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İşbu genel hususlar ile birlikte, elektrik dağıtımında kullanılacak olan, 3 fazlı, gerilimi 36
kV'a ve anma gücü 1600 kVA olacak hermetik tip trafo satın alımı yapılacaktır.
Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe transformatörler, şartnamede belirtilen tüm
donanımı ile birlikte ve yağ doldurulmuş komple ünite halinde temin edilecektir.
Trafolar, Türk Standartları, Avrupa Standartları ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
Standartlarıntn en son baskılarına uygun olacaktır. Ekte belirtilen TEDAŞ şartnamesinde
detaylı tüm standartlar mevcuttur.
Bina iÇi kullanıma uygun (monoblok köşk içerisinde), ekte belirtilen TEDAŞ şartnamesi, ''1.3.
ÇalıŞma KoŞulları" alt başlığında belirtilen tüm koşullara uygunluk aranacaktır.
Anma frekansı 50 Hz. , Anma gücü 1600 kY A, en yül<sek sistem gerilimleri 7 .2 kv , l 2 kV,
l7.5 kV, 36 kV (Primer), 1.1 kV (sekonder) , anmo gerilimleri OG sargısı 6.3 kV, l0.5 kV,
l5.8 kV. , 33 kV. AG sargısı 400l23l V değerlerine ulaşılmalıdır.

Anma Gerilimi(kV) 6.3-11-15.8 33

Ayar Sahası t2 x2,5 Yo 28.5-30-3 1.5-33-34.5-36
Kademe Sayısı 5 6
Boşta Çevirme
Oranı

OGt2 x

2,5%/0,4
28.5-30-3 1.5 -33-34,5-36 / 0.4
kV

Trafoya ait tüm ürün test sonuçları, sertifikalar ve de standartlara uygunluğu ile ilgili belgeler
teklif içeriği ile birlikte idareye sunulması gerekmektedir.
Ekte bulunan TEDAŞ şartnamesine uygunluğu sağlanmalıdır. İlgili teklif sahiplerinden
gelecek olan eklentiler veya çıkarımlar idareye sunularak onay alınması gerekmektedir. Aksi
halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Nakliye ilgili firmaya ait olacak olup, yer hazırlığı sonrasında ilgiliye gerekli bilgi verilecek
ve de ürünün sevki sağlanacaktır.
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H§RMETİK TİP
oG/AG DAĞITIM çüç rnaNşFoRMArönınni

rnroıix §a.nrxanıusi

ı. GENIEL

1.1. KonH ve Kansam

Bu şarüıame orta gerilim dağıhm şbekelerinde kullanılınak tizere satın alınacak üç faelı,
yağa daldınlmış, tam kapalı (herırıetik, gaz yastıksız) aııma gerilimi 36 kV'a ve gücü
SOkVA'den 1600 kVA'e kadar olan OGIAG güç transformatörlerinin teknik özelliklerini
kapsar.

Şarhame ve eklerinde aksi belinilınedikçe transformatörler, şartnamede belirtilen tüm
donanrm ile bitlikte ve yağ doldurutmuş komple tinite halinde temin edilecektir.

Satın aİınacak transformatörlerin tipleri ve teknik özellikleri MaJzeme Listesinde vdveya
Garanti l i Özellikl er Listesinde belirtilm iştir.

1.2. Stındartlar

Bu Şartname kapsamındaki transformatörler aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki Ttirk Standartlan
(TS), AvruPa Standartları (CENELEC) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (iEC)
standartlanıun en son baskılanna uygun olacaktır.

Standart No
(TSE)

§tandart No
(CENELEC,IEC,

diğer)
§tandart Adı

TS 267
EN 60076-1 IEC 60076-1 Güç traıuforırıatörleri.

iTs 10901
, EN 60076-2
iT§-tagiil2
I EN 60076-3

rca 6a0?6-2 Güç transformatörleri - Bölüm 2: Sıcaklık aftışı.

IEC 60076-3
Güç transformatörleri - gblüm 3:--Yİ|{ııTı #rİyeleri
ve dielektrik deneyleri.

, TS 10903 IEC 6a075-4 Güç transformatörleri - Bölüm 4: Basamaklar ve
bağlantılar.

Ts 10904
EN 60076-5

IEC 60076_5
Güç transformatörleri - Bölümja Kls-d drılreye
dayanım yeteneff.

TS HD 428,1 S1
CENELEC HD
428.1 S1

Anma gerilimi 24kY'a kadar üç fazlı, yağlı dğtım
transformatörleri.

CENELEC HDTS HD 428.3 S1 )
+28.3 Sl

Anma gerilimi 36 kV'a kadar iç faz|ı, yağlı dağum
transformatdrleri.

Ts 871 l

T§ 3215

,IEc 6055l
,r-
iIEC 60354

Transformatör ve reaktörlerin gürtlltü seviyelerinin
ölçümü. . 

"__

Yağlı güç transformatörleıini yiikleme kurailan

\*ş tr



TS EN 50180

TS EN 50386 Bs EN 50386

Ts HD
428.2.2.Sl

IEC 60641_1_AMl

TEDAş-MYD/99-032.B

§*şnıl*rü Lilı

Geçiş Sıvı ile doldurulınuş
transformatörlerin dışındaki donanım için - Gerilimi
l kV-36 kV (Dahil) ve akımlan 250 4.-3.15 kA
(Düil)

için 1 kV'a
kadar Geçiş

, En yüksek gerilimi 36 kV'u geçmeyen teçhizat için
50 kVA'dan 2500 kvA'ya kadar olan üç fazlı 50
Hz. Yağlı dağtım Transformatörleri
Bölüm:2 Yüksek Gerilim velveya alçak gerilim
taıafında kablo kutulan bulunan dağıtım
transformatörleri
Kısım: 1 Genel Özellikler

En ytiksek gerilimi 36 kV'u geçmeyen teçhizat için
50 kvA'dan 2500 kvA'ya kadar olan üç fazlı 50
Hz. Yağlı dağıhm Transformatörleri
Bötiim:2 Ytiksek Gerilim ve/veya alçak gerilim
tara nda kablo kutulan bulunan dağıtım
fransfonnatörleri
Krsım:2 |D.428.2.1.Sl'deki özellikleri karşılayan
dağtım transformatörlerinde kullanılan Tip:l
dağıtım kufulan

,Bölüm:2 Yiiksek Gerilim ve/veya alçak
ı,tarafında kablo kutulan bulunan
transfomıatörleri
Kısım:2 I{D.428.2.1.Sl'deki özellikleri karşılayan
dağtım transfoımatörlerinde kullanılan Tip :2
dğtım kutulan

Elektriksel Amaçlı Presli Karton ve hesli Kağıt
Özellikleri- Bölüm:1 Tarifler ve Genel Kurallar

§ıındı.rı Nıı
tT§F",

Stındart No
(cENELEC,fEc)

gerilim
dağıtım

Elektriksel Amaçlar
Mukawada Bulunması
T}ıınwv Mçtştlan

ve Presli
Böltlm 2:|Ec 6064|-2

Ts EN 6064l_ı+Al

TS EN 6054|-2

Tl-

Ts HD
428.2.1".SI

TS HD
428.2.3.s1

2



kullaıulma yeri Bina içi (Dalıil0 ve Bina Dışı (llarici)
yiikselti 1000 metreye kadar
Onam Sıcaklığı

- F.n ez -25oc
+ 40 oc,

+ 35 oC'nin altında.
- En çok ...........
- 24 saat içinde ortala:rıa ..

yer sarşınüsı
- Yatay ivme ...._....

- Dtlşey ivme .........
0.5 g
a.4 s,
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1.3. Cılışma Kosullan

Transformatörler aşağda belirtilen çalışma koşullannda kıilarulmaya uygrın olacaktıı.

Aşağıda belirtilen Özet Çalışma Koşullırr, Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde geçerli
olacaktır.

t : ALICI tarafirıdan Malzeme Listesinde belirtilecebir.
**; Ortam sıcakJığı + 50 oC için Sargı Sıcaklık Artışı 55 oK, Üst rag Sıca&ık Artışı 50 oK

olacalüır.

