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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrencimiz,
Günümüzde denizcilik alanında kullanılan sistemleri, elektrik ve elektronik alanında
kullanılan teknolojiler çok hızlı etkilemektedir. Elektrik ve elektronik alanındaki hızlı
geliĢim gemi adamlarının iĢlerini kolaylaĢtırmakla birlikte çalıĢan personelin bu alandaki
bilgilerinin meydana gelen baĢ döndürücü geliĢmeler herkesi etkilemektedir. Ġnsan
yaĢamının her aĢamasında, bu alanın ürünleri artık birer ihtiyaç olarak kullanılmaktadır.
ġimdi olduğu gibi gelecekte de bu alanda sürekli geliĢmeler olacak ve hepimizi meĢgul
etmeye devam edecektir.
Tüm teknolojiler ve yaĢantımız için çok büyük bir öneme sahip olan gemi elektrik
makineleri ve jeneratörleri modülü ile hareketin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin
harekete çevrilmesini öğreneceksiniz. Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda, AC-DC
üreten makineleri ve AC-DC ile çalıĢan elektrik makinelerini ihtiyaç olan yerde devreye
bağlayabilecek ve bu makinelerin arızalarını onarabileceksiniz. Gemilerde kullanılan
panoları ve tankerlerde kullanılan elektrik sistemlerini tanıyabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Endüstriyel elektrik sistemlerinde kullanılan doğru akım motorlarının bakımını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Evinizde, atölyenizde bulunan elektrikli ev aletlerini inceleyerek bunlarda
kullanılan motor ve bu motorların tiplerini tespit edip,bu aletlerin bakım ve
onarımları hakkında bilgi toplayınız.



DC motorlarda ne tür bakımlar yapılır? AraĢtırınız.



Gemilerde kullanılan DC motorları ve bunların yapılarını, bağlantı Ģekillerini,
çalıĢma gerilimlerini ve çalıĢma Ģartları ile ilgili bilgileri katalog ve cihaz
bilgilerinden faydalanarak öğreniniz.



AraĢtırmalarınız sırasında iĢletmelerle yaptığınız görüĢmelerde saygı kurallarına
dikkat ediniz. HiyerarĢik yapı ve iĢ bölümü konularını gözlemleyerek
sınıfınızda paylaĢınız.

1. DC MAKĠNELERDE BAKIM VE ONARIM
ĠġLEMLERĠ

ġekil 1.1: DC motor parçaları
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1.1.ÇalıĢma Prensibi
Ġçinden akım geçen bir iletkenin manyetik alan içindeki durumu ve sol el kuralı,
manyetik alan içinde hareket eden bir iletken üzerinde EMK indüklenir ve bu EMK’den
dolayı devreden bir akım geçer. ġimdi bu durumun tersini inceleyelim. Yani manyetik alan
içinde bulunan bir iletkenden akım geçerse ne olur?

Hareket Yönü

ġekil 1.2: Ġçinden akım geçen iletken ve yönü

ġekil 1.3: Ġçinden akım geçen iletkenin kutuplar içerisindeki hareketi

Endüvide indüklenen zıt EMK, endüviye uygulanan gerilime (U) göre ters yönde
olduğundan U geriliminin endüviden geçirmek istediği akımı azaltmak ister. Yani endüviden
geçen akım, iki gerilimin farkından dolayı geçen akımdır.
Endüviden geçen akım:
U=E+Ia(Ra) ;

I=(U-E) / (Ra) formülü ile bulunur.
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1.1.1. Zıt EMK nin Görevi
Zıt EMK doğru akım makinelerinde, makinenin yüküne göre akımı ayarlamaktadır.
Buhar türbinleri gibi makinelerde gerekli buhar özel düzeneklerle ayar edilir. Örneğin buhar
türbininde yükün arttığını düĢünelim. Türbinin devir sayısında hafif bir düĢme olacak ve
makineye buhar gönderen valf, regülatör aracılığı ile daha fazla açılarak buhar miktarını
artıracaktır. Artan buhar, makinenin gücünü artırır. Makinenin yükü azalacak olursa valf,
kapanarak makineye giden buhar miktarını azaltır ve makinenin verdiği güç azalmıĢ olur.

ġekil 1.4: Endüvide endüklenen zıt EMK

Doğru akım motorlarında ise makinenin yüküne göre geçen akımı ayarlayacak ayrı bir
düzeneğe gerek yoktur. Doğru akım motorlarında bu iĢi zıt EMK yapar. Zıt EMK’nin
formülleri:
Eb=K.Ø.n veya Eb = U-Ia .Ra’dır.
Örneğin makinenin yükünde meydana gelecek bir artma, devir sayısını düĢürür. Devir
sayısının düĢmesi, Eb=K.Ø.n formülüne göre zıt EMK’nin azalmasına neden olacaktır. Eb
azalınca:
Eb = U-Ia .Ra ise Akım; Ia=(U-Eb) / Ra
Formülüne göre U ve Ra sabit olduğundan Ia akımı artar. Artan Ia akımı, motorun
yükünü karĢılar. Motorun yükünde meydana gelecek azalma ise devir sayısını yükseltir.
Devir sayısının yükselmesi, Eb=K.Ø.n formülüne göre zıt EMK’nin yükselmesine neden
olacaktır. Eb'nin yükselmesi ise:
Ia=(U-Eb) / Ra formülüne göre U ve Ra sabit olduğundan Ia akımını azaltır.
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1.2. Arıza Tespiti
Elektrikli cihazlarda meydana gelen bir hatanın (olumsuzluğun) planlı bir Ģekilde
bulunmasına arıza arama denir. Bilinmelidir ki bir arızayı gidermek kadar onun tespiti de
önemlidir. Zira arızayı ufak iken tespit edip gidermekle sonradan meydana gelebilecek daha
büyük arızaları önlemiĢ oluruz.
Doğru akım makinelerinde meydana gelen arızalar; çoğunlukla bakımsızlıktan,
bilgisizce ve kötü Ģartlarda kullanmadan meydana gelir ve mekaniksel veya elektriksel arıza
olarak kendini gösterir. Bu arızaları tespit etmek için de önceden bazı bilgilere sahip
olmamız gerekir. Örneğin bir dinamoda meydana gelen arızayı tespit etmek için önceden
dinamoda EMK'nin nasıl meydana geldiğini, dıĢ devreye nasıl alındığını ve ne zaman az
veya çok olacağını bilmeliyiz. Bu bilgilere sahip olunduktan sonra arıza tespiti kolaylaĢır.

1.3. Arızalar ve Onarımı
Doğru akım makinelerinde meydana gelen arızaları dört grupta toplayabiliriz.

1.3.1. Kutup Sargılarında Meydana Gelen Arızalar
1.3.1.1. Devre Kopukluğu
Kopukluk; sarım sırasında dikkatsizlik, çekme, dıĢarıdan darbe veya bobin içinde
meydana gelen kısa devre sonunda ortaya çıkabilir. Kopukluğu bulmak için kutupların ara
bağlantılarının yalıtkanlığı kaldırılıp seri lamba ile her kutup bobini ayrı ayrı kontrol edilir.
Seri lambanın yanmadığı bobinde kopukluk vardır.
1.3.1.2. Kısa Devre
Bobin iletkenlerinin birbirine değerek akımın kısa yoldan devresini tamamlamasıdır
ve sargıların yalıtkan maddesinin ısı, rutubet veya dıĢ tesirler nedeniyle yalıtkanlık özelliğini
kaybetmesinden dolayı meydana gelir. Bobin uçlarının birbirine ve en az iki yerden gövdeye
değmesi sonunda da kısa devre meydana gelebilir. Kısa devreyi bulmak için bobinlerin ara
bağlantılarının yalıtkanı açılır ve makine normal çalıĢma geriliminin yarısı kadar gerilim
uygulanır. Bir voltmetre ile her kutup bobinin uçları arasındaki gerilim ölçülür. Kısa devre
olan bobinin uçlarında ölçülen gerilim, sağlam bobinlerde ölçülen gerilimden küçüktür.
Kutup bobini uçlarına uygulanan gerilim doğru akım ise bir müddet sonra bobinlerin
ısındığı, kısa devre olan bobinin az ısındığı veya hiç ısınmadığı görülür.
1.3.1.3. Gövdeye Kaçak (ġase)
Kutup sargılarının yalıtkanlıklarının bozulması sonucunda iletkenlerin makinenin
madenî gövdelerine dokunmasıdır. Aynı zamanda birden fazla gövdeye kaçak, kısa devreleri
meydana getirir. Arızayı bulmak için kutupların sıra ile bağlantıları açılır ve seri lamba ile
her bobinde ayrı ayrı gövdeye kaçak aranır.
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1.3.2. Endüvi Sargılarında Meydana Gelen Arızalar
1.3.2.1.Devre Kopukluğu
Kopukluk, bilhassa makine yüklendiği zaman kendini gösterir ve kopuk olan bobinin
bağlı olduğu dilimlerde kararmalar olur. Arızalı bobin, endüvi kontrol aleti (growler cihazı)
ile bulunur.

Resim1.5: Growler cihazı

1.3.2.2. Kısa Devre
Kısa devre durumunda arızalı bobin fazla ısınır ve bağlı olduğu dilimlerde kararmalar
olur, makine Ģerareli çalıĢır. Arızalı bobin growler cihazı ile bulunur.
1.3.2.3. Gövdeye Kaçak (ġase)
Gövdeye kaçak birden fazla noktada ise endüvi ısınır ve makine Ģerareli çalıĢır.
Yerinden sökülen endüvide kolektör ile gövde arasına seri lamba ile bakılarak arıza bulunur.

1.3.3. Kolektör ve Fırçalarda Meydana Gelen Arızalar
1.3.3.1. Kolektörde Meydana Gelen Arızalar
Dilimler arasında veya dilimlerle gövde arasında kısa devre olmasındandır. Bilhassa
dilimler arasındaki mikanın zamanla yağ, kömür tozu, pislik ve Ģerareden (ark) dolayı
kömürleĢmesi sonucunda mikalar arasında bir kısa devre oluĢur. Dilimlere gelen bobin uçları
ayrılır ve komĢu dilimler, seri lamba ile ayrı ayrı kontrol edilir. Bu sırada seri lamba uçları
dilimler üzerinde fazla tutulmamalı, mümkünse düĢük gerilimli ve küçük güçlü bir lamba ile
kontrol yapılmalıdır. Kontrolden sonra kömürleĢmiĢ mikalar, ince ağızlı demir testere ucu
veya çakı ile temizlenir.
1.3.3.2. Fırça Arızaları
Kömürlerin zamanla ufalması, kırılması veya fırça yay basınçlarının azalmasından
dolayı oluĢur. Kırılan ve küçülen fırçalar yenileri ile değiĢtirilir. Yay basınçları ise yeniden
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ayarlanır veya yenileri ile değiĢtirilir. DeğiĢtirilen fırçalar fırça yuvalarına, fırçaların kolektör
değen kısımları ise kolektör yuvarlağına göre iyice alıĢtırılmalıdır. Eğer fırçalar yerinden
kaymıĢ ise kolektörde Ģerare meydana gelir. Bu takdirde makine, yük altında çalıĢırken fırça
tutucuları en az Ģerare çıkan yere getirilip tespit edilir.

1.3.4. Yatak ve Mekanik Arızaları
Yataklar, zamanla veya bakımsızlıktan bozulabilir. Yatakların bozulması, makinenin
çalıĢmasına engel olur. Yataklarda ısınma olursa veya yataklardaki endüvi mili aĢınırsa,
yatak hemen sökülüp kontrol edilmelidir. Diğer yandan kapakların gövdeye iyi
tutturulmaması sonucunda endüvi nüvesi, kutup pabuçlarına sürterek sıkıĢmalara ve
ısınmaya, hatta kutup sargılarının kopmasına neden olabilir. Diğer yandan havalandırma iyi
olmazsa fazla ısı nedeniyle çeĢitli arızalar meydana gelebilir. Elektrik makinelerindeki
arızalar; bilhassa yağ, toz ve pisliklerin bobinler ve kolektör dilimleri arasına girerek
yalıtkanlığı bozması sonucunda meydana gelir. Makine sık sık temizlenmeli ve yalıtkanlık
muayenesi yapılmalıdır. Yalıtkanlıkta azalma varsa makine fırınlanarak kurutulmalıdır.
AĢağıda doğru akım makinelerinde meydana gelebilecek arızalar, maddeler hâlinde verilmiĢ
ve bu arızaların sebepleri ayrıca açıklanmıĢtır. Bize düĢen görev arıza sebeplerini ortadan
kaldırmaktır.
Günümüzde elektrik-elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu motorların kullanım
alanı oldukça artmıĢtır. Büro aletleri, fotokopi makineleri, fan ve üfleyiciler, su-havakimyasal pompalar, tarayıcılar, elektrikli ev aletleri, yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi geniĢ
bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iĢ makinelerinde, büyük havalandırma sistemlerinde,
optik tarayıcılarda ve tıp aletlerinde de kullanılır.
1.3.4.1. Motor arızaları
Arıza

Giderme Yolları

Sebepleri

Fırça yayı kontrol edilmeli ve yay basıncı
azaldıysa değiĢtirilmelidir. EskimiĢ fırçalar
değiĢtirilmelidir.

Motor çalıĢmıyor.

Fırçalar kolektöre basmıyor.
Fırçalar,
sıkıĢmıĢtır.

fırça

tutucularında Fırçalar, fırça tutucularından çıkarılarak
zımparalanır ve tutucular temizlenir.

Güç kaynağında akım yoktur.

Yol verme reostası kontrol edilir.

