun olacak şekilde her kademede

yataklanacaktır. Yatakla_alar ve aşınma halkaları sudaki aslcrda katı
maddelerin yaratacağı aşınmaya mukavim özel malzemelerden imal edilmiş
olacaktır.

e. Herbir kademede yataklama yapılmış olacaktır.
f. Çark kanatlarmn sac kalınlıkları en az 1 mm olacaktır.

Pompa Mili:
a. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, kaplin bağlantısı friksiyon kaynağı teknolojisi

kuilanılarak yapılmış olacaktır.
b. Pompa mili ile elektrik motoru direkt kavramalı olacak ve kawamada yiik kaybı en

aza indirilmiş olacaliır.
c. Pompa mili yatak]an radyal yi.ikleri karşılayabilecek nitelihe Kauçuk NBR

(ıaslanmaz çelik) malzemeden olacaktır.
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Pompa grubu ile motor arasında yer alan emme si.izgeci ile tutturucu clvata ve
somünlaiı paslanmaz çeiik malzemeöen oluşacaktır.

Pompa Gövdesi:

Pornpa gövde sacl en az 1,5 mm kalınlığında olacaktrr.

c. Elektrik Motoru:

1. Elektrik motorlan 380 V, 50 Hz sincap kafesli endüksiyon tipte olacaktır.
2. Elektrik motoılaıında bütiin yataklamalar kaymalı tip olacak, yuvarlanmalı yatak

kullanılmayacakiır.
3. Elektrik motorlarrnrn maksimum çalışma sıcaklığı minimum 40oC olacaktır.
4. Dalgıç motorlarrn iç sıcaklığını kontrol altında tutmak için her bir dalgıç motora

PT100 elemanı monte edilecek ve her bir motor için pano içi ıaya monte edilebilen
PT100 koruma rölesi verilecektir.

5. Motor içerisinde srzdrrmazlık için mekanik salmastıa kullanılacaktrr.
6. Elektrik .mo_toılqrı %l0, +%6 voltaj oynamalanndan etkilenmeyecek şekilde
dizaln edilmiş olacaktır.

7. Elektrik motorlarr, içerisine konulacak su ile soğutmalı, ıslak ıotoılu ve ıslak statorlu
yeniden sanlabilir tipte olacaktır.

a. Rotor ve stator paketi silisli sacdan imal edilecek ve güç kayıplarl en aza indirilmiş
olacaktıı.

b. Rotoıa kısa devre çubukları çakılmış ve balansı dengelenmiş olacaktır.
c. Motor mili paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.
d. Motor mili dörıırıeden meydana gelecek buıkulmalara ve salgılanmaya karşı yeterli

kesitte olacaktır.

Motoısaıgdaxri

a. Motor sargıları PVC, PP (PE) veya XLPE izoleli yahtkanla su geçirmeyecek şekilde
yalıtılmış olacaklardır.

b. Motor sargılan PVC, PP(PE), XLPE izoleli veya izolesiz sargı teli kullanılması
halinde, strator paketindeki tüm boşluklar, özel bir ıeçine ile doldurulacak veya
sargrlar arasrnda heıhangi bir boşluk bırakılmayacak bir kalıp içerisinde alınarak su
geçirmeyecek şekilde yahtılmış olacaklaıdır.

c. Motorlaıın di-elektrik dayanırnı ve yalrtrm direnci TS 11146'ya uygun olacaktır.

gelmeyecektir.

8l12

Emme Süzqeci:

Rotor ve stator:

Trast Yatağı:

a. Trast yatağ, pompadan gelen hidrolik güçleri kaışılayacak niteliiie olacaktır. Trast
yatağı grubu, yilzeyi piirtizsüz ve oynak nitelilie parçalardan teşekkül eden
segmentler 1.4021, karşı tabla antimuanlı karbon malzemeden imal edilmiş olacakiır.

b. Her iki malzeme uyum içerisinde çalışacak, motorda kasılma meydana
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Divafram:
Elektrik motoru içeıisinde sıvı sıcaklığının yiikselmesinden meydana gelen
genişlemesini kuludaki su basıncr ile dengelemek iizere kauçuktan yapılmış bir
diyafram bulunacaktır.