2, Özrcııİı<ınn

Bu şartııame kapsamındaki güç trarısformatörieri dağıtım şebekelerinde indirici trarısformatör
ve yardımcı servİs trarısformatörti olaıak kullanılacak ve Malzeme Listesinde aksi
belirtilmedikçe aşağıda belirtilen özellikleıde olacaktır.

2.1. Ilp
. Ü9 fazh, iki sargılı,
. Yağa daldınlınış,
ı Tam kapalı (hermetik, gaz yastıksız),
ı Tabii yağ dolaşımlı, tabii hava soğutmalı (ONAN),
. Boşta gerilim ayarlı,
ı Bina dışı (harici) ve bina içi (d*ıili) kuilanıma uygun.

l,,Z. El*ırikıct Öıtllikhr

2.2.1. Anma frekansı

2.2.2. Anma güçleri

:50Hz

: 50 - 100 - i60 - 250 - 400 -630
800 _ 1000 - L250 _ 1600 kVA

Yükselü * 2000 metreye kadar,
3000 metreye kadar

Ortam Sıcaklığı **

- F,n 
^7, 

,.---. .. -40"C
t50oCEn çok



2.2.3. En vüksek sistem gerilimleri

2.2.4. Anma g€Tilimlcri

. YG§argı§ı(anakademe)ı AG sargı§ı

2.2.5. Bosta Gerilim Avan

, Ayaı §argısı. Ayaı sınıfı. Gerilim ayar sahası

ı l(ademe §ayısı

. Boştaçvirme oranr

TEDAş_MYD/99-032.8

(Primer)

(Sekonder)

7.2 - 12 _ l7.5 - 36 kV

1.1 kV

6.3 - 10.5 _ 15.8 _ 33 kV
4aol23lv

yG tarafında
§abit akı (TS-SAA; IEC-CFW)
6J:10.5.15.8 kV 33 kV

*.2xo/o2,5 28.5-30-31.5-E-34.5 kV
55

NOT: Koyı yazılan değerler ana lrademe değerleridir.

2.2.6. Ayar Kademe Güçleri

YC*- 2xo/o2.5/0.4 kV 28.5-30-3 1.5-33-34.5/0.4 kV

: Bütürı ludemelerde aıuna güctine eşit
: 30-34.5 kV arasında anma güctine eşit

:65K
:60K

. 6.3-10.5-15.8 kV fansforırıatörlerı 33 kV tansformatörler

2.2.7. Sıcaklık Artış Limitleri

Malzeme listesinde aksi belirtilııedikçe,

. §argı sıcaklık artışı. Üst yağ sıcaklık artışı

2.2.8. Bağlantı G.rubu

2.2.9.|Qş,D_ms_ffi

75oC'de ve ıma kdemede;

160 kVA'vakadaı (160 kVA
250 kVA ve iistii

Volik
Trınsfoı,ınıt6r Glicü (kVA) 6.3_10.5-15.8 kV 33 kV

630 kVA'ya kadar (630 kVA datıil) 4 4.5

630 kVA'nın ilstil 6 6

,;l,,,'''W
a.-. \. İy= -=_ ütr

lt
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2.2.|0. Kısa Dewe Termik Dayanımı

2.2.11. Anma Yalıtım Diizeyleri

. Y§ Sargısı;

. AG Sargısı;
Bir dakika süreli şebeke frekarslı dayanma gerilimi (kV-etken) ....: 3 kV

2.2.12. Ses Gücü Dtizevleri (LWA)

NOT: Tablodaki değerler en yül<sek değerlerdir, Tolerans uygulanmayacaklır.

2.2,13. Kgr[ple[

Transformıtör Gicü
(kVA) krsa Devre §üresi

630 kVA'ya kadar (630 kVA dahil) 2 saniye

630 kVA'nın üst[i 3 saniye

Anma Gerilimi 6.3 kY 10.5 kv 15.8 kv 33 kv
Darbe dayanma gerilimi (kV-tepe)
(1.2 - 50ııs) 60 75 95 170

Bir dakika siireli şebeke frekanslı
dayanma gerilimi (kV-etken) 20 28 38 70

Transformatör gücü (kVA)
50 100

59
160
62

2}9_

65
400 6»

70
800 1000 1250 ı600

ı0.5-15.8 kV 55 68 72 73 74 76
|ııuv 52 56 59 62 65 67 68 68 69 7|

Anma Gerilimi
GV)

Anma Gücü
ftVA)

Boştı Kıyıplar
Pb (w)

Yük Kıyıplırı
Pv (W)

l5,8 kV'a kadaı

50 190 t l00
100 320 1750
160 460 n5a
250 650 3250
400 930 4600
630 1300 6500
800 1500 8500
1000 1700 l0500
ı?50 2100 13000
1600 260a 17000

ş §}-
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Yağ sızdırmadığru sağlamak tizere kullanılacak bütiln contalar; yalıtkan yağa ve
transformatöriin çalışma ^sıcaklığ aralığnda kullarulmaya uygun olacak, yalıtkan yağln
özelliğini bomayacaktır.'

Taokt4 hariçte bğantı elemanı olarak kullanılacak civatalar paslanırıaz çelik ya da
galvanizli çelik olacaktır.

Trafo tankı; trafo ısınıp yağ hacmi büyüdükçe genleşen, soğudukça bttzttleıı elastik, dalga
duvarlı (comıgated wall) yapıda olacaktır. Tank ve dalga duvar imalatında kullanılacak
saclann lça|ınlığ, en az 1.2 mm. olacaktır. Ancak dalga duvar fin ytiksekliğinin (H) >1S0 mm.
ve dalga duvar fin ıızunluğunun (L) >900 mm olması halinde, dalga duvar imalatında
kullanılan sacın kalıniığ en az1.5 mm. olacaktır.

Dalga duvar imalatnda kullanılasak saclar §oğuk ve derin çekme olacaktır.

Kaynak işleri; sızdırmazlığn sağanabilmesi içir1 standartlara uygun ve gerektiğinde çift
kaynak uygulanarak yapılacak ve bütiin kaynak yerleri sızdırmazlık deneyinden geçirilecektir.

ımalatı tamamlanmış her bir traıısforrıatöı kazan,ı, sızdırmazlık konşoltinden geçirilecektir.

Trarısformatör tankı ve dalga duvarlar; normal çalışma koşullannda (Geçici olarak aşın
yüklenme de dahil olmak iizere) içedde oluşacak basınca dayanacak şekilde tasanmlanacaktır.
Beklenmedik koşullar nedeniyle meydana gelebilecek basınç yiikselmelerinde taııkı korumak
için tanka, basınç emniyet valfi teçhiz edilecektir.

Maksimum işletrıe basınçı ile kazan sa§mul yırtılma basınç değeri arasındaki fark en az 0.3
bar olacaktu.

Datga duvarlar ve kazan; maksimum yağ sıcaklığı baz alınarak hesaplanan 'İşletnıe Basmcı"
ile kazan yilksekliğine bağlı olarak ölçüen "Statik Yağ Basıncl" arasında minimum 10000
kez; rnekanik yüktenmeye dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Bu durum Kazan Ömtlr Deneyi
ile kanıtlanacaktıı

Tankı oluşturarı parçalar ile çeşitli bonı v.b. metal malzemeler aıasındaki metal süreklilİk,
tümiiniin aynı potansiyelde olmalannı sağlayacak şekilde yapılacaktıı.

Tank iirerinde aşağda belirtilen dtizenler ve teçhizat bulunacaktır.

ı Termomete cebi, (400 kVA ve daha kilçilk güçteki haıısformatörlerde ve DIN 42554'e
uygun)

Boşta gerİlİm ayar mekanİzması,

Yağ doldıırma borusu (mtüiirlü)

. Yağ boşaltma vıınast (DIN 42551'e uygun, sargı tabanı ile aynı seviyede, mühürlü),

2 Örnek conta malzemeleriı Neopren, Nitrile. (Conta sqçimindeki tüm sorumluluk İmalatçı firmaya ait olacaktır.)