Yataklarda sıkılma ve kilitlenme Yataklar kontrol edilir. Arızalı yatak
var.
değiĢtirilir.
Motoru besleyen Ģebekenin veya
Kutuplarının değiĢme nedenleri aranır.
kaynağın kutupları değiĢiyor.
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Motor çalıĢıyor
sonra durup yön
değiĢtiriyor.
Motor normal hıza eriĢmiyor.
Motor hızı çok yüksek.

Arıza

Bağlantılar değiĢtirilerek düzeltilir. Endüvi
uçları istenen dönüĢ yönüne göre bağlanır.
ġönt ve seri sargının manyetik
Her iki sargı manyetik alanda ayrı ayrı
alanları birbirine karĢıdır.
kontrol edilerek endüvinin her iki durumda
da aynı yönde dönmesi sağlanır.

AĢırı yük vardır.

Motor aĢırı yüklüdür, yük kaldırılır veya
hafifletilir. Yataklar kontrol edilerek
sıkıĢma veya yağsızlık giderilir.

Gerilim düĢüktür.

Gerilimin motor etiketinde yazan değerde
olması sağlanır.

Bu durumda kısa devre olan bobin
Endüvi bobinlerinde veya kolektör uçlarının bağlandığı dilimlerde kararma ve
dilimleri arasında kısa devre vardır. yanma olur. Bu dilimlere bağlı bobinler ve
dilimler arasındaki mikalar kontrol edilir.
Yük fazla, manyetik alan azdır.

Uyartım reostası kontrol edilerek uygun
manyetik alanın oluĢması sağlanır.

Fırçalar, nötr ekseninde değildir.

Fırça
tutucular,
fabrika
tarafından
ayarlanan ilk durumuna getirilir.
Giderme Yolları

Sebepleri
Gerilim çok yüksektir.

Sesleme gerilimi azaltılır veya endüvi ile
kutup pabuçlar arasındaki hava aralığı
ayarlanır.

Yük çok hafiftir.

Yük artırılır veya endüvi devresine direnç
eklenir.

ġönt sargı, kısa devre olmuĢtur.

Bobin değiĢtirilir.

ġönt sargının manyetik alan yönü
Bobin uçları değiĢtirilir.
terstir.
Seri sargı kısa devre olmuĢtur.

Bobin değiĢtirilir.

Seri sargının manyetik alan yönü
Bobin uçları değiĢtirilir.
terstir.
Fabrika nötr ayar noktasına bakarak veya
Nötr ayarı kaymıĢtır.
deneyerek fırçalar nötr eksenine getirilir.
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Motor, devamlı olarak düĢük
devirde çalıĢıyor.

Motor, normal devrini alıyor
fakat yüklendikçe devri
düĢmüyor.

ġönt uyartım reostasının bir kısmı
Motor etiketinde yazan gerilim
devrede veya devrede lüzumsuz
uygulanan genim karĢılaĢtırılır.
direnç var.

a) Sıcak endüvi

Motor, devamlı
olarak düĢük
devirde çalıĢıyor.

Arıza

ile

Kararsız hız-yük ayarı

Fırça tutucularının nötr ekseninde olup
olmadığı kontrol edilir ve kaymıĢsa
düzeltilir. Seri sargıda kısa devre aranır.

ġönt ve seri sargılarda ters bağlar.

Bobinler ayrı ayrı kontrol edilip bağlantı
düzeltilir.

Komütasyon
kutbu
veya
Bobinler ve hava aralığı fabrika imalat
komütasyon kutbu ile endüvi
değerlerine göre düzeltilir.
arasındaki hava aralığı çok küçük.
Besleme
gerilimi
ölçülerek
motor
Gerilim düĢük
etiketindeki gerilim değerinde olması
sağlanır.
Motor yatakları kontrol edilir. Motor, aĢırı
AĢırı yük
yüklü ise yük azaltılır.
Fırça tutucuların fabrika imalat ayarında
Nötr ekseninin kayması
olması sağlanır.
Kolektör veya bobinlerde kısa devre
Endüvi sökülerek kontrol edilir.
olması
Motor, aĢırı yüklüdür ve nominal
Motor hızı veya yükü azaltılır.
akımından fazlı akım çeker.
Besleme gerilimi, etiket değerine
düĢürülür.

Gerilim, nominal gerilimden
yüksektir.

Giderme Yolları

Sebepleri

Havalandırmaya mani
ortadan kaldırılır.

Havalandırma yetersiz.

olan

durumlar

Kısa devre olmuĢ bobinler yüzünden
Endüvi sökülerek kontrol edilir. Kısa devre
aĢırı akım çekme. Endüvi de Kısa
veya gövdeye kaçak arızaları bulunarak
devreye neden olan birden fazla
tamir edilir veya bobinler yeniden sarılır.
gövdeye kaçak var.
Endüvinin merkezden kaçık olması Yataklar kontrol edilerek endüvinin
nedeni ile kutuplara sürtünmesi ve merkezde dönmesi sağlanır. Endüvi
aĢırı akım çekmesi
milinde eğrilik varsa düzeltilir.
Endüvi nüvesini oluĢturan saclarda Bazen balans ayarı için madenî oyuk
kısa devre nedeni ile demir kaybının kamaları kullanılır. Bunlar çıkartılarak
fazla olması
denge için baĢka çareler düĢünülür.
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b) Sıcak kolektör

Sac levhâların birer yüzleri
Motorun yüksüz çalıĢması durumunda
yalıtılmamıĢ.
endüvi nüvesi, aĢırı akım çekilmesi
Levhaların tornalanması nedeniyle
nedeniyle ısınır.Endüvi nüvesi değiĢtirilir.
kısa devre var.
Basıncı 14 kg/cm2 -18 kg/cm2 arasında
Fırça, basıncı çok yüksek.
ayarlanır, fırçanın uygun olup olmadığı
kontrol edilir.
Fırça tutucuları, nötr ekseni üzerine
Fırçalar nötr ekseninden kaçık.
getirilir.
Fırçalar, çok sert ve dolayısıyla çok Motora uygun fırça kullanılır.
aĢındırıcı
Kolektör dilimleri arasında kısa Endüvi sökülerek dilimler arasındaki
devre
mikalar kontrol edilir.
Kolektör ısı veren nüve ve bobinler Endüvi nüvesi ve bobinleri kontrol edilir.
Besleme gerilimi ölçülerek, etiket değerine
Gerilim çok yüksek.
düĢürülür.
Havalandırmaya mâni
ortadan kaldırılır.

c) Sıcak kutuplar

Havalandırma yetersiz.

durumlar

Kutup sargılarında kısa devre veya Arıza tespit edilerek giderilir veya bobinler
gövdeye kaçak var.
yeniden sarılır.
Bobin sipir sayılan veya kesitlerinde
eĢitsizlik vardır. Bobin dirençlerinin
Her bobinin direnci aynı değil.
birbirinin % 10’u içinde oldukları kontrol
edilir. Direnci çok düĢük olan bobinler
değiĢtirilir.
Havalandırmaya mâni olan durumlar
Havalandırma yetersiz.
ortadan kaldırılır.
Bobinler, ısı kaybını yayabilecek Motorda yer varsa bütün bobinler daha
kadar büyük değil.
büyükleri ile değiĢtirilir.

Arıza
Motor, titreĢerek dengesizlik
iĢaretleri gösteriyor.

olan

Giderme yolları

Sebepleri

Endüvi bobinlerinde dengesizlik var.
Oyuklara madenî kamalar konularak
dengelenir.
Kapaklar birbiri ile hizalanır.
Volan, milin üzerinde sıkıĢtırılır ve
eksantrikliği giderilir.

Endüvi dengesiz.
Hizasızlık
GevĢek veya eksantrik volan
KayıĢ veya zincirin kamçılanması.

KayıĢ veya zincir gerginliği ayarlanır.
DiĢliler kontrol edilerek yenileri ile
değiĢtirilir.
Endüvi mili düzeltilir veya yenisi ile
değiĢtirilir.

Eğik mil
Zemin yetersiz.
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Motor, gevĢek tespit edilmiĢ.

Motorun monte edildiği zemin veya kaide
kuvvetlendirilir.

Motor ayakları eĢit değil.

Motor tespit vida ve somunları sıkıĢtırılır.

Fırça tutucuları nötr ekseninde değil.

Kısa ayakların altına parça konularak
dengelenir.

Kolektör yüzeyi düzgün değil.

Fırça tutucular, nötr eksenine getirilir.

Mikalar çok yüksek.

Dilimlerin yüzeyi taĢlanarak düzeltilir,
köĢeler yuvarlatılır.
Kolektör tornalanır.

Yardımcı kutup gücü çok fazla.

Mikalar yüzeyden aĢağıya düĢürülür.

Bobinlerde kopukluk

Yardımcı kutup bobinleri kontrol edilerek
değiĢtirilir.

Motor fırçalarında ark meydana geliyor.

Kolektör eksantrik

Kolektör dilimlerine bobin uçlarının
Bobinler kontrol edilerek değiĢtirilir.
lehimlenmesi iyi değil.
Kolektörde yüksek hızda yüzeyden Uçlar, sökülerek tekrar düzenli bir Ģekilde
yüksek veya gevĢek dilim
lehimlenir.
Fırça cinsi yanlıĢ seçilmiĢ, fırça
basıncı çok hafif, akım yoğunluğu Birimler kontrol edilir, yüksek dilimler
çok yüksek, fırçalar yuvalarında torna ile yüzey seviyesine düĢürülür.
sıkıĢmıĢ, fırça bağlantıları gevĢek.
Kolektör yüzeyindeki kirli tabaka
nedeniyle
fırçaların
düzgün Fırçalar kontrol edilir.
basmaması.
TitreĢim

Arıza

Kolektör yüzeyi temizlenir.
Giderme yolları

Sebepleri

Motorun montajı ve dengesi kontrol
edilerek titreĢim giderilir.
Uygun fırça ile değiĢtirilir.

AĢırı fırça aĢınması

Fırçalar çok yumuĢak.

Kolektör yüzeyi düzgün değil.
Havalandırma esnasında motor
Kolektör yüzeyi taĢlanır.
içerisine aĢındırıcı toz giriyor.
Fırça tutucular, nötr ekseninde değil.

Motor içerisine aĢındırıcı toz girmemesi
için gerekli tedbirler alınır.

Yüksek, alçak veya gevĢek dilim

Fırça tutucular, nötr eksenine getirilir.

AĢırı fırça basıncı

Yay basıncı 14 kg/cm2 -18 kg/cm2yi
geçmeyecek Ģekilde ayarlanır.
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Kolektör yüzeyindeki tabakanın
kaybolması nedeniyle elektriksel
aĢınma
Havadan veya yataklardan gelen yağ
ve gres
Havadan gelen zayıf asit ve nem
Fırça vınlaması

Motor, gürültülü çalıĢıyor

Motor gevĢek monte edilmiĢ.

Fırça ve kolektör yüzeyi temizlenerek
yenilenir.
Yağ ve gresin gelmesi önlenir. Yüzeyler
düzeltilir.
Havalandırma sırasında giren hava
değiĢtirilerek motor korunur veya kapalı
motor kullanılır.
Fırça açısı ve kolektör yüzeyi kontrol
edilir.
Tespit vida ve somunları sıkılır.

Zeminin boĢ olması nedeniyle ses Tahta zemin, su geçirmez madde ile
yapıyor.
değiĢtirilir.
GevĢek endüvi plakaları

Endüvi nüvesi değiĢtirilir.

Endüvi nüvesi, kutup pabuçlarına
Tespit vida ve somunlar sıkılır.
sürtünüyor.
KayıĢın durumu ve gerginliği kontrol
KayıĢ çarpması veya vurması
edilir.
AĢırı yük

AĢırı yük kaldırılır.

Mekaniksel titreĢim

TitreĢim sebepleri aranarak normal çalıĢma
temin edilir.

Sesli yataklar

Yataklar kontrol edilerek yağlanır.
Tablo 1.1: Arızalar ve çözümleri

1.3.5. Fırça Arızaları


Fırça arızaları Ģunlardır:

Hava aralıkları eĢit değildir.

Ortam aĢındırıcıdır.

Ortam kemirici (kimyasal etkiler)

Ortam, kimyasal maddelerle yüklüdür.

Ortam kurudur.

Ortam nemlidir.

Ortam yapıĢkandır.

Fırça taĢıyıcı kol aralıkları eĢit değildir.

Fırça taĢıyıcı mekanizmada tutukluk var.

Fırçalar, küçük tepki açısı ile çalıĢıyor.

Fırçalar, yuvalarında hareket ediyor.