Motor Gövdesi:

a. Motor alt ve üst yatak gövdeleri paslanmaz çelik dökiim veya dökme demirden,
motor gömleği paslaıımaz çelik sacdan olacaktır.

b. Elektrik motorunun soğutulmasrnr sağlayan hücreye sevk edilen teıniz sulu
doldurmak iizeıe gerekli teçhizat verilecektir.

c. Motor suyrınu doldurmak ve gerektiğinde boşaltmak için motor iizerinde su
doldurma ve su boşaltma tapa]arı bulunacaktır.

d. Motor slvlstnrn dorrmasrru engelleyen arıtifriz, etilen-glikol değil insan sağlığına
zararlı olmayan propilen-glikol olacaktr.

e. Dalgıç pompaların motor çıkış enerji kablolan TSE 2l2'ye uygun BLDL-Vg tipte ve
pompa çıkış adaptörtinden en az 4,5 m uzunlukta olacaktır. Uçları hava ve sudan
etkilenmeyecek şekilde sarılacaktır.

d. Kolon borusu:

a. Kolon boruları çelik olacaktır. Kolon boru çapları pompanın girişine göıe idarece
belirlenecektir. Manşonların et kalınlığı kolon borusunıın et kahnlığınrn en az iki katı
ve ince dişli olacaktır.

b. 2" anma çapında olan kolon borularınrn et kalınlığı minimum 5.0 mm olmalıdır.
c. 3" anma çapında olan kolon borulannm et kalınlığı minimum 5,0 mm olmalıdır.
d. Kolon boruları PN 25 standaıdında olma]ı, ancak minimum 50 bar basnçta test

edilmiş; terleme ve srzdrrma görülmemiş olmalıdır.
e. Borular siyah renkte boyalı, dişli ve manşonlu olmalıdrr.
f. Borular boyanmadan önce en az 2 kat astar boya ile boyandıktaı sonra 1 kat ( son

kat ) siyah renge boyanmış olmalıdır.
g. Boru dişleri API staıdartlarına uygun 1 1 dişli olmalıdır.
h. Borular ST37 veya Ç1020 evsafinda çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdıı.

Borularrn dişli kısmına erkek plastik kep, manşon iç kısmına ise dişleri koruyacak
şekilde plastik kapaklaı geçiıildiiten sorna işletmeye sevk edileceiiir.

e. Teslin Şekli ve Ambalajlana:

1. Pompa ve aksesuarlarr saıdığa yeıleştirilmeden önce hava şartlaıından
etkilenmeyecek şekilde naylon veya benzeri madde ile iyice sarılacaktır.

2. Pompaların ve motorların iizeıinde özelliklerini belirten ve kolayca görülebilen bir
yeıe etiket konacaktır. Bu plaket üzerinde;

Staıdaıt işaıet ve numaıası (TS 1l 1 146 şeklinde)
ımal tarihi
Pompanrn markası
Pompanın modeli ve tipi
Kaderne sayrsı
seri numarasr

a,
b.

d.
e.

f.

ölsfi

Debisi (ltlsn veya m',4ı1
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h. Manometrik basma yiiksekliği (rıSS)
i. Motor gücü (HP veya kW) j. Pompanın devri (d/dk)
k. Pompanın montaj çapı (inch)

3. Pompalaı ahşap bir sandık içerisinde gönderilecekiir.
4. Taşıma esnasında pompaıun hareket ederek hasaı görmesini önlemek üzere sandık

içerisinde gerekli koruyucu tedbirler alrnacaktrr.
5. Sandıklar her tiirlü hava koşullarına karşı muhafaza]ı ve tım kapalı tip olacaktır.
6. Sandıklar tizerine;

a. Firmanın adr
b. Sipariş nımaıasl
c. Pompanın tipi
d. Pompanın debisi (lt/sn)
e. Pompanın manometrik basma yiiksekliği (mSS)
f. Ponpanın dewi (d/dk)
g. Alıcı
Bilgileri hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde yazılacaktıı.

7. Teslim Yeri ve Şartlarr :

a. Malzemelerin idare tarafindan gösterilecek olan ambarlara veya iş mahalline
indirilmesine ait tiim işler Ytiklenici tarafrndan yapılacaktır.

f. Garanti:

1 . Alım konusu maizemelerin tamamı her tüılü malzeme ve tasaırm hatalarından
kaynaklanan arzalara karşı 1 yıl siire ile garanti kapsamındadır. Garanti siiresi
malzemelerin İdaıe tarafindan kabuliiniin yapılması ile başlar.

2. Bu garanti, kapsamı ve siiresi itibad ile teslim edilen büti.in malzemeleli kapsar.
Yüklenici, malzemeleıin heıhangi biı kısmınm teknik veya herhangi başka biı sebeple
garanti dışı olduğunu söyleyerek garanti yükiimlülüklerini yerine getirmemezlik
edemez.