T§
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ı Transformatörü emniyetle kaldırmak, çekirdek ve sargılan kapakla birlikte kazandan

çıkarmak için 2 adet kaldırma halkası,

. Birbirine dik iki eksen yöniinde ayaılanabilir ve kilitlenebılır 4 adet dtD taşıma

tekerleği (250 kVA ,e duhu küçük güçteki transformatörler, gerektiğinde tekerlek

takılabilecek şekilde yapılacak, ançak tekerleksiz olaıak teslim edilecektir),

. Topraklama Terrninali, (DIN 48088-B'ye uygun)
Bir1 kapak iuerinde üğeri tabanda yan ytizde olmak tizere iki adet paslınmız Çeliktcn
yapılmİş M12 ölçtlstlnde civatalı üpte topraklama terminali bulunacakar. Cıvata tlzerİnde

puİlanma, çelikten yapılmış somun pul ve rondelalar takılı olacaktır. ToPraklama

terminali toprak sembolü ile işaretlenecekiir.

2.3.7. Soğutrıa Sistemi:

Transformatörler doğal yağ dolaşımlı ve doğal hava soğuhııalı (ONAhl^) tİp olacak ve

soğutırıa" tankın dalgalı duvar (comıgated wall) yapısı ile sağlanacaktır.

2.3.8. Yağ Gerıleşme Kabı:

Transformatörlerde yağ genleşme kabı bulunmayacaktır.

2.3.g .Geçiş İzolatörleri (Buşing) ve Terminallç1

YG ve AG sargılannın hat ve nötr (AG) uçları, ilgili sargı ile aynı yalıtın d{lzeyine salıip
geçiş izolatörleri ile dışarıya çıkanlacaktır.

2.3 .g.L .YG Geciş İzolatörleri yç Terminaller:

. YG Geçiş İzolatörleri ve teıminalleı TS EN 50180 standardına uygıın Malzeme
Listesinde belirtildiği şkilde Açü Tip (Open Type) veya Dışı Konik Fiş Tipi (Ptug-in
Type, Outside Cone Type) olacaktu. Maizeme Listesinde aksi belirtilmedikçe Açık Tip
Geçiş İiohtörleri kullanılacaknr.

ı Geçiş izolatörlerinin anma akımr, 250 Amper olacaktır.

. Açık Tip Geçiş İzolatörlerinin yalıtım malzemesi seramik, Fiş Tipi Geçiş İ2olatörlerinin
yahtım malzemesi epoksi reçine olacaktır.

. Açık Tip YG Geçiş İzolatörleri için minimum Noninıl Spesifik Yüzeysel Kaçak Yolu
Uzunluğu, aşağıdaki tabloya göre AL[CI tarafindan seçilecek ve Malzeme Listesinde
belirtilecektir.

Ortım KirlilikDüzeyi
IEÇ 60 El5'e

I ıLlatıt'kitüi1

Düzey II (Orta kirli)

Dıizey III (Ağır kirli)

i,.

l
t

c/

Nominal Spesifih Yüzeysel Kıçak
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Malzeme Listesinde herhangi bir seçeneğin be]irtilmemesi halinde. Nominal SPesifİk

ytizeysel kaçak yolu uzunluğu, 20 mmlkv olarak seçilecektir.

NoT: Dışa Konik Fiş Tipi Geçiş İzolatörleri, tam yıılııımlı ayrılabilir kall2 ballıkları ile

laıllanılacaloır. İoİr"İ" Lisİesinde aksi belirıilmedilr4e Ayrılabilir Kablo Başlıkları

A LICL tarafıııdan temin edileceWir.

2.3.g.2AG Geçiş İzolatörleri ve Terminallçr:

AG Geçiş izolatörleri ve terrninaller TS EN 50386 standardına uygun, agık tin, yalıtım

maıremesi serarnik olacaktır. Dağıtım Transformatörlerinin güçlerine göre kullanılacak geÇiŞ

izolatörlerinin sayısı, anma akımı ve anma gerilimi aşağıdaki tabloda verilmektedir,

Trınsformatiir
Anma Gücü

(kVA) Sayısı
Anmı Alıumı

(Amper)
Anmı Gerilimi

(kV)

50-100_160 4 250 i
250_400 4 630 l
630-800 4 1250 t

1000-1250 4 2000 1

l600 4 3 t50 1

NoT: 630 kVA ve daha hüyük sııçta tafoluda AG irtibaı için kullanılacak bağlanİı

parçaları (Kablo vey{ı yossı bİa bııglantısına ııygun) transformalör ile birlihe verilecebir,

2,3.|0. Kablo Kııtusu

Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde, gerilimli böliimlere tesadüfen temasl ön|emek iÇin

transformatörtin yG ve/veya AG baglantı uç dtızenlerinde metalik yada metalik olmaYan bir

koruyucu mahfaza (Kablo Kutusu) bulunacaktır.

Koruyucu Mahfazanın (Kablo Kutusu) yaptsı TS HD 428.23.Sl'e uygun olacaktır,

NoT: Dahilde kullanılacak dağıtım traıısformaıörünün yG tarafında Dşa konik Fış rıpi
(plus-ın Type, outside ConeVw{ Geçİş İzolaıiira laıllanılması halinde, YG laraJta Kabla

Kuıusu istentneye c ektir.

2.3.||. Korumave Sinyal Donanımı

Trarısformatörler" Malzeme Listesinde aksi beliıtilmedikçe, aşağıda belirtilen koruma ve

sinyal donanımları ile teçhiz edilecektir.

. Çok Fonksiyonlu Koruma Rölesi,
630 kvA ve dahu büyük güçterdeki trafolarda kullanılacaktır. Cihazdaı

Sıcakhk Koruması, (Kontaklı, 2 kademeli, l.kademe ihbar, 2.kademe açma),

Yağ kaçağı koruması, (Kontaklı)
Gaz birikmesi, (Kontaklı)
Basınç koruma,§ı, (Konaklı) yapılabilecektir-

. Basınç emniyet valfi, (Tüm trafolarda kullanılacaktır.)

ı0
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ı klemens kufusu. (630 kvA ve dalıa büyük güçteki trafolarda kullanılacaktır. klernens

kufusunun mahfazası, metal ya da yalıtkan bir malzemeden olabilecek, Koruma Derecesi

en az Ip 44 olacaktır, Müfazanın yalıtkan bir malzemeden olması halİnde kullarulacak

malzeme aleve dayanıklı olacaktır. )

2.3.|2. Yalıtkan Yağ

Transformatörter yağ doldurulmuş olarak teslim edilecektir. Kullanılan yalıtım yağı, Y9ni,
rufubetsiz ve tortu yİp*uyun tızellİkte ve Malzeme Listesinde ya da İhale Doki.iuıranında aksi

belirtilmedikçe, ekte verilen ilgili Yağ Şartııamelerine uygun olacaktu. ALICI gerek görmesi

halinde imat edilmiş trafolaıdan alacağı yağ numunesini, Kabul Deneyleri haricİnde, ileili yağ

şartııamelerine göre test ettirebiliı. Test sonuçları YÜKLENİCİ'yi bağlayıcı olacaktır.

Sipariş kapsamındaki büttin fuansformatörlerin rutin deney raporlarında ve etİketlerİnde,

kullanılan yağın maıkası ve tipi belirıilecektir.

2.3.13. Üst Kapağın Tertibi ve Bağlantı Uclarının İsaretlenmesi

yG ve AG geçiş izolatörlerinin kapak iizerindeki tertibi, bağlantı uçlannın işaretlenmesi ve

tekerlekler arasındaki mesafeler EK-[[['de verilen resimlere uygun olacaktır.

Transformatörtln alçak gerilim, yfüsek gerilim ve dışan çıkanlrnış nötr bağlantl ucunun

işaretlenmesi tank kapağı üzerinde yapılacaktır. İşaretleme kalıcı olacak (Örnek Zımba ile
işaretleme, v.b) ve ra}ıatlıkla görülüp okunabilecekür. Boyama, etiket yapıştırma veya benzeri
işaretlemeler kabul edilmeyecektir. İşaretleme aşağıdaki gibi yapılacaktır.