Fırçalar çok serttir.
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Fırçalar çok ağırdır.
Fırçaların kesil alanı çok büyüktür.
Fırçalar çok yumuĢaktır.
Fırça yuvası ile fırça arasındaki boĢluk fazladır.
Fırça yuvası ile kolektör arasındaki boĢluk fazladır.
AĢırı yükte komütasyon kutuplarında doyma var.
Komütasyon kutuplarının (yardımcı kutuplar) alan Ģiddeti uygun değildir.
Komütasyon hatalıdır.
Yüksek veya alçak kolektör dilimleri var.
Kolektör dilimlerinin kenarları tırtıklıdır.
Kolektör dilimleri arasında kısa devre vardır.
Kolektör eğrilmiĢtir.
Kolektör yüzeyinde düzleĢme (yassılma) vardır.
Fırçaların değme dirençleri çok yüksektir.
Fırçaların değme dirençleri çok düĢüktür.
Fırçaların ve kolektörün değme yüzleri çok parlaktır.
Fırçalar arasında akım dağılımı eĢit değildir.
Fırça taĢıyıcı kolları arasında akım dağılımı eĢit değildir.
Fırça kamçıları ve bağlantılar uygun değil veya arızalıdır.
Fırça kamçıları çok gevĢektir.
Fırça kamçıları çok uzundur.
Fırça kamçıları çok kısadır.
Fırça kamçıları çok serttir.
Makinenin temeli (kaidesi) gevĢektir.
Kolektör dilimi baĢına düĢen gerilim fazladır.
Yük, Ģiddetle azalıp çoğalıyor.
Makine dururken fırçaların altında kimyasal etkiler.
Makinenin balansı bozuktur.
Makine, aĢırı yükte çalıĢıyor.
Makine, daima aynı durumda durduruluyor.
Makine, uzun müddet yüksüz veya az yükle çalıĢıyor.
Mika izoleler yerlerinden fırlamıĢtır.
Yağ yayılması veya sis Ģeklinde yağ var.
Paralel çalıĢtırma eĢit değildir. (yük bakımından)
Fırçaların cinsi uygun değildir.
ġebeke akımı, dalgalı veya harmoniklidir.
Yay basınçları uygun değildir.
Fırçaların eksensel diziliĢi uygun değildir.
Fırçaların çevresel diziliĢi uygun değildir.
Yol verme akımı çok fazladır.
Fırça bağlantı pabuçları uygun değildir.
Fırça kalınlıkları uygun değildir.
Havalandırma uygun değildir.
Transmisyon hataları dolayısıyla titreĢim var.
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Makinenin çalkalanması (özellikle dik motorlarda)
Sargı veya bağlantılar hatalıdır.
Yataklar aĢınmıĢtır.
Fırça yuvaları donanımı aĢınmıĢtır.

1.4. Kolektör ve Fırçaların DeğiĢtirilmesi DeğiĢtirme Esnasında
Dikkat Edilecek Hususlar
1.4.1. Fırçaların DeğiĢtirilmesi


Fırçalarda çeĢitli arızalar meydana gelebilir. En çok meydana gelen
arızalar Ģunlardır:

Fırça kömürleri kırılabilir, kısalabilir.

Kısalma sonucu yay basıncı azalır.

Fırça yatağı ile gövde arasında kısa devre olabilir.

Fırça yatağındaki sıkıĢtırma vidası gevĢeyerek fırçaların konumlarının
değiĢmesine neden olabilir.
Bu durumlarda kolektör ile fırçalar arasında Ģerare meydana gelir. Arızalanan fırçalar
(kömürler) aynı özellikte yenileri ile değiĢtirilmeli, yay basıncı da yeniden ayarlanmalıdır.

ġekil 1.6: Yeni fırçaların alıĢtırılması

1.4.2. Fırçalar DeğiĢtirilirken Yapılacak ĠĢlemler


Fırçalar değiĢtirilirken yapılacak iĢlemler Ģunlardır:

Kolektör veya bileziklerde ovallik, makinenin yataklarında boĢluk ve
milde salgı bulunmamasını sağlayınız. Yüzey rektifiye etmek gerekiyorsa
bunu uygun bir cihaz ile yapınız. Mümkünse makineyi bulunduğu yerde
ve kendi yataklarında nominal hız ve sıcaklığında döndürmek en iyi
sonucu verir.

Kolektör lamelleri arasındaki mikaları frezeleyiniz veya kazıyınız.
Lamellerin kenarlarını pahlayınız.

Kolektör veya bilezik yüzlerini sıfır zımpara ile parlatınız. Parlattıktan
sonra lamel aralarını, fırça ve yuvalarını basınçlı hava tutup fırçalayarak
temizleyiniz.

Fırça yuvalarını taĢıyan çubukların makine eksenine ve dolayısıyla
lamellere paralel olmasına dikkat ediniz.

Her fırça tutucusu aĢağıda anlatıldığı gibi ayarlanmalıdır.
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Bir dinamometre ile bütün fırça basınçlarının aralarında eĢit ve makine
imalatçısının verdiği değerde olması sağlanır. Böyle bir değer
verilmemiĢse tablodaki basınçlar kullanılabilir.

Kömür (Fırça) Cinsi
Sert
YumuĢak grafit
Elektrografit
Madeni (maden oranı < %70)
Madeni (maden oranı > rr70)

Basınç g/cm²
Kolektörde

Bilezikte

175
150
175
150
150

175
200
150
175

Tablo 1.2: Basınç değerleri



Bu değerler, özel hâllerdeki fırça çalıĢma Ģartlarına bağlı olarak
değiĢebilir. Bu Ģartlar Ģunlardır:

Fırçaların serbestçe çalıĢabilmesi için yuvanın iç yüzleri düzgün ve
ölçüleri tam olmalıdır.

Bastırma tertibinin mafsalları varsa çalıĢmaları serbest olmalıdır, değilse
yağlayıp silinmelidir.

Fırça yuvaları alt yüzlerinin kolektörden uzaklığı, küçük makinelerde 1
mm diğerlerinde en çok 2-3 mm olmalıdır. Bu uzaklığı ayarlamak için
kolektörle yuva arasına uygun kalınlıkta bir mukavva parçası konur.
Yuva bağlantısı gevĢetilir ve yuva mukavvaya dayanıncaya kadar
kolektöre yapıĢtırılıp bu durumda sıkılır.

Yuvalar o Ģekilde dizilmelidir ki aynı iz üzerinde çalıĢan fırçalar eĢit
sayıda olmalıdır. Bu Ģekilde düzenlenmiĢ fırça grupları, makine ekseni
yönünde kaydırılarak fırça izleri, kolektör yüzüne bölüĢtürülmelidir.
Böylelikle kolektörün oluk Ģeklinde aĢınmasına engel olunur.

Bir üst maddedeki hususu yerine getirmek için bir fırça hattını taĢıyan
çubuk üzerindeki fırça yuvalarını gevĢetiniz. Bir lamelin kenarına
bakmak suretiyle fırçaları hizaya getiriniz ve yuvaları yeniden sıkıĢtırınız.

Lamel sayısını kutup sayısına bölerek fırça sıralarının arasındaki
uzaklıkları bulunuz. Sıraların aralıklarını buna göre düzenleyiniz.
Sıraların, makinenin sabit (endüktör) kısmına göre hep birlikte çevre
boyunca kaydırılmasıyla en uygun yerlerinin ayrıca bulunması gerekir.
Makinenin genellikle çalıĢtığı rejime uygun gelen durum bulunursa
makine en randımanlı ve kıvılcımsız çalıĢır, kolektör ve fırçaların
aĢınması azalır.



Fırçaların uygunluğunu, aĢağıdaki Ģekilde inceleyiniz.



Fırça ölçüleri, yuva ölçülerine uygun olmalıdır.
Gereken sayıda fırça bulunması Ģarttır.

15











Bu fırçaların hepsindeki marka ve kömür (karbon) cinsini gösteren
iĢaretlerin aynı olması Ģarttır. Farklı cins fırçaların beraber çalıĢması kötü
sonuçlar verebilir.
Kamçı boyunun ve pabuç Ģeklinin fırça tutucusuna uyup uymadığına
bakınız.(fırçaların yerleĢtirilmesi)
Fırçanın yuvasına doğru yönde konmasına dikkat ediniz. Özellikle alt
veya üst yüzeyleri eğik olan fırçalarda bu çok önemlidir.
Fırçanın yuva içinde serbestçe kayabilmesi için toleranslı (boĢluk) olması
gerekir. Yalnız bu toleranslar, fırça kalınlığında 0,2 fırça geniĢliğinde 0-3
mm'den fazla olmamalıdır.
Fırçanın en kısalmıĢ durumunda bile baskı tertibatının fırçanın tepesine
uygun Ģekilde basıp basmayacağına bakınız.
Kamçı ve pabucun doğru olarak yerleĢtirilmesine dikkat ediniz.

Fırçaların sürten yüzlerinin alıĢtırılması (rodaj)

Fırçalar, dönen kısmın yüzüne iyice alıĢmalıdır. Bunun için de makine,
iĢletmeye konulmadan önce fırçaların alıĢtırma (rodaj) iĢlemi
yapılmalıdır.


Fırçaların altına aĢındırıcı yüzü fırçalara dönük olarak bir zımpara kâğıdı
sokulur (Bazı zımpara bezleri iletken tanecikler ihtiva ettiğinden bunları
kullanmaktan kaçınmalıdır.). Bu kâğıt, makinenin dönüĢ yönünde ileri
geri hareket ettirilerek kömürün sürten yüzü alıĢıncaya kadar aĢındırılır.
Kömürün yüzüne gömülebilecek küçük parçacıklar uzaklaĢtırılmalıdır.



Makine yeniden durdurularak basınçlı hava veya körükle bakır ve
zımpara tozları üflenir. Fırçalar çıkartılarak yuvaların iç kısımları da iyice
temizlenmelidir.

Makineye yol verilmesi




Makineye yol vermeden önce fırçaların yuvalarda iyi kaydığını kontrol
ediniz.
Makineye az yükle yol veriniz. Patın denilen renkli iz tabakası teĢekkül
ettikçe yükü artırınız.
Patın teĢekkülü, çalıĢmanın normal olduğunu gösterir. Bu sırada fırçaların
kaymasını sürekli olarak kontrol ediniz. Patın rengi, duruma göre bakır
renginden siyaha kadar değiĢebilir. Önemli olan patının meydana gelmiĢ
olmasıdır. Bu iĢ biraz uzun sürer. Makine iyi ayarlanmıĢsa 50-100 saatte
1/4 yükten tam yüke alınır.

1.4.3. Kolektörün DeğiĢtirilmesi
Arızalanan bir endüviyi tekrar sarmadan önce kolektörün iyi bir incelemeden
geçirilmesi gerekir. Çünkü çoğunlukla kolektör aĢınmıĢ veya özelliğini kaybetmiĢ
olmaktadır ve yenisi ile değiĢtirilir. Kolektör bakımı yapılarak yeniden sarılan ve çalıĢtırılan
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endüvilerden randıman alınamamaktadır. Bu nedenle endüvi sarımı yapılan bütün kolektörlü
makinelerin hemen hemen hepsinin kolektörü yenisi ile değiĢtirilir. Bundan baĢka bobin
uçlarının lehimlendiği kısımlar sokulurken zarar görebilir. Toz, kömür tozu, yağ gibi
pislikler dilimler arasında kısa devreye neden olabilir. Fırça ve kolektörün birbiri ile
sürtünmesinden dolayı kolektörde dengesiz aĢınmalar olmaktadır.
Kolektörde fazla aĢınma yoksa bakımı yapılabilir. Öncelikle kolektörde dengesiz
aĢınma var ise torna ile düzeltilmelidir. AĢınma çok az ise zımpara ile düzeltilir. Dilimler
arası da demir testeresi ile ya da bıçak ile temizlenir. Bunu yaparken mikaların
aĢınmamasına dikkat edilmelidir.


Kolektör değiĢtirilirken dikkat edilecek hususlar:


Kolektör, milinden çıkarılırken çektirme ile mile zarar verilmeden
çıkarılmalıdır.

Yeni kolektör mile yerleĢtirilirken dengeli bir biçimde kasılmaya meydan
vermeden yerleĢtirilmelidir. Bunun için milin baĢına geçecek demir
borular kullanılır ve çekiçle üstten borulara vurularak kolektöre ve mile
zarar vermeden yerleĢtirme sağlanır.

Yeni yerleĢtirilen kolektörün önceki yerine tam olarak oturtulması
gerekir. Ne geride kalmalı ne de fazla ileride sabitlenmemelidir. Aksi
takdirde fırçalar kolektöre tam basamayacağından kısa sürede endüvi
yeniden arızalanır.
Fırça tutucuları, eğik ve dik olmak üzere iki tiptir. Fırça tutucuları, fırça taĢıyıcılarıyla
monte edilir.

1.4.4. Yataklar ve Diğerleri
Yatakların görevi, motorun hareket eden kısımlarının mümkün olduğu kadar az
kayıpla gürültüsüz ve bir eksen etrafında rahatça dönmesini sağlamaktır. Doğru akım
motorlarında bilezikli yataklar ve rulmanlı (bilyeli ve makaralı) yataklar kullanılır.
Kolay değiĢtirilebilir olması ve sürtünme kayıplarının ihmal edilecek derecede olması
nedeniyle küçük ve orta güçlü motorlarda hemen hemen yalnız rulmanlı yataklar
kullanılmaktadır. Bu yatakların en büyük sakıncası, fazla gürültü yapmasıdır. Elektrik
motorlarının en önemli parçalarından biri de yataklardır. Yataklar, çok arıza yapan ve bakım
isteyen kısımdır. Yataklarda meydana gelen aĢınmalar, sürtünmeler komütasyonun
bozulmasına ve en büyük arızaların doğmasına neden olur.
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ġekil 1.7: Yatak ve rulman

1.5. DC Motor ÇeĢitleri
1.5.1. ġönt Motorlar
Uyartım sargısının endüvi sargısına paralel olarak bağlandığı doğru akım motorlarıdır.
ġönt motorun devir sayısı, yük ile çok fazla değiĢmez. Motorun devir sayısı, kaynak gerilimi
veya endüvi akımı ile kontrol edilebilir. Yol alma anındaki momentleri düĢüktür. Motor
boĢta çalıĢırken de devir sayısı normal değerdedir. Motorun maksimum verimde çalıĢması
için motorun sabit kayıplarının endüvi kayıplarına eĢit olması gerekir. Motorun üreteceği
moment, endüvi akımıyla doğru orantılı olarak artar.

