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 CLAYTON ve EİMCO LOKOMOT İF EKİPMANLARI  
TAM İRİ İŞLERİ  TEKNİK ŞARTNAMES İ 

   
1. AMAÇ 

 
         Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müesseselerinde bulunan arızalı Clayton ve Eimco 
Lokomotiflere ait Ekipmanların tamiri ve imal  işleri yaptırılacaktır. 

 
2. TEKN İK ÖZELL İKLER  
 

2.1. Sarım ve tamirat işinde kullanılacak her türlü bobin telleri (TSE) Uygunluk Belgeli (TSE 
Standardı olanlar için) ve teklifle birlikte belgeler verilecektir. 

2.2. Tamirat işinde kullanılacak malzemelerin kaliteleri ve varsa belgeleri ile markaları teklifte 
belirtilecektir. Marka belirtmeyen firma teklifleri değerlendirilmeyecektir. 

2.3. Sarım ve tamirat işlemi birinci sınıf işçilik ile gerçekleştirilecektir. İşçilik hataları firma 
sorumluluğunda olacaktır. 

2.4. Endüvi sargıları, tamirat ve kaynak yapılmayacak yeni bobin telinden sarılacaktır. Sarımda 
kullanılacak bobin telleri, sökümdeki endüvi ve sargıların üzerinden çıkacak bobin teli kesiti 
ve kalitesi özelliklerinde olacaktır. 

2.5. Firmalar tekliflerini vermeden önce tamiratı yapılacak Endüvi , Kollektör, bobin ve 
kompresör motoru ilgili müessesenin Elektro- Mekanik İşletme Müdürlüğü’nde 
görebileceklerdir.   

2.6. Bobin uçlarının orijinal özelliğini yitirmeden bayrakçıklara birleştirilmesi işi TIG kaynağı ile 
yapılacaktır. 

2.7. Endüvilerin sargılarında yüksek ısıya dayanıklı F veya H türü izolasyon malzeme 
kullanılacaktır. 

2.8. Kollektör ve sarımları tamir olunan tüm endüvilerin izolasyonları 2,2 GΩ değerinde 
olmalıdır. 

2.9. Endüvinin ön ve arka bandajları poliglas (pollyglas) bandaj bandı ile sarılacak ve sıcak 
vernikle verniklenecek 130°C de 5 saat fırınlanacaktır. 

2.10. İhaleyi alan firma kollektör ve Endüvinin modifikasyonunu yaptıktan sonra balansını da 
yapacaktır.  

2.11. Kollektörü tamir yapılacak üniteler için zarar görmüş dilimleri değişecektir. 
2.12. Kollektörü değişecek olan 6-9 tonluk motor endüvilerinin kollektör çapı minimum 130 mm 

olacak şekilde imal edilecektir. 
2.13. Mili değişecek endüvinin değişen mil ve ekipmanların birbirine modifikasyonu yüklenici 

firma tarafından sağlanacaktır. 
2.14. Sarımda kullanılacak bobin telleri, numune üzerindeki bobin teli kesiti ve kalitesi 

özelliklerinde olacaktır. 
2.15. Kontaktör bobinleri için üretilecek karkas numune ile bire bir ölçülerde olacaktır. 
2.16. Sarım aşamasında her bir sargı katı arasına ısı dayanıklı izolasyon malzemesi uygulanacaktır.    

 
 
 
 

3. GENEL HÜKÜMLER 
 

3.1. İşlem yapılacak Endüvi ve Kollektör yüklenici firmaya ilgili müessesenin Elektro Mekanik 
İşletme Müdürlüğü’nden teslim edilecek ve iş bitiminde aynı yerlere firmaca teslim 
edilecektir. 

3.2. İhaleye katılan firmaların imalathaneleri lüzum görüldüğünde Kurumumuz elemanları 
tarafından incelenerek imalat yeterlilik belgesi ihale safhasında verilebilecektir.  