2.3.14. Boyutlar

Transformatörlerin tekerlekleri ve iznlatörleri ile birlikte en büyiik dış boyutlan aŞağıdaki

tabloda belirtilen değerleri geçmeyecektir.

Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Trafolarının Boyutlan (Maksimum)

NOT: Boyutlqra Kablo Kutusu dahil değildir-

,l

KAPAK ÜzpnİNnE işARETLEME
yüksek Gerilim Alçak Gerilim

Ll Bağlantı iletkeni için lU 2U
L2 Bağ]antı iletkeni için 1V 2v
L3 Bağlantı i!"!!ggl§!4_ 1w 2w
NÖ"TR Baİantİ iletkeni için 2N

400 kVA'yı
kadar

630
kvA

80G1000
kvA

l250
kvA

r600
kVA

Genişlik (mm) 1 100 l200 1300 l500 ı850
Uzunluk (mm) 1700 1700 2l00 2100 2l00
Ytikseklik (mm) 1750 1850 2100 2r,50 2200

\

-F.'*;
l

l
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2.3.15. İsaret Plakası

Transformatörier iizerinde kolaylıkla gönilebilen paslanmaz çelik veya paslanmayan başka
metalden yapılmış bir işaret plakası bulunacaktır. İşaret plakası çelik vidalarlaveya perçinle
tespit edilecek, yazılat okunaklı, silinmez ve solmaz olacaktır. İşaret plakası üzerinde T3-267
EN 60076-1, IEC 60076_1'de beliıtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

ı Alıcrnın adı ve sipariş numaıasl,
. Yapım yılı ve ayr,
ı Kullanılan yağın markası ve tipi,
ı Boşta kayıplar ve yük kayıplan,
ı kademe değiştirici kademe no.su ve gerilimleri, (v ve/veya kv olarak),
. Yalıtım direnci,
. Alrcuıın malzeme kod numarası.

Herhangi bir sebeple transformatör yağırun boşaltılıp tekrar doldıınılması söz konusu
olduğunda İşaret plakasında ya da ayn bir plakada, hermetik basınç ayarı için gerekti
bilgiler (Doldurma sıcaklığı, doldurma sıcaklığına göre rafodan alınması yada trafoya ilave
edilmesi gereken yağ miktan -eğer gerekiyorsa- ) beliıtilecektir.

2.3.16, Korozvona Karsı Öıılemle!

2.3.16.I. Genel

Transformatörlerin metal böliirnleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler
korozyonu en az-a indirecek şekilde işlenecektir. Korozyona karşı aşağıdaki önlemler
alınacaktır:

Akım taşıyan parçalaı demir içerrrıeyen metalden olasaktır.

Büttln ytDeyler olabildiğince su tutmaz şekilde diizenlenecektir.

İmalatta kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve
düzenlenecektir.

ı Akrm taşıyan ya da yapı elemaru olarak kullanıIan aluminyum alaşımlar korozyona
dayanıklı olacaktır.

' Demirli parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır.

ı Galvanizlerıecek ya daboyanacak yiDeyler, düzg{in, hasarsız, temiz ve kaplamanın
ömrtinü az:.|tan yabancı maddelerden annmı.ş olacaktır.

2.3.|6.2. Boyama

Trarısformatörtln dışa açık ttlm iuzeyleri ile paslanabilen metallerle imal edilmiş bütiın
parÇalan, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, boyanacaktır. Transformatör tankırun iç
ytlzeylerinin boyanması ya da verniklç kaplanması halinde, kullanılacak boya ya da vernik,
Paslanmayı engelleyen özellikte ola1$ ve yalıtım yağının ulaşabileceğİ''rnaksimum
sıcaklıktan (enaz 105 "C) etkilenmeyecektir. ,i

.ltll\ "j;s--
-. l 1v
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Dış yiizeylerin boyanmasr için aşağdaki işlemler yapılacaktır;

. Bütün yüzeyler boyama starıdartlannda beli*ilen metotla (kumlaıııa veya kimyasal
temizleme,vs.) iyice temizlenwektir,

. sıcak daldırma ile çinkolanıa, (Malzeme listçşinde istsnmiş ise)

. Birinci kat (astar) için, kata|ize odilmiş paslanmaz epoksi boyalar kullanılacaktır,
(Sıcak daldırma İle 

-çinkolama 
istenmesi halinde aştar boya imalatÇı taiafrndan

seçilecelıiir.)

ı Ara kat boya imalatçı tarafından seçilebilir.

Son kat boyama için RAL 7033 renk kodunda;

- Politiretanlıboyalaı,
- Alkid ve silikon boyalaı,
- Değişik karışımlı vinil boyalardan bhi kullanılacaktır.

. Her kai boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktu, (Toplam l05 Mikron)

. Boyama işleri rutin deneylerdeıı önce taııraınlanacaktır.

Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığ ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir.

Boya kalınlıkları rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçtilecektiı. Ölçtllecek
ortalama kalınlık yukarıda beliıtilen değerden ktiçük olmayacaktır.

Boya tabakalaı:ııun birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS 4313/ASTM D
3359'a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deııey sonucu bu
standartlarda yer alan Sınıf-l den daha kOtU olmamalıdır.

2.3 .| 6.3 . Galvanizleme

Galvanizleme işlemi ve gaivanidenmiş yiizeyler tizerindeki deneyler, TS 914 "Gı}yınizlemg
(§ıcak Daldırma Metoduyla)l' standaıüna uygun olaıak yapılacaktır.

3. DENEYLER

Deneyler, aksi belirtilmedikçe ilgili staıdartlanna uygun olarak, komple monte edilmiş ve
yağ doldunılmuş transformatörler üzerinde yapılacaktır.

3.1. Tio Denevleri

. Sıcaklık artışı (ısınma) deneyi,
Deney; 33/0.4 kV tanşformatörlerin 30 kV kademesinde, 6.3-10.5-15/0.4 kV
transfonrıatörlerin ise en düşiik kademesinde ölçtilen yilk kayıplan dikkate alınarak
yapılacaktır.

Tam dalga darbe deneyi,

Kazan Ömür Deneyi,

I

I

i
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Ses gtlcü dilzeyinin ölçümesi deneyi,

Kısa devreleıe kaışı mekanik dayanım deneyi,
rasaql faıkldığı olmadığı siirece dağıt,- transformatörleri KDKMDD bakımrndan
aşğdaki ğbi gnıplanünlır.

Anmı Gerilimi (kV)
6.3_10.5_ı5.8 33

Transformatör Anma Gucü
(kVA)

50-160 50_160
250-üa 250-630

800-2500 800_2500

ı Boyanın kalite kontrolü (Şartname Md.2.3.|6.2.'ye göre)

3.2. Rutin l)eneryler

Bu 
^Şartname 

kapsamınğ imalatı tamamlanmış olan büttın trarısformatörlere İmalatçı
taıafindaı, uygulanacak rutin deneyler aşağdadır:

. Sarg direncinin ölçiliınesi,ı Çevirme oraııının ölçülmesi ve vektör grubu simgesinin denetlenmesi,. Kısa deue geriliminin ve yilk kayıplannın ölçülmesi,. Boştaki kayıplann ve akımın ölçülmesi,. Uygıılanan gerilim deneyi,. Endükleııen gerilim deneyi,ı Yalıtım direncinin ölçülmesi,
Yağ doldurulmuş trarısformatörde sargılar aıasındaki ve her bir sargı ile tank aıasındaki
Yalıtım diıtnci 0, 15, 30, 45, 60. sarıiyelerde 2500 V veya 5000 V'luk yalıüm test cihazı
ile ölÇltlecek ve sonuçlar 20oC'ye indirgenecektir. 60'ncı saniyedeki ölçiim sonuçlan
transformatöriin işaret plakası tizerinde gösterilecektir.

. Kayıp açısı tarıjantının ölçüLnesi,
630 kVA ve düa büyük guçlü tansformatöılerde sargılar arası ve her bir sargı ile tank
arasındaki kayıp açısı tanjantı veya gtiç faktörtl (tanö veya CosO) Scheıing köprtisü veya
Doble cihızı ile ölçülecek ve sonuçlar 2OoC'ye indiıgenecektir.