ġekil 1.8: ġönt motor bağlantı Ģeması



Kullanıldığı yerler

Yüksek kalkınma momenti ve sabit devir sayısı istenen uygulamalarda kullanılır.
Asansörler bu motorun kullanım alanlarındandır.

1.5.2. Seri Motorlar
Uyartım sargısı endüvi sargısının birbirine seri olarak bağlandığı doğru akım motoru
çeĢididir. Motor, yüklendikçe devir sayısı hızla düĢer. Bunun nedeni, yük akımının aynı

18

zamanda uyartım akımı olmasıdır. Akım arttığında manyetik akı ’ de artacaktır ve E=K..n
formülüne göre manyetik akı arttığında devir sayısı da düĢecektir. Seri motorun yol alma
momenti oldukça yüksektir. Motor boĢta çalıĢtığında  değeri oldukça küçük bir değer alır.
Dolayısıyla devir sayısı, tehlikeli bir Ģekilde yükselebilir. Bu yüzden seri motor boĢta
çalıĢtırılmamalıdır.

ġekil 1. 9: Seri motor bağlantı Ģeması


Kullanıldığı yerler
Seri motor, kalkınma momentinin çok yüksek olması istenen tren, tramvay, troleybüs,
vinç ve asansör gibi ağır iĢlerde kullanılır.

1.5.3. Kompunt Motorlar
Seri ve Ģönt motorun karıĢımından oluĢan bir motor çeĢididir. Kompunt motor,
baĢlangıçta “n” gibi bir devir sayısına sahiptir. Çünkü motorda bulunan Ģönt sargı, küçük de
olsa bir akım çeker ve bir  manyetik akısı oluĢur. Bağlantı Ģekillerine göre ters kompunt ve
eklemeli kompunt gibi çeĢitleri vardır. Ters kompunt motorda devir sayısı, yüklendikçe
artarken eklemeli kompunt motorda yüklendikçe devir sayısı azalır. Eklemeli kompunt
motorda yol alma momenti oldukça yüksektir. Buna karĢın ters kompunt motorda yol alma
momenti düĢüktür.

ġekil 1.10: Kompunt motor bağlantı Ģeması
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Kullanıldığı yerler
Eklemeli kompunt motorlar, seri motora benzer bir özellik gösterir. Bu nedenle seri
motorun kullanıldığı yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle vinç, asansör ve hadde
makinelerinde yaygın olarak kullanılır.
Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen, fakat yük ile devir
sayısının değiĢmemesi gereken sinema makinelerinde, televizyon anten yönlendiricilerinde,
dokuma tezgâhlarında ve buna benzer uygulamalarda kullanılır.

1.6. Sabit Kutuplu DC Motor Devir Yönü DeğiĢtirme
DC motorlarda devir yönü değiĢtirmek için gerilim uçları ya da esas alan sargı
uçlarından herhangi birisi değiĢtirilir.(ġekil 1.11)

ġekil 1.11: Sabit kutuplu DC motorlarda devir yönü değiĢtirme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gemilerde kullanılan DC motorların montaj ve bakımlarını aĢağıda verilen iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Emniyet için elektrik kesiniz.
 El aletinin montaj vidalarını açınız.
 El aletinin aleti, motor montaj (kaide)
vidalarını sökünüz.
 Motor bağlantı kablolarına dikkat ederek
kabloları sökünüz.
 Motor bağlantı uçlarını çıkararak ölçme
iĢlemi yapınız.
 Motorun sağlamlık kontrolünü yapınız.
 Motor sağlamlık kontrollerini yaparak,
motor elektrik ve mekanik azılarını
sırasıyla tespit ediniz.
 Fırçaları kontrol ediniz.
 Sargıları kontrol ediniz.
 Kolektör aĢınmalarını kontrol ediniz.
 Tespit edilen arızaları, yeni parçalarla
değiĢtirerek arızayı gideriniz.
 Motor arızası büyükse yeni motorla
değiĢtiriniz.
 Motor bakım/onarım iĢlemini
tamamlayarak iĢlemi bitiriniz.

 ÇalıĢmalarınızı enerji altında
yapmayınız.
 ÇalıĢmalarınızda kullanacağınız yardımcı
el ve güç aletlerini hazır bulundurunuz.
 El ve güç aletlerinin çalıĢır durumda
olmasına özen gösteriniz.
 Motor arızaları büyük boyuttaysa motoru
yenisiyle değiĢtirme yoluna gidiniz.
 Motor arızasını giderirken elektrikli ev
aletinin diğer kısımlarını da olabilecek
arızalara karĢın gözden geçirmeyi
unutmayınız.
 Tamiratını yapacağınız aletin kısa süreli
bir tamir iĢlemi olmamasına özen
gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Kutup sargılarındaki kopukluk seri lamba ile tespit edilir.

2.

( ) Endüvide arızalı bobin grubu grovler cihazı ile bulunur.

3.

( ) Kollektör dilimlerinde kararma var ise uygulanan gerilim azaltılır.

4.

( ) ġönt sargının manyetik alan yönü ters ise bobin değiĢtirilir.

5.

( ) Fırça ölçüleri, yuva ölçülerine uygun olmalıdır.

6.

( ) Fırçanın temas yüzeylerinin alıĢtırılmasına rodaj denir.

7.

( ) Dengesiz aĢınmıĢ kolektör zımpara ile düzeltilerek tekrar kullanılabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Doğru akım jeneratörlerini devreye alarak, devreyi paralel bağlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Doğal mıknatıs ve elektromıknatıslar ile manyetik alan elde ediniz. Manyetik
alanın yönünü ve davranıĢını öğreniniz.



DC makinelerin yapısı hakkında bilgi edininiz. Mümkünse bir DC motoru
(örneğin bir teyp motoru) ve DC üreteci (örneğin bisiklet dinamosu) sökerek
yapılarını ve nasıl çalıĢtıklarını inceleyiniz.

2. DC JENERATÖRLERĠN YAPISI VE ÇEġĠTLERĠ
2.1.DC Jeneratörlerin parçaları





Gövde ve kutuplar
Endüvi ve göbek
Kolektör ve fırçalar
Yatak, kapak ve diğer parçalar

Resim 2.1: Gövde ve manyetik alan kutup sargıları
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Resim2.2: DeğiĢik endüvi örnekleri

Resim2.3: DeğiĢik kolektör ve fırça örnekleri

ġekil 2.4: Kapaklar ve diğer parçalar

2.2. DC Jeneratörlerin ÇalıĢması
24

Jeneratörlerin çalıĢma esaslarında anlatılan ve Ģekil 2.5’te oluĢumu gösterilen akım
her yarım turda yön değiĢtirir. Büyük güçlü jeneratörlerde kutuplar elektromıknatıslardan
oluĢur. Kutupları oluĢturan bu elektromıknatıslara uyartım sargısı ismi verilir.
Yönü değiĢken olan bu akımı tek yönlü olarak dıĢarı alabilmek için kolektör
(komütatör) ve fırçalardan oluĢan bir düzenek kullanılır. ġekil2.6’yı inceleyiniz.

ġekil 2.5: DC Jeneratör ve kısımları

ġekil 2.6: DC Jeneratörlerinin çalıĢması
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2.2.1. DıĢarıdan Uyartımlı ġönt Jeneratör
Uyartım sargısı harici bir DC kaynak tarafından beslenen jeneratörlere dıĢarıdan
uyartımlı jeneratörler denir. ġönt jeneratörlerde uyartım (indüktör) sargısı endüvi sargılarına
paralel bağlanmıĢtır. ġönt dinamolarda endüvi uçları A-B, kutup sargı uçları I-K, yardımcı
kutup sargı uçları ise G-H harfleri ile belirtilir. Uyartım direncinin uçları t-s-q ile gösterilir.
ġekil 1.15’i inceleyiniz.

ġekil 2.7: Kendinden uyartımlı Ģönt jeneratör

Uyartım sargısını kendi ürettiği enerji ile besleyen jeneratörlere kendinden uyartımlı
denir. Sargı uçları harfle gösterilirken dıĢarıdan uyartımlı Ģönt jeneratörden farklı olarak
kutup sargı uçları C-D ile gösterilir. ġekil 1.16’yı inceleyiniz.
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ġekil 2. 8: Kendinden uyartımlı Ģönt jeneratörler ve bağlantıları
a- Yalnız ana kutuplu Ģönt jeneratör
b- Ana kutup ve yardımcı kutuplu Ģönt jeneratör
c- Ana kutup, yardımcı kutup ve dengeleme sargılı Ģönt jeneratör

2.2.2. Kompunt Jeneratör
Hem seri hem de paralel iki farklı kutup sargısı bulunan jeneratörlerdir (ġekil 1.17).
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ġekil 2.9: Kompunt dinamoların sargıları ve bağlantıları
a- Yalnız ana kutuplu kompunt jeneratör
b- Ana ve yardımcı kutuplu kompunt jeneratör

Seri ve paralel kutup sargıları birbirlerinin alanlarını destekliyorsa buna eklemeli
kompunt, birbirlerinin alanlarını zayıflatıyorsa buna ters kompunt denir (ġekil 1.18).

ġekil 2.10: Kompunt jeneratörlerde kutup sargıları
a- Eklemeli kompunt
b- Ters kompunt

2.2.3. Seri Jeneratör
Uyartım sargısının endüvi sargısına seri bağlı olan jeneratörlerdir. Sargı uçları
gösterilirken Ģönt jeneratörlerden farklı olarak kutup sargı uçları E-F harfleri ile gösterilir.
ġekil 1.19’u inceleyiniz.
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ġekil 2.11: Seri jeneratör ve devre bağlantısı

2.2.4. DC Jeneratörlerde Gerilim ve Polarite Miktarının Denetimi
Jeneratörlerde gerilim ayarı yapabilmek için; kutuplardan geçen uyartım akımının,
dolayısıyla kutupların manyetik alanlarının denetlenmesi gerekir.

2.2.5. DC Jeneratörlerde Arıza Giderme
Jeneratörlerde arızalar; kutuplarda, kolektör ve fırçalarda, endüvide ve yatak-kapak
gibi elemanlarda meydana gelir.
2.2.5.1. Kutup Arızaları


Devre kopukluğu: Sarım dikkatsizliği, sarsıntı, çekme, dıĢarıdan darbe veya
bobin içerisinde meydana gelen bir kısa devre sonucu oluĢabilir.Sargı uçları
devreden ve endüviden ayrılarak seri lamba ile kontrol edilerek kopukluğun
hangi sargıda olduğu bulunabilir.
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Kısa devre: Bobin uçlarının veya sarımların birbirlerine veya gövdeye
değmesidir. Kısa devre kontrolü voltmetre ile yapılır. Kutup sargılarına gerilim
uygulanarak her bobinin ucundaki gerilim ölçülür. Farklı gerilim ölçülen
bobinin içerisinde kısa devre vardır.



Gövdeye kaçak: Kutup sargılarının yalıtkanlığının bozulması, bağlantı ve
kutup bobinlerinin birbirlerine değmesi ile olabilir. Kontrol için, bobin
bağlantıları çözülüp seri lamba ile ölçülür.

2.2.5.2. Kolektör ve Fırça Arızaları
Kolektörde oluĢan arızalar, gövdeye kaçak ve iki veya daha fazla dilimin kısa devre
olmasıdır. Dilimler arası temizlenerek giderilebilir.
Fırçaların kolektöre bastığı noktada Ģerare meydana geliyorsa fırçada arıza vardır.
ÇeĢitli sebeplerden kaynaklanan bu arıza fırçanın değiĢtirilmesiyle giderilir.
2.2.5.3. Endüvi Sargı Arızaları


Endüvide kısa devre: Arızalı bobinde yüksek ısı oluĢur ve bağlı olduğu
kolektör dilimlerinde kararmalar meydana gelir. Arızalı endüvi, endüvi ölçüm
cihazı (Growler) üzerine konulup bobin olukları üzerine ince bir sac konulur.
Sac hangi bobin üzerinde titrerse o bobin arızalıdır.



Kopukluk: Endüvinin ısınması, kolektörde kararma ve fırçalarda Ģerare ile
kendini gösterir. Arızalı endüvi growler cihazına konup kolektör dilimleri
arasındaki gerilim ölçülür. Kopuk olan bobinde gerilim ölçülemez.



Gövdeye kaçak: Kolektörde Ģerare ve endüvide aĢırı ısınma ile kendini
gösterir. Seri lamba ile kontrolden sonra, bobin uçları kolektörden ayrılarak yine
seri lamba ile kaçağa sebep olan bobin veya bobinler bulunabilir.

2.2.5.4. Yatak ve Mekanik Arızalar
DC makinelerinde en çok arıza yapan parçalardan biri yataklardır. Uzun süre
çalıĢmaktan veya bakımsızlıktan bozulabilir. Gürültülü ve vuruntulu çalıĢma ile kendini
gösterir. Yatakların değiĢtirilmesi ile düzeltilir.
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2.3. Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması


ġönt jeneratörlerin paralel bağlanması: Doğru akım Ģebekelerinin yükü,
günün belirli saatlerinde değiĢik özellik gösterir. Bu yük değiĢimini her an için
bir jeneratörle karĢılamak imkânsız ve ekonomik olmayabilir. B daha yararlı ve
ekonomik olur. Yükün az olduğu saatlerde bir jeneratörle, yükün arttığı
saatlerde ikinci veya üçüncü jeneratör birinci jeneratöre paralel bağlanarak yük
karĢılanır (ġekil:4.12). ġönt dinamoların paralel bağlanması, yükün iki veya
daha fazla jeneratörle karĢılanması iĢleminde jeneratörlerin birbirine paralel
bağlanması gerekir. AĢağıda Ģönt jeneratörlerin paralel bağlanmasını gösteren
Ģema görülmektedir.