3.3. Sarım, tamiri ve imali yapılacak olan işler, Kurumumuz elemanlarınca periyodik olarak 
kontrol edilebilecektir.  

3.4. Nakliye bedeli yüklenici firmaya ait olacaktır. 
3.5. Söz konusu malzemeler teslim alınıp teslim edilinceye kadar geçen sürede her türlü 

sorumluluk firmaya ait olacaktır. 
3.6. Sarım, yenileme ve tamir işinin garanti süresi 1 yıl olup, her türlü işçilik hatalarına karşı 

garantili olacaktır. 
3.7. Sarımda kullanılacak orijinal izolasyon malzemelerine ait numuneler verilecek ve varsa bu 

malzemeler kataloglarda işaretlenecektir.   
3.8. Sarım, tamir ve değişimi yapılacak endüvi, kollektör ve sargılar üzerinden çıkacak hurda 

bakır teller firmaca değerlendirilmiş  (hurda bakır fiyatları tamirat teklif fiyatından 
düşürülmüş ) olarak birim fiyatlar verilecektir. 

3.9. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini açıkça belirtecektir. İşin teslim süresi en geç 90 
(doksan) takvim günüdür.   

3.10. Firmalar, tamir veya imal ettikleri kollektörün üzerine ve endüvinin kuyruk tarafına tamir 
seri numaralarını belirleyen etiketler çakacaklardır. 

 
 
4.  KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
 

4.1. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri ilgili Müessesenin Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü 
teknik elemanları tarafından gerçekleştirilecektir. 

4.2. Malzemeler ilgili müessesenin üniteleri üzerine montajı yapılarak denendikten ve 7 gün 
boyunca sorunsuz çalıştığı görüldükten sonra kati kabulü yapılacaktır. Bu tarihten sonra 
garanti süresi başlayacaktır. 

4.3. Malzemelerin teslim edildiği tarihte faturası Satınalma Dairesi Başkanlığı’na teslim 
edilecektir 

4.4. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SARIMI, TAM İRİ ve DEĞİŞİMİ YAPILACAK CLAYTON ve E İMCO 
LOKOMOT İFLERE A İT EK İPMAN L İSTESİ: 

 
 

SIRA NO                              MALZEME   BİLGİSİ MİKTAR 

1 
1600-2554 (Endüvi no:10) No’lu 2,25kw 5,1A 550V DC kompresör motoru 
sarım ve tamiri (Endüvi sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve 
mekanik bakımı. Fırça-klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

2 
1600-2411 (Endüvi no:11) No’lu 2,25kw 5,1A 550V DC kompresör motoru 
sarım ve tamiri (Endüvi sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve 
mekanik bakımı. Fırça-klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

3 
1600-2010 (Endüvi no:3) No’lu 2,25kw 5,1A 550V DC kompresör motoru 
sarım ve tamiri (Endüvi sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve 
mekanik bakımı. Fırça-klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

4 
1600-2557 (Endüvi no:4) No’lu 2,25kw 5,1A 550V DC kompresör motoru 
sarım ve tamiri (Endüvi sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve 
mekanik bakımı. Fırça-klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

5 
12 no'lu 2,25 kw 5,1A 550V DC kompresor motoru sarım ve tamiri (Endüvi 
sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve mekanik bakımı. Fırça-
klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

6 
13 no'lu 2,25 kw 5,1A 550V DC kompresor motoru sarım ve tamiri (Endüvi 
sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve mekanik bakımı. Fırça-
klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

7 
14 no'lu 2,25 kw 5,1A 550V DC kompresor motoru sarım ve tamiri (Endüvi 
sarımı, Endüktör bobin uç; sarımı, tamiri ve mekanik bakımı. Fırça-
klemens-rulman bakımı gerekli ise değişimi) 

1 

8 
6/9 T Endüvi (No: 48)kolektör imali, endüvi bobinlerinin imali, mil imali ve 
birbirine modifikasyonu.(Kolektör:Ø130mm) 

1 

9 9T Eimco şarj redresör trafosu sarımı  (No: 902-966) 2 

10 Redresör Kumanda Trafosu Sarımı (600/30V) 5 

11 
Clayton çiftli kontaktör bobini Kontaktör bobini sarımı CT/ZD4 (550V DC 
3KΩ) 

21 

12 
Clayton tekli kontaktör bobini Kontaktör bobini sarımı CT/ZD3 (550V DC 
3,43 KΩ) 

11 

13 E.P.V Bobini sarımı (110 V DC 920 KΩ) 2 

14 Redresör  Kilitleme Bobini sarımı (110 V DC 2,45 KΩ) 1 

15 9 Tonluk EİMCO Şarj redresör trafosu sarımı no:948 (630/108 V) 1 

16 6/9 Ton ana sargı sarılması (Bobin uçlarının yönleri aynı olacak) 1 

 
 
 