ı sızdırmazlık Deneyi, (yağ kaçağ ve sızdırmazlrğın denetlenebilmesi için)

ı Boya kalınlığının ölçülmesi (Şartıame l§,4ıd.2.3.16.2.'ye göre).

4. KABUL DEİIEYLERİ VE KURALLARI

4.1. Numunc Almı

Her teslimatt4 muayğne ve deneye sunulan transformatörlerin ayru tip ve karakteristiktş
olanlan bir parti sayılır.

Numuneler, teşlimat kapsamında yer alan partilerden ALICI ternsilcisiltemsilcileri tarafından
rasgele seçilecektir.

ffigffi,-.
;uıff}f,fu,.F üL rli'ffi,r 
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Nıımune saylsr aksi belirtiimedikçe aşağıdaki çizelgeye göre tespit edilecektir_

P artideki T rans formator Ş a,y,;g Alınacak Nrımune S.. ereı
1-ı0 2

1 1-30 3

31-50 4

5 1_100 6

l01-200 8
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4.2. Kpbul Deneyleri

. Sözleşmede belirtilen Tip Deneyleri:
neneyln özelliğine gOre uygun sayıdaki numırne tİzerinde yapılacaktır,

' Sf*l'*;t:"j*'#"T*#İ:'Jl|,r.*or. (sızdırmazıık Deneyi aşsğıda betirtitdiği

gibi yapılacakhr.)

Sızdırmazlık Deneyi:
Deney; seçilen her bir numunenin 75 İSoC'ye kudT §ıtılm§ ısıma finnlannda 4 (dört)

suat İrrtuıarrl< yapılacaktır. Deney sonunda traıısformatörlerde hiÇbir Yağ kaÇağ ve

sızrntısı olrnayacaktu.

Yalıtım yaS deneyleri:
İhui" doİuİnanlarında aksi belirtilmedikçe, teslimat kapsamında seçilecek bir adet

tafodan alınarı numunede yapılacakür. Delinme Gerilimi, Su Miktan, İÇ YilZeY.Gerilimi,

Nötralizasyon Sayısı ve Power Faktör (25 "C ve 100 oC'de) ölçüeceklir. (tlgili Yağ

şartnamesine göre)

yağ numıınesi, aynı trafodan, ALICI ve Ytiklenici/İmalatçı firma temsilcileri gözetiminde

biri şatıit olnak iİzere iki adet olaıak Yağ Numunesi Alma Kaplan'na alınacak ve kaPlann

ağzı AL|CT tarafından uygun bir şekilde miihiirlenecektir. Yağ Numunesi Aima KaPları
İmalatçı/Yüklenici tarafından temin edilecektir.

İki numuneden bir adeti teste gönderilecek diğeri 1şg irnalatçı firmada şalıit numune

bir siire içinde transformatörlerin tasarımında değişiklik yapma ve şarfrıamede belİrtilen
bütiın tip deneylerini, giderleri İmalatçıya ait olmak üzere, tekrar etme isteğini kabul

edebilir.

lV* -il

ait olacaktır.

a3. §*bulJ§dİgr!§n

i. Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Tip deneylerinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alrcı, transformatörlerin
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ü. Bütiln Rutin Deneylerden ve Sızdırmazlık Deneyinden olumlu sonuç alınmış olacakur.
Deneylerin herhangi birindeıı ya da birkaçından olumsuz §onuç alınırsa bu
deney/deııeyler, partiyi olştıuan tüm tansformatörleı iDerinde yapılacaktır. Buna göre,
bozuk çıkarı trafolar giderleri Satıcıya ait ol,nak iizefe, yenisi ile değştirilecek ya da
onanlacaktır.

iii. Deneye gönderilen Yalıüm Yağı Numıınesinden olumsuz sonuç alınması halinde şahit
numune test edilecektir. Şahit numrııeden olııın]u sonuç aluıması balinde deney sonucu
OLUMLU olarak kabul edilecektir. Aksi halde söz konusu parti kapsamındaki trafolann
yalıtım y4ğrrun uygun olın«lığ sonucuna vanlacak ve paıti kapsamındaki trafolann
yahtım yağnın uygun hale getirilmesi iştenecettir. Bu işlemleı için Yiikleniciye ilave stire
verilmeyecektir.

4.4. K4.bul Denwlerine İlişkin Genel Kurıllır

i. Yüklenici; SOzleşmenin imzalanmasından sonra deneylerin adını, yapılacağı yeri ve
başlama taıihi gibi bilgileri içeren bit Deney Programıu, yurtdışında yapılacak deneyler
için eıı az 20 (virmi) gün, yıırtiçinde yapılacak deııeyler için ise ffi az 7 (yedi) giln
öncesinden ALICI' ya bildirecektir.

ii. Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gözetiminde yapılacaktır. Södeşmede
ai§i belirtilıncdikçe lkbul Deneylerinin İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul
deneyleri kapsamında yer alan ancak İmalatçı tesislerinde yapılagıayan dençyler,
ALICI'nın uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 4.4.iii'ye göıe yapılacaktıı.

iii. Kabul deneyleri kapsaırıında yapılması öngöriilen tip deneyleri, akredite edilmiş bir
laboratııarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gözetiminde akredite olmamış bşka
bir laboratuarda da yapılabileçeliir. Tip deneylerine ait başarılı deney raporlan ALICI'ya
sunulmadaıı, diğer kabul deneylerine başlanamayacaktır. Tip deneylerinin aiıedite bir
laboratuarda yapılması halinde ALICI temsilcisi/temsilcilerinin bulunması zorunlu
değildir.

iv. ALICL Ytfieııiciye zaırıanında haber verertk deneylerde bulunamayacağını bildirebilir.
Bu durumda Yüklenici İmalatçı ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuçlannı ALICI'ya
bildirecektir. Yüklenici ve İmalatçı tarafından biılikte hazırlanan ve imzalanan Deney
Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 2 (iki) takm olarak AlICI'ya gönderilecektir.
Deney raporlannın onaylanması dunımund4 ALICI tarafından sevkiyat için Sevk Emri
verilecelq onaylı l@ir) takım Deney Raporu Ytikleniciye geri gönderilecektiı.

v. ALICI'dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamam4 deney

sonuçlan bakkında karar verğmeme, v.b) hariç olıııak tlzere, kabul deneylerinin
ası nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler için YÜKLENİCİ'ye stire

ıız atüı verilmeyecektir.

vi. Ifubul Deneyleri sonuçlanıncaya kadar YtİrrEŞİCİ'ye hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

,L^üU- F }\-
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vii. Deney raporlarında; deneye alınan numuıe(ler)in seri numaraları ve kara}ieristikleri ile

deney sonuçlannın uygunluğu yada uygunsuzluğu açıkça belirtilecek ve kaŞılıklı olarak

imza edilecektir. Deney sonuçları ile varsa sözleşmede belirtilen diğer hususlaıın_ da

uygun olması haiinde Alrcı temsilcisi/ternsilciieri, ilgili malzeme partİsİnİn sevkİne İZİn

vereceklerdir.

Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa kararı Genel Müdiirlüğe
bırakabilir.

;ELER5. TEKLİFLE BiRLİKTE VERİLECEK BİLGİ vE BEL(

. Garantili Özellikler Listesi;

Garantili Özellikler l,istesi; her bir pozdaki transformalör için ayrl ayü doldurulduktan
§onra teklif sahibi ve imalatçı firma tarafından imzalanacaktıf. Bu lİstelerde verİlen

bilgiler teklif sahibi ve imalatçı firmayı bağlayıcı olacaktır.

' Tip deney raporları veya sertilikalan

Teklif sahipleri teklif ettikleri transformatörlerin akredite olmuş bir laboratuaıda yapılmış
tip deney raporlannı veya sertif,ıkalarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

ALlCI'nın ya da TSE elemanlan gözetiminde yapılmış olan deneylere ait deney raporlan
da kabul edilecektir. Deney raporları teklif edilen tipe ait olmalıdır. Bu nedenle, ALICI,
gerekirse deney raporiarırun teklif edilen tipe ait olduğunun kanıtlanmasıru. teklif
sahibinden isteyebilir.