Kompunt jeneratörlerin paralel bağlanması: Yük değiĢimi fazla ve sık olan
Ģebekelerde kullanılan jeneratörlerin paralel bağlanmaları, Ģönt jeneratörlerde
olduğu gibidir. Paralel bağlama sırasında jeneratörlerden birisinin Ģönt
sargısında olabilecek bir kopukluk sonunda bu jeneratörün motor olarak
çalıĢacağı da unutulmamalıdır. Bu istenmeyen durumu önlemek amacıyla her
iki jeneratörün seri sargısı bir iletkenle birleĢtirilmektedir. Bu iletkene “denge
iletkeni veya denge barasi” adı verilir. Bu iletkenin direnci, seri sargı
dirençlerinden küçük olmalıdır.

Paralel bağlamada, jeneratör gerilimleri normal değerlere yükseltilir. Her iki Ģalter de
aynı anda kapatılır. Bağlantının açık çizimi örnek resimde verilmiĢtir,bu nedenle bir
jeneratör yerine iki veya daha fazla jeneratörle beslemek gerekir.

ġekil 2. 12: ġont dinamoların paralel bağlanması

2.4. Kompunt Jeneratörlerin Paralel Bağlanması
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Yük değiĢimi fazla ve sık olan Ģebekelerde kullanılan jeneratörlerin paralel
bağlanmaları, Ģont jeneratörlerde olduğu gibidir. Paralel bağlama sırasında jeneratörlerden
birisinin Ģont sargısında olabilecek bir kopukluk sonunda bu jeneratörün motor olarak
çalıĢacağı da unutulmamalıdır.
Bu istenmeyen durumu önlemek amacıyla her iki jeneratörün seri sargısı bir iletkenle
birleĢtirilmektedir. Bu iletkene “denge iletkeni veya denge barasi” adı verilir. Bu iletkenin
direnci, seri sargı dirençlerinden küçük olmalıdır.
Paralel bağlamada, jeneratör gerilimleri normal değerlere yükseltilir. Her iki Ģalter de
aynı anda kapatılır. Bağlantının açık çizimi örnek resimde verilmiĢtir.

ġekil 2. 13: Kompunt jeneratörlerin paralel bağlanması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Verilen ölçütler doğrultusunda DC motora yol veriniz ve arıza tespiti yapınız.
DC motora yol vermek
 L-M-R ile belirtilen yol verme
direncini en yüksek kademeye
ayarlayınız.
 t-s-q ile belirtilen uyartım devresi
direncini sıfır yapınız.
 Bağlantınızı kontrol ediniz. ĠĢ
güvenliği kurallarına uygun bir
Ģekilde Ģalteri kapatarak motora
enerji veriniz.

Arıza tespiti yapmak
 Motor hiç çalıĢmadı ise, enerjiyi
kesip, enerji bağlantısını kontrol
ediniz.
 Motor çalıĢıyor fakat normal dıĢı
gürültü çıkarıyorsa enerjiyi kesip
yatakları, bobinleri ve kolektörü
kontrol ediniz.

Enerjiyi kesmeyi unutmayınız.

 Motor çalıĢıyor fakat kömürler
Ģerare yapıyorsa enerjiyi kesip
kömürleri, yatakları, bobinleri ve
kolektörü kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Manyetik alan içindeki iletkende gerilim oluĢması olayına ne ad verilir?
A) Ġndüktans
B) Ġndüklenme
C) Reaktans
D) Alternans
E) Frekans

2.

Seri dinamolarda ne, neye seri bağlıdır?
A) Kutup sargısı-uyartım sargısı
B) ġönt sargı-uyartım sargısı
C) Endüvi sargısı-Ģönt sargı
D) Uyartım sargısı-endüvi sargısı
E) Motor sargısı-kutup sargısı

3.

DC makinelerinde manyetik alanı meydana getiren kısma ne ad verilir?
A) Endüvi
B) Kollektör
C) Kolektör
D) Rotor
E) Ġndüktör

4.

Uyartım akımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kutup akımı
B) Anma akımı
C) Endüvi akımı
D) Motor akımı
E) Ġndüktör akımı

5.

Dinamolarda endüvi uçları hangi harflerle gösterilir?
A) A-B
B) G-H
C) I-K
D) G-K
E) H-K

6.

Kompunt dinamo niçin bu adı almıĢtır?
A) Kompresörlerde kullanıldığı için
B) Kutuplarında iki sargı olduğu için
C) Paralel iki dinamodan oluĢtuğu için
D) Eklemeli yapıldıkları için
E) Kumanda sargıları olduğu için
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7.

Endüvi manyetik alanının kutup manyetik alanına gösterdiği dirence ne ad verilir?
A) Endüvi direnci
B) Endüvi komütasyonu
C) Endüvi reaksiyonu
D) Endüvi kompanzasyonu
E) Endüvi akımı

8.

DC motorlarda devir yönü nasıl değiĢtirilir?
A) Gerilim artırılarak
B) Akım azaltılarak
C) Kutup uçları değiĢtirilerek
D) Fırçalar kaydırılarak
E) Gerilim azaltılarak

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemilerde kullanılan alternatif akım jeneratörlerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kimyasal temizleme maddelerinin insan ve çevre sağlığına etkilerini araĢtırınız.



Bobinajcı ve motor bakımı yapılan iĢ yerlerinde elektrik motorlarının bakım ve
temizliğinin nasıl yapıldığını araĢtırınız.



AraĢtırma ve gözlemlerinizi bir rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporları sınıfta tartıĢınız.

3. MOTOR TEMĠZLĠĞĠ
3.1. Soğutmanın Önemi
Motor imalatında, makinenin aĢırı ısınmayla karĢılaĢmadan maksimum güçle
çalıĢması istenir.
Bir motorun yalıtımının (izolasyonunun) bozulması, zamana ve ısıya bağlıdır. Bu
bakımdan motor ömrü çalıĢma sıcaklığı ile değiĢir. AĢırı ısınma, makine ömrünü kısaltan
önemli bir etkendir. Yalıtım maddesi, ısı nedeniyle zamanla oksitlenerek gevrekleĢir,
mekanik dayanıklılığını ve yalıtkanlığını kaybeder. Uygulamada kabaca her 10 °C ısı
yükselmesinde yalıtım maddesi ömrünün yarı yarıya azaldığı bilinmektedir.
Sonuç olarak elektrik motorunun soğutulması, imalat aĢamasında önemli bir yer tutar.
Motor ısısının alınarak soğutulması, sıcaklık yükselmesinin önüne geçilebilmesi, motorun
yüzey alanına bağlıdır. Ancak ısıyı oluĢturan kayıplar motorun hacmine bağlıdır. Bu nedenle
motorun ölçüleri veya hacmi büyüdükçe soğutma da zorlaĢır.

3.2. Motor Soğutma Yöntemleri
Bütün elektrik makinelerinde olduğu gibi elektrik motorlarında da ısı Ģeklinde kayıplar
oluĢur. Bu kayıplar sonucu motorun sargıları ve manyetik nüveleri ısınır. Motor sıcaklığının
fazla yükselmesine engel olmak için motorda oluĢan ısının uygun bir Ģekilde havaya
iletilmesi gerekir.
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3.2.1. Motor Standartları Hakkında Genel Bilgiler


Elektrik motorlarının standartlarını belirleyen ve bunları yayınlayan iki temel
kurum vardır. Bunlar: IEC ve NEMA 'dır.

IEC (International Electrotechnical Commission) bir Avrupa
kuruluĢudur.

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) bir Amerikan
kuruluĢudur.
AĢağıda açıklanan motor soğutma Ģekilleri ile ilgili bilgiler IEC standartlarına
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Türkiye'de ise konu ile ilgili düzenleme Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
IEC' ye dayanılarak yapılmıĢtır.
Motor, bütün kısımları soğutmayı kolaylaĢtıracak Ģekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu
tasarımlar, IEC standartları da dikkate alınarak yapılır. Örneğin, rotor kanatçıkları, endüvi
pervanesi, gövde kaburgaları vb. AĢağıda motorların soğutulması ile ilgili çeĢitli yöntemler
belirtilmiĢtir.
3.2.1.1. Soğutma ġekilleri IEC
IEC standartlarının 34–6 bölümü, elektrik motorlarının soğutma Ģekillerine ayrılmıĢtır.
“International Cooling”in kısaltması olan IC harfleri ile ifade edilen bölümde kısaltmayı
iki haneli rakamlar takip eder. Bunlardan birincisi, soğutma devresinin düzenlemesini,
ikincisi ise soğutucunun dolaĢımını sağlayan gücün beslenme yöntemini gösterir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi TSE 3210 / Nisan 1978 kitapçığında bulunmaktadır.
Ġlk Rakam
Ġkinci Rakam
Soğutma Devresinin Düzeni
Soğutucu Gücün Beslenme Yöntemi
0 - Serbest dolaĢım
0 - Serbest yayılımlı
1 - GiriĢ borulu havalandırma
1 - Kendinden dolaĢımlı
2 - Havalandırma, motordan ayrılmaz
2 - ÇıkıĢ borulu havalandırma
olan ve ayrı bir mile bağlanmıĢ
aygıt ile sağlanmıĢ.
3 - Havalandırma, motor üzerine
3 - GiriĢ ve çıkıĢ borulu havalandırma
takılmıĢ bağımlı bir düzen ile
sağlanmıĢ.
4 - Gövde yüzeyinden soğutma
4 - Kullanılmıyor.
5 - Çevreleyen ortam kullanılarak motoru,
5 - Havalandırma, motordan ayrılmaz
motordan ayrılmaz bir soğutucu ile
olan bağımsız bir düzen ile
soğutma
sağlanmıĢ.
6 - Çevreleyen ortam kullanılarak motoru,
6 - Havalandırma, motorun üzerine
motor üzerine takılmıĢ bir aygıt ile
takılmıĢ bağımsız bir düzen ile
soğutma
sağlanmıĢ.
7 - Çevreleyen ortam kullanılmadan
7 - Havalandırma, motordan bağımsız
motoru, motordan ayrılmaz bir aygıt ile
ve ayrı bir aygıt ile sağlanmıĢ.
soğutma
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8 - Çevreleyen ortam kullanılmadan
motoru, motor üzerine takılmıĢ bir
aygıt ile soğutma
9 - Bağımsız monte edilmiĢ soğutma aygıtı
ile havalandırma

8 - Havalandırma, bağıl yer değiĢtirme
ile sağlanmıĢ.

Tablo 3.1: IEC elektrik motorlarının soğutma Ģekilleri

3.2.2. Motorların Pervane ve Muhafaza Kapağı ile Soğutulması
Pervane ve muhafaza kapağı, motorların hava ile etkin bir Ģekilde dıĢ yüzeyden
soğutulmasını sağlar. Milin arka ucunda bulunan pervane, havayı emerek motor gövdesinde
mile paralel olarak yapılan kaburga adı verilen çıkıntıların üzerine üfler. Kaburgalara bu
Ģekilde üflenen hava, motor ısısını alır ve soğuma bu Ģekilde gerçekleĢir. Muhafaza
kapağının görevi, pervaneyi korumanın yanında havayı gövde üzerine yönlendirmektir. Bu
nedenle muhafaza tası olmadan motorların çalıĢtırılması sakıncalıdır.

Resim 3.1: Pervane ve muhafaza kapağı

Resim 3.2: Pervane kapağının kaburgalara
hava yöneltme boĢlukları

Gövde üzerindeki kaburgalara üflenen hava, soğutma dıĢında gövdenin
temizlenmesini de sağlar. Kaburga uçları ile muhafaza kapağı (pervane kapağı) arasındaki
hava boĢlukları da motorun kendini temizleme özelliğini kolaylaĢtırır.
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Resim 3.3: Gövde yüzeyini geniĢletme amacıyla yapılan kaburgalar

Daha önce de öğrendiğimiz gibi motor dönüĢ yönünün, soğumaya etkisi yoktur.

3.2.3. Motorların Duran ve Dönen Kısımlarına Soğutma Kanalları Açılarak
Soğutulması
Genellikle büyük güçlü motorlarda duran kısım, parçalı yapılır. Her parçanın
birleĢimlerinde enine ve boyuna kanal ve boĢluklar açılır. Bu kanal ve boĢluklar, manyetik
alanı oluĢturan sac paketlerinde hava dolaĢımına neden olur. Böylece içeride oluĢan ısı, hava
yardımı ile dıĢarıya iletilir.
Soğutma kanallı motorların en önemli parçası demir dökümden yapılan gövde Ģeklidir.
Gövde Ģeklinin tasarımı mekanik dayanıklılık, sert koĢullara dayanma kapasitesi, soğutma
verimliliği gibi birçok etkenle çok yakından iliĢkilidir.
Motor gövdesinin iç yüzeyi ile stator sac paketi dıĢ yüzeyi birbirlerine tam olarak
oturmaları, yani tam temas etmeleri için titiz bir Ģekilde imal edilir. Bu iĢlem, stator sac
paketi ve gövde arasındaki ısı direncini en aza indirerek soğurmayı artırır. Böylece motor
içinde oluĢan ısı, gövdeye iletilerek soğuma gerçekleĢir. Bu tip motorlar tamamen kapalıdır.
Soğutmanın daha verimli olması için ayrıca soğutma fanı da kullanılır.
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Resim 3.4: Gövde kanalları ve statora sarılan sargılar

Elektrik motorlarının dönen kısımlarında da soğutma amaçlı düzenlemeler yapılır.
Bunlar, rotor kanatçıkları ve endüvi pervaneleridir. Rotor kanatçıkları ve endüvi pervanesi
çalıĢma sırasında iç kısımda oluĢan sıcaklığın yoğunlaĢmasını önleyerek homojen bir Ģekilde
dağılımını sağlar. Bu da soğuma için oldukça önemlidir.