3. Garanti süresi içerisinde meydaıa gelen arıza|arda veya performans değerleri
düşüşlerinde pompalar, en geç 15 iş giinü içerisinde pompaların kurulu olduğu yere
işçilik, yedek parça, nakliye vb. herhangi bir ücret talep edilmeksizin yenileri ile
değiştirilecek veya arı,zası giderilecektir. Bu işlemlerin öngörülen siire içerisinde
Yiiklenici tarafindan gerçekleştirilemeyeceğinin belirlenmesi ve İdare tarafindan
yapılması/yaptırılmasr durumunda yapılan işler ücretlendirilip belgelendirilerek
Yiikleniciden tahsil edilir. Bu durumda İdarenin kullandığı ekipman ve personel
desteği İdaıenin birim fıyatlaıı ve ücretleri cinsinden değerlendirilir.

4. Heıhangi biı pompada meydana gelen arrzanrn tasarrm hatasmdan kaynaklandığının
belirlenmesi ve bu arrzanrn diğer pompalarda da oluşacağr sonucuna varılması
durumrrnda İdare yapılan düzeltme veya yenileme işlemlerinin aynı seri diğer
pomnalarda da vapılacaktır.

5. 'Tanİirde geçen-sÜre gaIanti siiıesine eklenir.
6. Yiiklenicinin yasal olarak düzenleyip İdareye teslim etmekle yiikiimlü olduğu garanti

belgeleri ile bu şartnamede gaıanti ile ilgili yer alan hususlarda uüıımsuzluk var ise bu
şartname hiikiimlerine göıe hareket edilir.
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ponpalarda olnasr gereken senel özellikler:

İçerisinde maksimum 50 grlm3 kum bulunan, Sıcaklığı 30 C'a kadar akışkanların

basrnçlandırılmasma uygun olmalrdır.

Pompanın akışkan ile temasta bulunan metal iısımlarının tamamen paslanmaz

çelikte yataklar ve çark boğaz ringleıi yüksek nitril oranma süip ve aşlnmaya

dayanıklı NBR kauçuktan üretilmelidir.

Çark boğaz ıingleri içerisinde kauçuk desteklemek üzere paslanmaz çelik halka
bulunmalıdır.

Pompanrn paslanmaz çelik kısımlaıımın iınalinde kullaırlan sacın kalınlrğı
minimum 1 mm olmadır.

Çark yan disklere en az 6 noktadan kaynaklı olmalı, çark ile pompa mili birbirine
en az 6 noktadan teınas etmelidir.

Pompa mili her kademede NBR kauçuktan imal edilmiş yataklar ile
yaltaklanmalıdır.
Pompanın motor bağIantı keplini paslanm az çelik çubuktan işlenerek imal edilmiş
olma'lıdır_

|oppa y4t4y ve dikey konumda çalışabilmeli ve içerisine entegıe edilmiş cekvalf
buluiım]alıdir.

cark ve diftiziir. emis si.izseci. basrnc ağzr. oomna mili. kablo kanalı. motor
6ağlantı {lanşı, ÇekvdJf gi6i kisımlarini t.iıiıami AISI 304 standardııida olmalıdır.
TEDAŞ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı şartnameleri esas alınacaktrr.

Madde 5- Şartnamesine Uygun Olmayan İmalatlar
Şartıamesine uygun olmayan imalatlar muayene kontrol kabul heyeti gerekli

göriirse, yüklenici taıafından söktiirüüp şartnamelerine uygun olaıak yeniden
yaptınlacahır. Yüklenici bunun için idareden hiçbir talepte bulunamayacakiır.

Madde 6-Diğer Hususlar

Bu şartname bu madde ile beraber |2 madde olup, şartnamede belirtilmeyen
hususlarda İller Bankası,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlglli tiım Elektrik Kuıumun
Şartnameleri esas alınacakiır.

1. Dalgıç pompalaı için teknik şartname ve birim fiyat tarifinde belirtilen hususlr
indikatiftir. Yüklenici firmanın pompalar için yerinde yaptığı, 1ukarıda belirtilen
çalışmalardaki değişikliklerden dolayı herhangi bir hak talebi kabul
edilmeyecektir.

2. Trafo dağıtım panosu ile motor kumanda panosu arasmda kullanılacak olan NYY
kablo yiikleyiciye aittir.

3. Dalgıç tipi pompalara ait kablolar yassı kablo olacakiır.

a

a

l.

a

a

o

a

a
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İş bu şartname tarafımızca tanzim edilip imza altına alınmıştır.

Ahmet CANSEVER
Elk-Elkn.Miihendisi

ö sARIKAŞ
Jeoloji Miüendisi

Sedat OZTO ANBiç.e Sulu Daire Başkanı

Güzgr
Şube Müd.
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