Deney raporlan; deneyin yapıldığı laborafuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak
bulunan kişilerin isirn, unvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacakhr.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, söz konusu imalatın yapıldığı yerde

tiretilmiş trafoya ait olacaktır.

ALICI, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney fapofu veri}neyen ya da
yetersiz bulunan malzemeler içiry yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerİnİn,
giderleri Teklif Sahibine ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti
teslimattan seçilecek bir numune üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk
parti teslimattan önce yaptınlması kaydıyla teklifı değerlendirmeye alabilir.

. Aşağıdaki belge ve resimler;

Tekiif sahipleri teklif ettikleri her kalem için, Garantili
aşağıdaki belgeleri tekiifleri ile birlikte verecektir.

özellikler Listesine ek olarak,

- Üretici firmaya ait T.S.E. Belgesi. ISO 9000:2000 Kalite Sistem Belgesi ve
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

- Ayrıntılı katalog, montaj, işletme ve bakım yönergeleri,

- Tank, çekirdek ve sargıların tipi, sargı düzenlçnmesi ile ilgili açıklayrcı
resimler,

ı
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- Genel boyutlar ve yardımtı teçhizatın diizenlenmesini gösteren resİmler,

- Taşıma ölçtilerini gösteren resimler ve taşıma ağrlıkları,

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmasr ya da eksik bilgi verilmesi,
ALIC['ya teklifi reddetııe hakkını verebiliı.

e-AeüytLÜy,|tlwÜM.ı-§-ç"

6.1. TeklifFivıtlırı

Teklif fiyatları, teklif verme koşullanna uygrın olaıak verilecelctir- Teklif birim fiyatlan;

. Şartnamede istenen tiim teçhizatla birlikte komple transformatörü

. Kabul deneylerini,

. Öze|aletleri,(varsa)

. Ambalajı,

içerecektir.

6.2. Özel Atetler

Transformatöriin montaj ve söHiLnesi işi özel aletler gerektiıdiğİnde, bunlar transformatörle
birlikte verilecek ve listesi teklifte belirtilecektir.

6.3. AmDçlıi

Transformatörler, geçit izolatörleri ve diğer bühin donanımr (tekerlekler hariç) monte edilmiş
ve yağı doldıırulmuş olarak teslim edilecektir. Transformatörler ambalajsız olarak teslim

edileceitir. Ancak geçiş izolatörleri, koıuma donanımlan gibi teçhizatlann nakliye veya
ambarlaırıa sırasrnda hasarlanmaması için bu ve buna benzer donanımlar, tanka sabitlenmiŞ

ta}ıta sandıklar içerisine alınacaktıt.

Transformatörlerin, vaf,sa tekerlekleri, özel aletleri ve trafoya monte edilmeden sevk
edilmesi gereken donanım ayn bir ambataj sandığı içine konacak ve trafoyla birlikte teslim
edilecektir. Ambalqi sandığ üzerinç tıafonı:n markası, karakteristikleri ve sipariş nuıııarı§ı
yazılacaktır.

6.4. Onıv İcin Verilecek Belgçler

Ytlklenici, Sözleşmenin imzalaıımasından sonra onay siiresini ve Teslimat Programını göz

öntinde bulıırıdurarak uygun bir süre içerisinde aşağıda beliıtilen resirnleri onay içh 2 (ikD
kopya olarak gönderecektir.

ı Trarısformatöriln tilm donanımlan iie birlikte genel ölçülerinı gösteren resimler,

' İşaret plakası resmi.
. Uyan etiketleri,

Resim ve dokümanların onaylanmrş olması Yükleniciyi Sözleşme hiikiimlerini yenne

getirme mecburiyetinden ve resimlerle imalatın doğrulü ve
sorumluluğundan kurtarmaz.

-E- §t
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Onay için gönderilen resimler en geç 10 (on) gün içerisinde onaylanıp iade edilecek olup,
resimlerin geç verilmesinden doğacak gecikmelerden dolayı Ytikleniciye siire uzatımı
verilmez.

6.5. Tranşfornatörle BirlikÇe Verileçek Belgeler

Koruyucu plastik bir zarf içine konulmuş birer adet,

. İş]etme ve bakım yönergesi,

. Onaylanmış resimler,

. Rutin Deney Raporu,

. Kuİlanılan yağın markası, tipi ve ağırlığı,
, İmalatçıdan alınmış Garanti Belgesi.

transformatörle birlikte verilecektir.

6.6. Kıbut Denevleri Dışındaki İncçlemg,ve Deu!ıyl§.r

i. Malzemelerin yiiklenmeden önce ALICI'nın temsilcisi/ temsilcileri tarafindan incelenmiş,
deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmalan, ALICI'nın malzsmenin son teslim
yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddenne hakkını kısıtlamaz ya da
yok etmez.

ii, ALICL karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin yada rutin deneylerin
tümiiniin ya da bir böIümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında
akredite bir laboratuarda sözleşme siiresi içerisinde tekrırlanmı§ını karar verebilir. .

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindaıı seçilecek ve kaışılıklı olarak
mühürlenecektir. Yapılacak deneylerin sonucunun olumlu çıkması durumunda" ttlın
masraflar ALICI tarafindan ödenecektir. Deney sonuçlannın olumsuz çıkması halinde tiim
deney masraflan Ytiklenici tarafından ödenecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait
olmak iDere, makul bir siire içinde ve her tiirlü masraflar Yiikleniciye ait olmak üzete,
transformatörlerin ilgili tip ve rutin deneyleri yapılarak uygıııı olanlar ile değiştirilmesine
yada sözleşmenin tek taraflı olarak iptaline karar vçrçbilir.

6.7. Garınti

İmalatçı, teslim edilen her transformatörii tesiim tarüinden başlayarak 24 ay stire ile tasaııın,
malzeme ve işçilik hatalanna kaşı garanti edecektir.

'l'ransformatörlerin, gaıanti süresi içinde arızalanması/hasarlaıunası halinde arııalı
transformaiörler ekspertiz için ALICI taıafından İmalatçısına gönderilecektir. Yapılacak
ekspertiz sonucunda;

i. Transformatörtin; tasarım, işçililq malzeme ve/veya ambalajlama gibi imalatçıdan
kaynaklanan (Buna tip deneyleri sırasında kullaııılan yapı dışında başka bir yapının da
kullanılmış olması dahildir.) nedenlerden dolayı anzal.andığının/tıasarlandığının tespit
edilmesi halinde, her tiirlü masraflar İmalatçı/Yükleniciye ait olmaLİizçıç transformatör
onanlacak yada yenisi ile değiştirilecek ve ALICI'nın bilüreceği yere gönderilecektir.

.r,_l .* --Ş t"\ ',',iW
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Transformatörlerin İmalatçıya taşınması sırasında ALICI tarafından yapılan nakliye

masrafları da İmalatçı tarafindan ALICI'ya ö'denecektir,

ii. Traıısformatörde teknik şartnamede belirtilen nitelikte malzeme kullanılmadığı tesPit

edilirse, transforrTratğrüıı işlerneden kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalandığı tespit

edilse daiıi, bu *126 ,"uJti İmlatçıOan kaynaklandığı kabul edilecek ve *i"maddesi

kapsamında işlem görecektir.

iii. Transformatönin; işletmeden kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalandığının t€§pit

edilmesi ve ALICI tarafından onıırıııuna karar verilmesi halinde, Genel Müdttrliikçe

yapılan son iki yıl içindeki en §on da$tım trıfosu_onarun ihılesinde (sarma nüveli

traıısforrnatörler tıariİ) gerçekleşn s<ızİeşme birim fiyatlrrrnt' göre onarım tmalatçıda

yapılacak ve bedeli ılrcı tarafından ödenecektir. Son iki yıl içinde onanm YaPılmamıŞ

ir. o* bedeli karşılıklı göriişmeler ile tespit ediliı.

iv. Transformatöriın anzalanmasında kusurun kimden kaynaklandığnın tespit edilememeşi

halinde;

_ onarımına karar verilen trafolar imalatçısında onarılacak ve "iii" maddesine göre tespit

edileçek onzınm bedeli ALICI ile İmalatçı arasında yan yarıya paylaşılacaktır,

_ Trafonıın yenisi ile değiştirilmesi halinde, ilgili alım sözleşmesinde yer alan bedelin

yan$ ALICI yansı lmalatçı taıafındaıı karşılanaoaktır,

_ onarılan yada yenisi ile değiştirilen üansformalör ALICI tarafindan tespit edilecek

y.." ***flan İmalatçıya aiİo-lmal. iizere İmalatçı tarafindan gönderilecektir.