Resim 3.5: Rotor kanatçıkları ve endüvideki pervaneler

3.2.4. Motorların Soğutucu Fanla Soğutulması
Büyük, güçlü motorların soğutulmasında kullanılan bir yöntemdir. Motor gövdesine
uygun bir Ģekilde yerleĢtirilen fan ünitesiyle soğutma yapılır. Fan ünitesi, ortamın havasını
motorun içine üfler ve hava, motorun içinden geçtikten sonra ısınmıĢ olarak diğer taraftan
dıĢarıya atılır.
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Motor etiketinde belirtilen nominal hızın altındaki devirlerde ( düĢük frekanslardan
dolayı ) sürekli çalıĢma durumunda, motorun doğal soğutması yeterli olmayacağından harici
fan ihtiyacı doğabilir.

Resim 3.6: Motorların fan motoru ile soğutulması

Resim 3.7: Soğutucu fan motoru ile soğutma

3.3. Toz Alma Yöntemleri
Elektrik motorları çalıĢma ortamlarından veya çevre koĢullarından kaynaklanan
tozlanmalara maruz kalır. Motor dıĢ yüzeylerinin tozla kaplanması, çalıĢma verimlerini ve
soğumayı olumsuz etkiler. Tozların zamanla yağ, pas, rutubet ile birleĢmesi çok sakıncaları
olan kirlenmelere neden olur. Bu nedenle biriken tozların sıkça temizlenmesi motor ömrünü
ve verimini artırır.
AĢağıda motorların tozdan arındırılması için kullanılan basit ve değiĢik yöntemler
anlatılmaktadır. Motorların tozları ihmal edilmeden düzenli bir Ģekilde temizlenmelidir.

3.3.1. Kompresörle Toz Alma
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Elektrik motorlarının üzerinde biriken her türlü toz, talaĢ, kaba kir ve pislik gibi kolay
temizlenebilen oluĢumlar, basınçlı hava üreten hava kompresörleriyle iyice temizlenmelidir.
Kompresörle yapılan temizleme, kuru olarak yapılan yüzeysel bir temizliktir.
Temizleme iĢlemi, kompresörlerden elde edilen basınçlı havanın temizlenecek motor
yüzeylerine uygun bir Ģekilde püskürtülmesiyle yapılır. Pervane, muhafaza kapağı delikleri,
kapak-gövde birleĢimleri, klemens kutusu ve çevresi, gövde kaburgaları gibi girintili ve
çıkıntılı yerler çok dikkatli bir Ģekilde temizlenmelidir. Bu iĢlemin sıklıkla tekrarlanması
motor yüzeyinde sakıncalı kir ve pisliklerin oluĢumunu büyük ölçüde engeller.

Resim 3.8: Basınçlı hava üreten hava kompresörü ve kompresörle toz alma

3.3.2. Fırçayla Toz Alma
Yukarıda anlatılan temizleme iĢleminde basınçlı hava yerine fırça kullanılarak aynı
temizleme iĢlemleri yapılabilir. Fırça ile yapılan temizleme de kuru ve yüzeysel yapılan
temizliktir. DeğiĢik kalınlık ve sertlikte fırçaların kullanılması temizliğin daha kolay ve iyi
yapılmasını sağlar.

Resim3.9: Fırça ile toz alma
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3.4. Yağ ve Pas Çıkarma Yöntemleri
Elektrik motorlarında arızaların birçoğu yağ, kir, pas gibi pisliklerden ve rutubetten
meydana gelir. Motor dıĢ yüzeyi, pervane, muhafaza kapağı, mil çevresi gibi yerlerde biriken
bu pisliklerin motor üzerindeki ısının havaya iletilmesine engel oldukları için temizlenmeleri
gerekir.
Motor içi ve dıĢında oluĢan pislik ve yağ zerrecikleri, motor ısısı ile birlikte
buharlaĢarak iyi bir iletken hâline gelir. Bu da sargıların kendi aralarında veya gövde
arasında akım dolaĢmasına neden olur.
Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı yağ, pas gibi kirlenmeler, değiĢik yöntemlerle
temizlenir. Bilinen ve en çok kullanılan yöntem, petrol ürünleri olan benzin, mazot, gaz yağı
ile yapılan temizlemedir. Günümüzde bilinen yöntemlerin dıĢında, kimyasal olarak üretilen
endüstriyel temizleme ürünleri ile daha verimli temizleme iĢlemleri yapılmaktadır.
Yapılan temizleme iĢlemlerinde, motorun mekanik parçalarına ve sargılarına zarar
verilmemelidir. Kullanılacak olan temizleme malzemeleri seçilirken bu önemli husus asla
unutulmamalıdır. Aksi hâlde kâr edilmesi düĢünülürken zarar edilmiĢ olur.

3.5. Temizlik Yapılırken Gerekli ĠĢ Güvenliği
Elektrik motorlarının temizliği yapılırken iĢ güvenliği ve çalıĢma kurallarıyla temizlik
maddelerinin kullanma talimatlarına uyma konusunda titizlik gösterilmelidir. Bu konuda
bazı önemli kurallar bilinmelidir.


Temizlik maddelerinin kullanımıyla ilgili kurallar Ģunlardır:

Temizlik yapılan yer, yangına karĢı güvenli olmalıdır.

Temizlik araç gereç ve donanımları eksiksiz olmalıdır.

Uygun bir iĢ önlüğü giyilmelidir.

Eldiven ve göz koruyucu kullanarak cildimizde ve gözümüzde
oluĢabilecek ciddi sağlık problemlerine karĢı tedbir alınmalıdır.

Petrol ürünleriyle yapılan temizliklerde yanma, parlama ve patlamaya
karĢı çok dikkatli olunmalı, tedbirli davranılmalıdır.

Temizlik, iyi havalandırması olan yerde yapılmalıdır.

Bütün tedbirlere rağmen kimyasal temizlik maddelerinin göze kaçması
durumunda göz, bol suyla yıkanmalı ve mutlaka doktora danıĢılmalıdır.

Temizlik esnasında herhangi bir Ģey yenmemeli ve içilmemelidir.

Temizlik yapılan yerin günlük ve haftalık temizliği yapılmalıdır.

3.6. Kimyasal Temizlik Maddeleri
Elektrik motorlarının kimyasal temizliğinde değiĢik özellikleri olan “endüstriyel
temizlik kimyasalları” kullanılır. Piyasada değiĢik marka ve özelliklerde birçok endüstriyel
temizlik kimyasalları bulunmaktadır. Yapılacak olan temizliğin amaç ve özelliğine uygun
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temizlik maddesiyle motorların temizliği yapılmalıdır. Seçilen kimyasal temizlik maddesinin
motorun mekanik parçalarına zarar vermeyecek türden olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca
temizliğin kullanma talimatına göre yapılmasına mutlaka dikkat edilmelidir.


Kimyasal temizlik maddelerinin seçiminde aranılan bazı özellikler
Ģunlardır:








Yalıtkan olmasına
Tortu bırakmamasına
Yanıcı olmamasına
Alevde parlama noktasının yüksek olmasına
Metaller üzerinde aĢınma yapmamasına
Su ile yıkanabilmesi gibi özelliklerinin olmamasına
Gres yağını, karbon tozlarını iyice temizleme özelliğinin bulunmasına
dikkat edilmelidir.

Kimyasal ürünlerin çevre sağlığına zarar vermesi söz konusudur. Bu nedenle
kullanımlarda çevre ve insan sağlığına dikkat edilmeli ve kullanma talimatlarına uygun
davranılmalıdır.

3.6.1. ÇeĢitleri


Elektrik motorlarının yağ, pas, kir gibi pisliklerden temizlenmesi için
kullanılan endüstriyel temizlik maddeleri Ģunlardır:


Alkali yağ alma kimyasalları: Kirli ve yağlı parçaların yüzey
temizliğinde kullanılan kimyasallardır. Metal üzerindeki kirleri ve yağları
sabunlaĢma özelliği ile yüzeyden uzaklaĢtırır. Daldırma, püskürtme,
ultrasonik Ģeklinde kullanılır.



Asidik yağ alma kimyasalları: Metal yüzeyinde oksit tabakası bulunan
alüminyum, galvaniz, demir gibi metallerin kaplama öncesi oksit
tabakasından temizlenmesi için kullanılır. Ayrıca alüminyum yüzeylerin
yağının alınmasında da kullanılabilir.



Nötral yağ alma kimyasalları: Nötral yağ alma ürünleri, demir ve çelik
temizliğinde kullanılır. Soğutma, kesme sıvılarının temizlenmesinde
kullanılır. Sprey daldırma ve ultrasonik banyolarda istenen basınç ve
sıcaklıkta rahatlıkla uygulanabilir.



Pas sökücüler: Demir, çelik malzemeler için daldırma ve elle silme
yöntemiyle kullanılabilen yağ ve pas alma malzemeleridir.



Pas sökücü ve yağlayıcılar: SıkıĢmıĢ cıvata, somun veya diğer metal
ekipmanların pasını kolayca gevĢeterek çözen, nem sorununu ortadan
kaldırarak yağlayan, korozyonu da önleyen bir üründür.
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Elektriksel yağ çözücü solvent: Elektrik motorları, kontaktör, dinamo
gibi elektriksel donanımların temizlenmesinde yağ ve karbon tozlarının
uzaklaĢtırılmasında kullanılır. Çok iyi bir yalıtkanlık, tortu bırakmama,
metaller üzerinde aĢınma yapmama, gres yağlarını temizleme, yanma ve
parlama özelliklerinin olmaması en önemli özelliklerindendir.
Temizlenecek yüzey önceden toz ve talaĢtan basınçlı hava ile iyice
temizlenir. Daldırma, püskürtme ve fırçayla uygulanır.



Elektrik elektronik ekipmanı yağ sökücü ve temizleyicileri: Gresi,
yağı ve kirleri çok çabuk sökerek buharlaĢtırır ve ortamdan kaybolur.
Yalıtkan olup aĢındırıcı değildir. Her türlü motorun elektriksel ve
elektroniksel parçalarda, elektronik sistemlerde, bilgisayarlarda,
daktilolarda, ofis donanımlarında kullanılır. AĢındırıcı olmadığı için
temizlediği hiçbir parçaya zarar vermez. Bununla birlikte plastik, naylon,
kauçuk, selüloz, epoksi gibi maddelere de zarar vermez. Ayrıca bütün
metallerdeki boya ve astarlara da zarar vermez. Kullanıldıktan kısa bir
süre sonra uçarak havaya karıĢır. Ġstenirse hemen devre çalıĢtırılır.
Daldırma, fırça, bez veya püskürtme yöntemleriyle kolayca uygulanabilir.



Endüstriyel yağ çözücü: Elektrikli motorların, metal parçaların,
elektrikli mekanik donanımın temizliğinde, matbaa sanayinde kullanılan
solvent içerikli bir üründür. Yağ, gres, asfalt, mum, mürekkebi de
temizleme özellikleri vardır.



Metal yüzey hazırlayıcı: Alüminyum, bronz, demir, bakır, kurĢun, çelik
ve pirinç gibi metal yüzeylerin üzerindeki yağ, oksit ve pası kısa sürede
temizler. Metal yüzeylerini mikroskobik ölçüde aĢındırarak boyaya veya
koruyucu bir yağa hazırlar. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemiyle
uygulanır.

3.6.2. Ġlgili Güvenlik Tedbirleri
Kullanılan bütün kimyasal temizlik maddelerinin insan ve çevre sağlığına az veya çok
zararları vardır. Kimyasal temizlik maddeleri kullanılırken kullanma talimatlarına uygun
kullanılması kesinlikle Ģarttır. Bu, insan ve çevre sağlığı bakımından oldukça önemlidir.


Kimyasal maddeleri kullanırken Ģu hususlara dikkat edilmelidir:




Kullanılacak olan kimyasal maddenin üzerinde ne Ģekilde kullanılacağını
anlatan yazılı talimatnamesi iyice okunmalı, buna uygun kullanılmalıdır.
Cilt ve gözlere temasından kaçınılmalıdır. Bunun için koruyucu giysi,
eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Her türlü önlemlere rağmen göz ve cilt temasında bol suyla iyice
yıkanmalı, gerekiyorsa doktora gidilmelidir.
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Kullanım esnasında yemek yenmemeli, su ve sigara gibi Ģeyler
içilmemelidir.
Herhangi bir yutma durumunda derhal doktora baĢvurulmalıdır.
Püskürtme Ģeklindeki uygulamalarda püskürme buharı solunmamalıdır.
Elektrikli motorların veya elektronik devrelerin temizliği yapılırken
çalıĢır durumdaki elektrikli motor ve elektronik devrelerin temizliği
yapılmamalıdır.
Yanma ve parlama özellikleri dikkate alınarak kullanma sırasında gerekli
tedbirler alınmalıdır.
Diğer kimyasal maddelerle karıĢtırılması tehlikelere neden
olabileceğinden kullanma talimatına uyulmalıdır.
Kimyasal ürünler, ambalajlama ve saklanma koĢullarına uygun
depolanmalıdır.
Çocuklardan uzak tutulmalı, bu konuda her türlü tedbir alınmalıdır.
Kullanılan ortamda çok iyi bir havalandırma olmalıdır.

3.7. AC Jeneratörlerin ÇalıĢması
Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik makineleridir.
Manyetik alan içerisinde dönen bir iletkende endüksiyon yolu ile bir elektromotor kuvvet
oluĢması prensibine göre çalıĢır. Doğru akım jeneratörünün çalıĢmasına benzer.
Jeneratörlerde kolektör yerine bilezikler kullanılmıĢtır. Jeneratörler duran endüvili veya
dönen endüvili olarak iki türlü yapılır.ġekil3.1’de döner endüvili jeneratörün prensip Ģeması
verilmiĢtir.

ġekil3.1: Jeneratörün prensip Ģeması

ġekil3.2:A.B’de kutupları doğal mıknatıstan oluĢan döner endüvili bir jeneratörde
alternatif akımın elde ediliĢi görülmektedir.
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ġekil3.2: Alternatif akımın oluĢumu

ġekil 3.3: Alternatif akımın yön değiĢtirmesi

ġekil3.3: C’de iletken manyetik alana paralel hareket ettiği için akım oluĢmamaktadır.
Bu noktada akım, yön değiĢtirmektedir.

ġekil 3.4: Alternatif akımın ters yönde oluĢumu
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ġekil 3.5: Alternatif akımın tekrar yön değiĢtirmesi

ġekil 3.5: G’de iletken manyetik alana paralel hareket ettiğinden akım oluĢmamakta
fakat akım yön değiĢtirmektedir.
Bobinde oluĢan akım ve gerilimin eğrisi sinüs grafiğine benzediğinden sinüzoidal
olarak adlandırılır. ġekil 3.6’da N-S alanı içinde döndürülen bobinde oluĢan AC'nin Ģekli
verilmiĢtir.

ġekil 3.6: N-S kutupları arasında döndürülen bobinde oluĢan AC’nin Ģekli

3.8. Statordaki AC Gerilim
Küçük güçlü jeneratörlerin endüvileri rotorda olmasına rağmen, büyük güçlü
jeneratörlerin endüvileri duran kısımda (stator) imal edilir. Endüvinin statorda olması;
üretilen enerjinin dıĢarı alınmasında, bakım onarımda, soğutmada ve çalıĢma düzeninde
çeĢitli faydaları vardır.
Endüvinin statorda olması, jeneratörün ürettiği enerjinin stator sargılarında
indüklendiği anlamına gelmektedir.
Stator sargılarında indüklenen gerilim,
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E  4,44   f  N 10 8.............Volt formülü ile bulunur.
Formüldeki değiĢkenler,
Φ :Bir kutup çiftinin manyetik akısı………………..Maxwell
f : Frekans…………………………………………..Hz
N : Spir sayısı
Burada frekans

f 

2pn
.......Hz formülü ile bulunur.
120

2p : Kutup sayısı
n : Devir sayısı……………d/dk.

3.9. Üç Faz Gerilim Üretme
AC üreten jeneratörün içine yerleĢtirilen bobin bir adet ise elde edilen enerji de tek
fazlı olur. Ancak uygulamada kullanılan jeneratörlerin içinde ġekil 3.7’de görüldüğü gibi
birbirine 120° açılı olarak yerleĢtirilmiĢ üç bobin vardır. Bu üç bobinin birer ucu
köprülenmiĢ ve elde edilen dördüncü uca nötr hattı denilmiĢtir. Üç bobinin çıkıĢ uçlarının
adları R-S-T'dir.

ġekil 3.7: Üç fazlı jeneratörün kesit Ģeması

Jeneratör içine yerleĢtirilmiĢ olan üç sargı Ģekil 3.8’de görüldüğü gibi, N-S manyetik
alanı altından geçirildiği zaman kuvvet çizgilerinin etkisiyle sargıların içindeki elektronlar ve
oyuklar hareket etmeye baĢlayarak akımı oluĢturmaktadır. OluĢan bu üç fazlı alternatif akım
üç fazlı alıcılar tarafından kullanılır.
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ġekil 3.8: Üç fazlı gerilimin kullanılması

Jeneratörün ürettiği elektrik enerjisinin gerilim değeri ġekil 3.9’da görüldüğü gibi
değiĢim gösterir. Bobinden AC alabilmek için bilezikler kullanılır (Bakınız Ģekil 3.1).

ġekil 3.9: Üretilen üç faz alternatif gerilimin eğrisi

Resim3.10: ġaft alternatörü
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Germilerde jeneratör milini çevirmek için uygun düzeneklerle Lpg, petrol ürünleri,
steam (buhar), elektrik gibi enerji kaynakları kullanılır.

Resim3.11: Dizel alternatör

3.10. Jeneratörlerin Bakımı ve Arıza Giderme
Jeneratörlerde meydana gelen arızalar iki bölümde incelenebilir. Bunlar, jeneratörün
dıĢındaki ve jeneratörün içindeki arızalar olarak ayrılır.

3.10.1. Jeneratörün DıĢında Meydana Gelen Arızalar





AĢırı yüklenme
Gerilim yükselmesi
Dengesiz yükleme
Geri güç akıĢı gibi kaynağı jeneratör dıĢında olan arızalardır.

3.10.2. Jeneratörün Ġçinde Meydana Gelen Arızalar





Faz – faz kısa devresi
Bir fazın kendi sargıları arsındaki kısa devre
Faz – toprak kısa devresi
Ġndüktör sargılarından toprağa kaçak akım.

Jeneratörlerin bu arızalara karĢı korunması için çeĢitli koruma düzenleri
geliĢtirilmiĢtir. Bu düzenekler çeĢitli tiplerdeki rölelerden oluĢmakta olup, herhangi bir
tehlike anında jeneratörü devreden çıkararak meydana gelecek zarardan jeneratörü korur.
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3.10.3. Jeneratörler Devreye Bağlanırken Bazı Basit Kontrollerin Yapılması
Gerekir







Genel göz kontrolü
Yakıt seviyesi
Motor yağ ve su durumu
Motor hava emiĢ ve çıkıĢ rahatlığı
Akü bağlantı kablolarının durumu
ÇıkıĢ Ģalteri ve acil stop butonunun pozisyonları

3.10.4. Devreye Alınan Jeneratör, Dizel Motor ÇalıĢtığı Halde Enerji
Vermiyorsa ġu Kontrollerin Yapılması Gerekir






Transfer panosunu
Kontrol panelini
Klemens kutusunu
Uyartım (tahrik) akımı diyotlarını
Uyartım ve ana sargıları kontrol ediniz.

Resim 3.12’de piyasada kullanılan 2500kVA’lık bir dizel jeneratör ve kısımları
görülmektedir.

Resim 3.12: 2500 KVA’lık jeneratör ve kısımları

Jeneratör bağlantısı yapılırken, jeneratör klemens çıkıĢı ile Ģebeke sayaç çıkıĢı transfer
panosu adlı kontrol panosuna bağlanır. Transfer panosunda birbirleri ile elektriği kilitlemeli
iki adet kontaktör bulunur. Biri jeneratörü diğeri Ģebekeyi taĢır (Resim3.13).
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Resim3.13: Transfer panosu

ġebeke kesildiği anda Ģebeke kontaktörü devreden çıkar ve jeneratör devreye girer.
jeneratörün devreye girmesi 10-25sn arasıdır. Bu sürede sırası ile dizel motor çalıĢır, uyartım
akımı geçmeye baĢlar, jeneratör enerji vermeye baĢlar, jeneratör enerjisi istenilen seviyeye
ulaĢır ve yük jeneratöre geçer. Resim3.14’te jeneratör klemens kutusu verilmiĢtir.

Resim3.14: Jeneratör klemens kutusu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 3-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin size vereceği elektrik motorunun temizliğini aĢağıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Motorun gövdesini tozlardan
arındırınız.

-

 Motorun dıĢ gövdesini yağ kalıntısı
ve paslardan arındırınız.

 Atölye çalıĢma ve iĢ güvenliği kurallarına
uyunuz. Uymayanları uyarınız.
 Atölye iĢ önlüğünüzü giyiniz.
 KirlenmiĢ motoru, temizliğin yapılacağı
uygun bir yere alınız.
 Temizlemede kullanılacak olan hava
kompresörü, fırçaları, motor temizliğinde
kullanılan kimyasal maddeyi temin ediniz.
 Kuru fırçayı bastırmadan kullanarak gövde
üzerinde bulunan talaĢ ve tozları iyice
temizleyiniz.
 Hava kompresörü kullanarak gövde
üzerindeki kaba pislikleri (toz, talaĢ, gibi)
basınçlı hava ile tekrar temizleyiniz.
 Kompresör temizleme tabancasını motora
uzaktan ve yakından uygulayarak en ince
ayrıntısına kadar etkili temizlemeyi
sağlayınız.
 Gerekirse motor muhafaza kapağı ve
pervaneyi sökünüz, tozlarını fırça ve
kompresör kullanarak temizleyiniz.
 Bu iĢlemin önemini öğrenme faaliyetinden
hatırlayınız.
 Kimyasal maddenin elektrik motorlarında
kullanılır olmasına, yağ ve pas temizleme
özelliği bulunmasına dikkat ediniz.
 Kimyasal temizlik maddesinin kullanma
talimatnamesini mutlaka okuyunuz.
 Kullanma talimatına göre koruyucu gözlük
ve eldiven, gerekiyorsa gözlük ve eldiven
kullanınız.
 Motor kimyasal temizlik maddesini
püskürtme kabı ile kullanmak üzere
hazırlayınız. Gereğinden fazla kimyasal
madde kullanmamaya özen gösteriniz.
 Püskürtme kabındaki kimyasal maddeyi
motor gövdesine püskürtünüz. Giysinize ve
çevreye püskürmemesine dikkat ediniz.
 Fırça ile sürterek yağ ve pasın iyice
temizlenmesini sağlayınız.
 Uygun kuru bezler kullanarak yağ ve pas
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kalıntılarını iyice temizleyiniz.
 Motor gövdesini gerekirse kompresör
kullanarak basınçlı hava ile kurutunuz.
 AraĢtırmalarınız sırasında iĢletmelerle
yaptığınız görüĢmelerde saygı kurallarına
dikkat ediniz. HiyerarĢik yapı ve iĢ bölümü
konularını gözlemleyerek sınıfınızda
paylaĢınız.

LAMA FAALĠYETĠ
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 3-2
Öğretmeninizin size vereceği jeneratörün bağlantılarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarını
takip ederek yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Genel gözle kontrolü yapınız.

Öneriler
 Güvenlik tedbirlerini alınız.

 Yakıt seviyesi kontrolünü yapınız.
 Motor yağ ve su kontrollerini
yapınız.
 Motor hava emiĢ ve çıkıĢ rahatlığını
sağlayınız.
 Akü bağlantı kablolarının durumunu
kontrol ediniz.
 Jeneratör klemens kutusunu yıldız
olarak hazırlayınız.
 Transfer panosunu hazırlayıp, Ģebeke
ve jeneratör kontaktörleri arasında
elektriği kilitlemeyi sağlayınız.
 Kontaktör çıkıĢlarını R-S-T için ayrı
ayrı Ģöntleyiniz.

 Jeneratör bağlantısını yapınız.
 Jeneratör çıkıĢından, R-S-T fazlarını
transfer panosundaki jeneratör
kontaktörüne ve yıldız noktasını ise
nötr hattına bağlayınız.

 ġebeke enerjisini kesip, sayaçtan sonraki
ana sigorta giriĢinden çıkararak transfer
panosundaki Ģebeke kontaktörüne
bağlayınız.

 Transfer pano kontaktörlerinin
Ģöntlenen R-S-T çıkıĢ uçlarından,
yük ana sigortasına üç faz bağlantı
yapınız.

 Jeneratöre enerji veriniz.
 ġebeke enerjisini devreye alınız.

 Transfer panosundaki Ģebeke kontaktörünün
çekmesi ve yüke enerji ulaĢmasını
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 Jeneratör kontrol panosundan
jeneratörü otomatik pozisyonuna
alınız.
 ġebeke enerjisini kesiniz.
 Arızalı jeneratörün arızasını tespit
ediniz.

gözlemleyiniz.
 ġebeke kontaktörünün bıraktığını ve dizel
motorun çalıĢtığını gözlemleyiniz.
 18- 10-25 saniye aralığında jeneratör ün
yüke enerji vermeye baĢladığını
gözlemleyiniz.
 Devreye alınan jeneratör dizel motor
çalıĢtığı halde enerji vermiyorsa transfer
panosunu, kontrol panelini, klemens
kutusunu, uyartım (tahrik) akımı diyotlarını,
uyartım ve ana sargıları kontrol ediniz.

 Arızalı jeneratörün arızasını tespit
ediniz.
 Arızalı jeneratörü onarınız.

 ĠĢ bitiminde her türlü makine, cihaz,
el aletlerini ve ölçü aletlerini düzenli
bir Ģekilde yerlerine kaldırınız

 20. madde doğrultusunda arızayı tespit
ederek gerekli bağlantı ve/veya sargı
arızasını onarıp iĢlemleri tekrarlayınız..
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

ENDĠ
1.

DC jeneratörler ile AC jeneratörler arasındaki en belirgin fark nedir?
A) DC jeneratörde kolektör AC jeneratörde bilezik kullanılır.
B) DC jeneratörde daimi mıknatıs AC elektromıknatıs kullanılır.
C) DC jeneratörler fırçalı AC jeneratörler fırçasız kullanılır.
D) DC jeneratör dizel motor ile AC jeneratör benzinli motor ile kullanılır.
E) DC jeneratörler pano üzerinden AC jeneratörler el ile kumanda edilir.

2.