İmalatçı; anzallverilecek yeni trafoyu ekspertiz tarili iti.lari ile en geç 1 (bir) ay içinde

kabute,haar hale getirec"kİi.. rcuU,,l-deneyleri sonunda "i", *iP ve "iv" kaPsamında onarmu

yapılan tarısformatörler en geç 15 (onbe$ giin içerisinde ALlCI'nın belirteceği yere

İ;l;k rr. furaJçr, tendi tiusurundan doiayiortaya çlkan onanm ve taşıma bedellerini

ı.*şıu** ise bu ueaçı ytıı<lenicinin r*ra huk edişlerindan ya da kesin teminatından tahsil

edilecektir.

onanlan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukandaki garanti koşullanna uyacaktu. 
.

': " ı,

onarım bedeli hesaplarur iken kullanılacak birim fıyatlar aşağıda yapılan açıklamalara göre tesPit

edilir. Buna göre;
onanm iha|esi sabit fiyat ile yapılmış ve ana sipariş halen devam ediyorsa söz konusu

södeşmedeki fıyatlar aynen kullanılıır.
a; İhalesi .atıt tyat ile yapılmış ve ana sipaıiş tamamlanmrş ise; sözleşme fiYatlan, teslimat

prograınma göre ana siparlşln'tamamlanma tarihi dikkate alınarak vç DIE Toptaıı EŞYa FiYat

bnjeksi kullİnılarak ekspertİz tarihine eskale edilir. Ve bulunan fiyatlar kullanılır-

on*r. ihalçsi eskalasyÖnlu yapılmış ise sözleşme fiyatlan, eskalasyon formülüne göre eksPertiz

tarihine eskale edilir ve bulunan fıyatlar kullanılır.

\r* Fs



MONO BLOK BETON KÖŞK:

l- Trafo merkezine ait mahfaza, çatı hariç, monoblok olarak üretilecektir. Çatı ayrılabilir

olacaktır.
2- Ekte bulunan çizim dikkate alınacak olup, 2 bölmeli olarak planlama yapılacaktır.

3- Trafo köşkü; şekli, boyutları ve rengi ile çevreye ve endüstriyel ölçülere uyumlu olacaktır.

4- Trafo köşkü,teçhizatları montajlı olarak, karayolu taşımasına uygun, mahfaza üzerinde trafo

merkezinin kolaylıkla indirilip kaldırılmasına imkan verecek, uygun nitelikte ve özellikte 4

adet halka, kanca ya da uygun başka bir donanım yer alacaktır.

5- Trafo merkezinin soğutulması doğal havalandırma ile olacaktır. Havalandırma panjur|arı en az

2 mm kalınlığında olacaktır. Her bölümün kendi havalandırmast ayrı ayrı sağlanmalıdır.

6- Kapılar yeteri büyüklükte, bölüm içerisindeki en büyük teçhizatın girip çıkabilmesine uygun,

en az:J,ç yerden menteşeli, dışa doğru açılır ve kilitlenebilir olacaktır.

7 - Kapılar kapah konumdayken dışarıdan sökülemeyecektir.

8- Kapılar çalışmayı engellemeyecek şekilde açılacak ve rizgar basıncına dayanıklı durdurma

düzeni ile donatılacaktır.
9- Trafo merkezine ait tüm kilitler gömme olacak, dışarıdan sökülemeyecek ve tek bir anahtar ile

kilitlenebilecektir.
l0-Nakliye ilgili firmaya ait olacak olup, yer hazırlığı sonrasında bildirilen numara ile iletişime

geçilmesi sonrasında ürün sevki sağlanacaktır.

l l- Yer hazır|ığı, ilgili firmanın anlaşma sonrasında tarafımıza ileteceği imzah proje sonrasında

tamamlanacaktır. Firmanın trafo merkezinin yerleşeceği alanla ilgili her türlü detayı

paylaşması gerekmektedir. Gerektiğinde firma tarafından yerinde keşif sağlanmalıdır.

12- Trafo merkezi ilgili TEDAŞ şartnameleri dikkate alınarak, yine ilgili tiim Türk Standartları ve

diğer standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilmiş olması

gerekmektedir. İlglli TEDAŞ şartnamesine göre, beton köşk yapısal özellikleri (mekanik

zorlama|ara karşı dayanım, beton ve çelik donatı özellikleri, su geçirmezlik, kapılar ve kilit
sistemleri, iç aydınlatma, topraklama sistemleri, işaret plakalan ve uyarı levhaları, korozyona

karşı önlemler, döşeme, boyama, taşıma) sağlanmalıdır. Aksi halde ürün kabulü

yapılmayacaktır.
13- İlgili, teklif etmiş olduğu ürüne ait mevcutta bulunan tüm test raporlarının örneklerini,

teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
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Tablo: l
ocıaffixüxcücü RAY AÇIKL!ĞI
50_250 kVA 520 mm.
400-630 kVA 670 mm.

800-1600 kVA 820 mm.

e. Kompakt Merkezlerde OG Hücrelerin sabitlerıeceği zemin, kompakt merkezin anma
gücüne ve 1ipine bağh olaıak, kompakt merkezde kullanılabilecek en fazla sayıdaki OG
Hücrenin yerleşimine uygun olacaktır. Kullanılmayan hücrelerle ilgili olarak zemin
üzerinde yer alan açıklıklar, uygun kapaklarla kapatılaca}ıır.

İçeriden İşletilen Tipleıde, OG Hücreler ve AG Panonun sabitleneceği zemin iizerinde,

koınpakt merkezin tank brjlümiine erişimi sağlayan 50x50 cm'boyutlarda bir kapak

bulunacaktır.

Zemin üzerinde yeı alan kapaVkapaklar, olabilecek bir iç ark arız§ı sırasrnda meydana
gelebilecek basınca dayanıklı olacaktır.

f Kompakt Merkezin tank4 bölümünün yüksekliği (t), içten içe, en az 650 mm olacaklır.
Tank bölümü en az 800 mm. derinlike toprak altından gelen l50 mm2 kesitli, tek
damarlı. XLPE yahtımlı, 20.8/36 (42) kV OG kablonun OG Hücrelenne, 4x240 ınnıZ
kesitli 0.6/1 kV, NYY kablonun AG Parıosun4 en küçtik krvnlma yançapı sağlanaıak
irtibat yapılmasına uygun olacaktır.

c. Kompakt Merkezin taılc/temel böliimü iDrrinde, kompal<t merkezin h:ıngi seviyeye
kadar toprağa gömüleceği bir başka ifade ile toprak seviyesi işaretlenıniş olacaktır.

h, Kompakl Merke4 normal işletme, mrıayene, deney ve bakım işlemlerinin kolay ve
güvenli biçimde yapılmasını sağlayacali şekilde tasarımlanacaktır.

Buıla göre;

- OG Hücrelerde ve AG Pano'da yer alan anahtarlama cihazlannın kumandaları ile
OG-AG giriş ve çıkış deweleri üzerindeki ölçümler gibi normal işletme çalışmaları,
kolayca yapı|abilecektir.

- Büttln kumanda ve koruma birimlerine kolayca erişilebilecektir,

2.3. Koıııılıt Mcrkoze Ait Yıoısıl Özcllikler

2.3.1. lVlahfızının Mekınik Zorlınmılıra Karşı Dıyınımı:

- Kompakt Merkezin çalısı en az 2500 N/m' yiike dayanıklı olacaktır.

- AG Pano ve OG Hücrelerin üzerine konulup sabitleneceği döşme/zemin ve bu zemin
tizrrindeki kapaklar en az 2500N/m' yiike dayanıklı olacaktrr.

r'lank böl0mo, tip resimlcrde gösacrilmektedir. Tank bölümü al.nı zamanda temel işlevini de göreceginde1
bundan böyle ıanktemel bölttnıu olarak ifade edilecektir. 

9\
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- Mahfaza en az 34 metre/saiıiyelik rilzgar basıncrrıa dayanıklı olacaktır.

- Havalarrdrrma panjurlan içerden ve dışandan 20 Joule kaışılık gelen bir mekarıik şoka (Ik
10) dayanıklı olacaktır,

2.3.2. Beloı ve çelik donatr 6zellikleri:

- Beton özellik]eri:

o TS EN 206-1 'e uygun hazır beton kullanılacaktır.

. Beton sımfi TS 500'e göre en az C 35 olacaktır.

ı Betonda nitelik denetimi ve kabul koşullan TS EN 206- 1 Madde E'e uygun olacaktır.

- Çelik donaular:

. Beton donatrsl olarak kullanılacak çelikler, TS 708'e uygun olacaktır,

23.3 Koruma Derecesi:

Kompakt Merkezin, TS 3033 EN 60529'a göre;

- Mahfaza ve havalandırma panelleri IP 23D,

- Böliirnler arasında kullanılacak tel fens IP 2X

koruma derecesini sağlay acaktrr.

2.3.4. Su Geçirmezlik:

Kompakt Merkezinı çatrsı, yan duvarlan ve tank bölümüyle tamamryla su geçirmez olacakhr.

Çatı; yağmur ve eriyen kar sulannın çahda birikmemesi ve kolayca akması için uygun bir
eğime süip olacaklıı. Çatıdan akan suyun dış yan duvarlardan aimaması için tedbirler
alınacaktrr.

2.3.5. Mahfazı Sınıfı:

Kompakt Merkezin Mahfaza Sırufi l0 olacakır.

2.3.6. Havalandırma:

Kompakt Merkezin §oğutıılması doğal havalandırma ile olacaktır. Havalandırma parıjülan
en az 2 mm kalınlığlndi saçıan imal edilccek ve daldırma galvaniz ile kaplanacaktır. İmalat

esnasrnda galvanizin bozulmaması koşulu ile hazır galvanizli sac da kullanılabileceklir.

\
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2.3.7. Ara Bölmeler

şIall.enTip l Tel fens ya da genişletilmiş metal

Dışarıdın İştetilen
Tip

OG Hücre ile
Transformatör Bölümü
arasl

Transformatör Bölümü ile AG Pano
Bölümü arası

İmalatçı tarafından
belirlenecektir.

İmalatçı tarafindan belirlenecektir.

2.4. Kıoılar ve Kilit Sistemleri

2.4,1. Kapılır:

Kapılar, en az3 (üç) yerden menteşeli, dışa doğru açılan ve kilitlenebilir olacaktır. Kapılar en

az 2 mm kahnlığında galvanizli saçtan imal edilecek ve kapı kanatlan gerekli mukavemeti

sağlamak için içeriden yapılacak takviyelerle kuwetlendirilecektir, Kapılar kapalı konumda

iken dışarıdan sökülemeyecektir.

Kapılarda, çalışmayı engellemeyecek şekilde açılacak ve eo az l20" açık konumda kalmasını
sağlayacak, rİizgar basıncrna dayanıklı, durdurma dtizenleıi bulunacakiıı.

Kapıların alt kenarları, Kompakt Merkez sahada monte edildiğinde, toprak seviyesinden en az

10 cm yüksekte kalacaktır.

Kapalı konumdaki kapılar, içerden ve dışandan 20 Joule karşılık gelen bir mekanik şoka (IK
l 0) dayanıklı olacaktır.

2.ı1.2. Kilitler:

Kompakt Merkezin kapılarına ait ttlm kilitler gömme olacak, dışarıdan sökülemeyecek ve tek

bir anahtar i le kilitlenebilecektir.

Kilitlerde bilyalı ya da daha üstiin sistemler kullanrlacak ve erı az iç ayn yerden kilitleme
yapılması sağlanacaktır. Gömme kilitler, kilitlenmiş dahi olsa içeriden anahtar kullanılmadan
bir mandal ya da benzeri basit bir diizen ile kolayca açılabilmesi sağlanacaktır. Malzeme
listesinde belirtilmesi halinde kilitlerin şifresi ALICI'nın isteğine göre olacaktır.

Ayrıca kapılarda dışandan asma kilit takılmaya uygun düzenek bulunacaktır.

Yağmur ve kar sulan ile kir ve tozun kilit düzenine (Asma kilit düil) ulaşmasını
engelleyecek tedbirler alınmış olacaktır,

2.5. Techizatların Yerlestirilmesi

a. Merkez içindcki ana tcçhi?Atlar (OG/AG Dağıtım Tıansformatörü, OG Hücreler, AG
Pano); EK-l'de yer alan tip resimlerde belirtildiği biçimde yerleştirilecektir.

+^ b+ k u,.' ,§ L,L,4 A,--

ı



TEDAŞ-MYD/2006_03

b. Teçhizat|ann lespitinde kullanılan hırdavatlar. rijit ve korozyona dayanıkh veya
korozyona karşı korunmuş malzemeden yapılmış olacak ve bütün cihazlaı aynı cins
malzemeyle ıespit edilebilecektir. Bu malzemelerin sahada değiştirilmesi özel bir alet
ku[lanmayı gerektirmemelidir.

c. Tçhizatlaıın tespit yöntemi, bunlann taşıma sırasında ya da kompakt meİkezin
yerleştirildiği o(amda dışandan gelebilecek mekanik darbe ve titreşimler ile işletme
sırasında ortaya çıkan kuı.vetlere zarar görmeden dayanmasını sağlayacaklr,

d, Transformatönh yerleştiıilmesinde kaymayı önleyecek gerekli ön]emler alınacaktır.

2.6. İc Ark Dıvanımı

Kompakt Merkez tüm yapısı (müfaza, kapılar, havalandrma panjurları, v.b) ile OG ya da
AG teçhizatlarda meydana gelebilecek düili anzalaıın yol açabileceği iç arka kaşı dayanıklı
o]acaktır.

i.7. Kablo Giri§ ve CrkJ§lan

Kompakt Merkeze OG ve AG kablolann giriş ve çıkışlan, tanVtemel bölümiinde yer alacak
yeterli sayıda kablo geçiş rakorlan ile sağlanacaktır. TarıVtemel böliiırnüne kablo giriş ve

çıkışları yanlardan yapıIacak, koınpakt merkezin tabanındaıı/zemininden kablo gitiş ve çıkışı
kabul edilmeyecektir.

Kabloların Tank/temel Bölümiine girmesinden s<rnra su sızma]aıına karşı gerekli sızdımrazlık
sağlanacaktıı. Gerekli donanrmlar Kompakt Merkez ilc birliktc verilecektir.

3. TEÇHiZATLAR

3.1. OG/AG Dığıtım Trınsformatörii

Kompakı Mcrkczde kullanılacak transformatörlerin teknik karakteristikleri TEDAŞ'ın ilgili
teknik şalnamelerine uygun olacaktır.

Dağılım transformatörünün leknik karakteristiklerini içeren İşaret Levhası ile Klemens
Kutusu transformatöı üzerinde, bölümün kapısı açıldığında rahatlıkla görülebilecek ve
ulaşılabilecek bir yerde bulunacaktır.

3.2. OG Metıl Mıhfazıh Anıhtırlam.| ve_Kumınde Tesisi (OG Hücreler)

Kompakt Merkezlerde OG Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri olarak,
TEDAŞ'm ilgili ıcknik şartnamcsine uygıın SF 6 gazı yalıtımlı meta| mahfazah hücrel€r
(MMH-gaz) kul lanılacaktır.

Mahfazalarda yer alacak en fazla OG Hücre sayısı ve bazı ömek OG Hücre Terlipleri Tip
Resim lerde gösteriImektedir.
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