AC enerji elde etmek için gerekli olanlar hangi Ģıkta verilmiĢtir?
A) Manyetik alan-bobin-bilezik-ısı
B) Bobin-kuvvet-manyetik alan-kollektör
C) Kuvvet-bobin-bilezik-manyetik alan
D) Bilezik-kuvvet-bobin-hareket
E) Dizel motor-bilezik-kuvvet-kollektör

3.

Jeneratörün görevi nedir?
A) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek.
B) Potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek.
C) Mekanik enerjiyi potansiyel enerjiye çevirmek.
D) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirmek.
E) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek

4.

Gemilerde jeneratör milini çevirmek için hangisi kullanılmaz?
A) Su

5.

B) Elektrik

C) Mazot

D) LPG

E) Steam

Jeneratör bağlantısında transfer panosu ne amaçla kullanılır?
A) ġebeke ve jeneratör arasında dönüĢüm yapmak.
B) Jeneratörü Ģebekeye bağlamak.
C) Jeneratör ve Ģebekeyi senkronize çalıĢtırmak.
D) Jeneratör faz sırasını korumak.
E) Jeneratöre yol vermek
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Kuvvet, akım, dağıtım tablolarını ve tabloda kullanılacak malzemeleri seçebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Alçak gerilim dağıtım panoları nerelerde kullanılır? AraĢtırınız.



Alçak gerilim dağıtım panolarında kullanılan malzemeler nelerdir? AraĢtırınız.

AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamını kullanabilirsiniz. Elektrik malzemeleri satan
iĢ yerlerini, yüksek gerilim taahhüt firmalarını, çevrenizde varsa pano imalatı yapan firmaları
gezebilirsiniz. Ayrıca pano ürün kataloglarını incelemelisiniz. AraĢtırmanızı rapor hâline
getirerek arkadaĢlarınıza sununuz.

4. ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOSU VE
MALZEMELERĠ
4.1.Alçak Gerilim Panosu
4.1.1. Görevi
Fabrika, atölye ve iĢ yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı
panolardır. Bina tipi trafo merkezli tüketicilerde, trafo alçak gerilim çıkıĢı direkt olarak ana
dağıtım panosuna gelir, oradan tali panolara enerji dağıtımı yapılır. Direk tipi trafo merkezli
tüketicilerde, ölçüm panosundan gelen elektrik enerjisi ana dağıtım panosuna giriĢ yapar,
oradan tali dağıtım panolarına Ģalterlerden çıkıĢ yapılır. Trafosuz iĢ yerlerinde ana kofradan
gelen enerji, dağıtım panosuna giriĢ yapılır ve oradan tesise enerji dağıtılır. Ana dağıtım
panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Büyük tesislerde kompanzasyon
panosu ile birlikte montaj yapılır.

4.1.2. Ana Dağıtım Pano Boyutları
Ana dağıtım panoların boyutları tesisin büyüklüğüne yani tesis gücüne göre
değiĢmektedir. Tesis gücü ne kadar fazla olursa Ģalter ve bara boyutları da büyüyeceğinden,
panonun boyutları büyümektedir. Ana dağıtım pano yüksekliği 200- 210 cm standart olarak
yapılmaktadır. Pano derinliği en az 40 cm olmak üzere, 50- 60- 70- 80- 90 cm
olabilmektedir. Pano geniĢliği ise tesisin büyüklüğüne göre değiĢmektedir. ġekil 4.1’de bir
tesisin ana dağıtım ve kompanzasyon panoları birlikte olarak boyutları görülmektedir. ġekil
4.1’deki tesisin ana Ģalteri görüldüğü gibi 630 Amper kompakt Ģalterdir. Bu tesisin 7 tane
çıkıĢ Ģalteri, 1 adet kompanzasyon kompakt Ģalteri bulunduğu görülmektedir.
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ġekil 4.1: Bir tesisin ana dağıtım ve kompanzasyon pano boyutları

4.1.3. Ana Dağıtım Pano Özellikleri
Ana dağıtım pano iskeleti için 40x40x4 mm köĢebent veya benzeri profil demir
kullanılır. Panolarda kullanılan DKP sacın kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Pano sacı üzerine
mekaniği etki yapacak Ģalter ve kumanda elemanı yerleĢtirilecek ise sac kalınlığının 3 mm
seçilmesi daha iyi olmaktadır. Ana dağıtım panoları 1600 kVA’ ya kadar standart olarak TS
3367 ve IEC 439’a uygun olarak imal edilirler.
Ana dağıtım panolarının kullanılacağı tesise göre özellikleri değiĢmektedir. Su kuyu
pompaları gibi yerlerde haricî özellikte ve ölçüm panosu, dağıtım panosu ve kompanzasyon
panosu birlikte tesis edilir. Küçük tesislerde elektrik sayaçlı ana dağıtım panosu,
kompanzasyon panosu birliktedir. Eski yönetmeliklere göre yapılmıĢ tesislerde de elektrik
sayaçlı ana dağıtım panosu ve kompanzasyon panosu birliktedir. Yeni yönetmeliklere göre
direk tipi trafolu tesis ise elektrik sayacı direk yanında montajlı ölçüm panosunda
bulunacaktır. Bina tipi trafolu tesis ise modüler ölçüm hücresinde elektrik sayacı
bulunacaktır. Eski yönetmeliklere göre yapılmıĢ direk tipi trafolu tesislerde ana dağıtım
panosunda bulunan elektrik sayacının dıĢarıda direk dibinde bulunan ölçüm panosuna
konulması gerekmektedir.
Büyük tesis ana dağıtım panosunda bakır baralar, ana Ģalter, çıkıĢ Ģalterleri, akım
trafoları bulunmaktadır. Dağıtım panoları bina dıĢında montaj yapılacak ise haricî tip
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özellikte olmalıdır. Bina içinde montaj için dâhili özellikte doğal havalandırmalı veya
aspiratörlü olarak montaj yapılmalıdır. Gerekli olan durumlarda iç aydınlatma da konulabilir.
Ana dağıtım panolarına ölçü aletleri de monte edilebilmektedir. Panolarda bulunan baralara
dokunmayı önlemek için Ģeffaf fiberglas cam ile baraların üstü muhafaza altına alınmalıdır.

Resim4.1: Ana dağıtım ve kompanzasyon panosu

4.2. Ana Dağıtım Pano Bağlantı ġeması
Ana dağıtım panosu bağlantı Ģeması Ģekil 4.2’de örnek olarak verilmiĢtir. Bu Ģemayı
incelendiğinde enerji giriĢi ve çıkıĢı alttan kablolar ile yapılmaktadır. Ana Ģalter çıkıĢı
baralar ile yapılmaktadır, baralara 3 adet ölçü aleti için akım trafosu ve reaktif güç rölesi için
1 adet akım trafosu montajlıdır. ÇıkıĢ Ģalterlerine enerji giriĢi baralardan yapılmaktadır.
Ayrıca sinyal lambaları ve voltmetre ile komütatörü bağlanmıĢtır.
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ġekil 4.2: Ana dağıtım panosu bağlantı prensip Ģeması

4.3. Ana Dağıtım Pano Malzemeleri
Ana dağıtım panosunda kullanılan malzemeler, baralar, Ģalterler, akım trafoları,
mesnet izolatörleri ve pano iç ihtiyaç priz lambaları incelenecektir.

4.3.1. Baralar
Ana dağıtım panolarında ana Ģalter çıkıĢları ve bazen de giriĢleri dikdörtgen kesitli
bakır baralarla yapılmaktadır. Tesisin gücüne göre bara boyutları değiĢmektedir.
Örnek: 400 kVA trafolu bir tesisin kurulu gücü 325 KW’tır. Bu tesisin çekeceği akımı
bulalım (Cos = 0,97 alınacaktır.).
Çözüm:

I 

N
= 325000 / 1,73 x 380 x 0,97
1,73.V .Cos

I= 325000 / 637,678 = 509,661 A.
Bu tesisin akımı ana dağıtım panosundaki ana baradan geçeceği için bu akıma uygun
baralar seçilmelidir. Tablo 4.1’den 510 ampere uygun boyalı 40 x 5 bara kullanılmalıdır.
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Tablo4.1: Bakır bara seçim tablosu

Resim 4.2: Ana dağıtım pano baraları
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4.3.2. ġalterler
Ana dağıtım panolarında giriĢ Ģalteri olarak yük Ģalteri, kompakt Ģalter ve büyük
güçlerde açık tip otomatik Ģalterler kullanılmaktadır. ÇıkıĢ Ģalterleri olarak küçük panolarda
pako Ģalter, büyük akımlar için kompakt Ģalter veya açık tip otomatik Ģalterler
kullanılmaktadır. Pako Ģalterler kullanıldığı zaman ayrıca sigortalar da (anahtarlı otomatik
sigorta veya bıçaklı sigorta) kullanılmalıdır.
4.3.2.1. Görevi
Ana dağıtım panosunda, tesisin elektrik enerjisini açıp kapama ve çıkıĢ Ģalteri olarak
alıcılara kumanda etme görevi yapar.
4.3.2.2. ÇeĢitleri ve Özellikleri
Ana dağıtım panosunda daha önceden de belirtildiği gibi giriĢ Ģalteri olarak yük
Ģalteri, kompakt Ģalter veya açık tip otomatik Ģalter kullanılmaktadır. Kullanılacak Ģalterler
tesis anma akımına uygun olmalıdır.


Yük Ģalteri

Yük Ģalteri olarak yük kesicisi veya yük ayırıcısı kullanılmaktadır. Yük kesicileri NH
bıçaklı sigortalar ile birlikte kullanıldığından "Ģalter" ve "devre koruma elemanı
(sigorta)" olarak iki önemli fonksiyona sahiptir. Çekilen akım veya yükteki değiĢikliklere
bağlı olarak bıçaklı sigortaların değiĢtirilmesiyle istenilen anma akımında ve iĢletme
sınıfında devre koruma imkânı sağlandığından aynı Ģalteri çok yönlü kullanmak mümkündür.
Termik magnetik Ģalterlere göre daha hassas selektivite özelliğine sahiptir. Termik manyetik
Ģalterden farklı olarak kısa devre akımını daha küçük değerlerde sınırlamaktadır. VDE ve
IEC'ye uygun olarak yüksek kısa devre kesme yeteneğine sahiptir. 160 A Ģalterlerde
sürtünmeli, diğer büyük boy Ģalterlerde ise döner kontak sistemi vardır.

Resim 4.3: Yük Ģalteri

Kullanımı oldukça ekonomiktir. Elektrik tesisinde kullanılmaları hâlinde 3 adet bıçaklı
sigorta altlığı 1 adet ark hücreli Ģalter, ara bağlantıları için gerekli kablo, kablo pabucu, bara
vs. gibi malzemelerden tasarruf edilmektedir. Aynı zamanda bağlantı noktalarının sayıları da
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12'den 6'ya inmektedir. Bu nedenle temas direnci ve bağlantı hatalarının sebep olduğu enerji
kayıpları en az olmakta, montaj iĢçiliğinden ve pano ebatlarının küçülmesinden maliyet
tasarrufu sağlanmaktadır.
Yük altındaki açma ve kapama sırasında meydana gelen ark, özel geliĢtirilmiĢ ark
hücreleri sayesinde tamamen söndürülmektedir. Kesici kapağı üzerinde bulunan muhafazalı
küçük pencereler sayesinde, kesici açılmadan sigorta buĢonlarının etiketi okunabilmekte, atık
olup olmadığı görülebilmektedir. Kapak, yerinden tamamen çıkarıldığından sigorta buĢonları
tehlikesiz ve emniyetli bir Ģekilde değiĢtirilir.
Tesisteki arıza veya bakım çalıĢmaları sırasında kapağın yerinden çıkarılması veya
buĢonsuz olarak yerine tekrar takılabilmesi mümkün olduğunda devrenin yanlıĢlıkla
kapatılması sonucu çeĢitli arıza veya kazaların meydana gelmesi önlenir.
Bıçak sigortalı yük kesicileri hem pano içinde hem de pano ön yüzeyinde
kullanılabilir. Faz araları speratörler ile izole edilmiĢtir. Yük kesici ve bağlantı kabloları
sökülmeden kapak, ark hücreleri ve seperatörler değiĢtirilebilir. Yük kesicinin seri olarak
açılıp kapatılabilmesi için monte edildiği zemin açma kapama sırasındaki esneme ve
sarsılmalara karĢı dayanıklı olmalıdır. Bu Ģart sağlandığı takdirde, yük kesiciler kullanma
Ģekline göre pano ön yüzüne göre veya pano içine monte edilerek kullanılır.
Yük kesicilerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus kapağın
kapatılarak yerine tam oturtulmasıdır. Kesici kapağının tam kapatılmaması durumunda,
yeterli kontak teması sağlanamadığından kontak direnci büyümekte ve neticede ısınma ve
enerji kayıplarının artmasına, yük kesici kullanma ömrünün azalmasına sebep olmaktadır.
Kapak tam kapatıldığı takdirde kilitleme sistemi nedeniyle kendiliğinden açılmamaktadır.
ġebeke giriĢi bağlantısı alt veya üst kontak tarafından yapılabilir.
Kullanıldığı tablo ve panolarda büyük yer tasarrufu sağlar. Sigortalı ve sigortasız tip
yük Ģalterleri TS EN 60947-3, IEC 60947-3 ve VDE 0660 standartlarına göre AÇ 23 sınıfına
uygun olarak üretilmektedir. Bu özellikleri sayesinde AC-DC sistemleri ile motor
devrelerinde güvenle kullanılır. Yük Ģalteri, komple ünite içine yerleĢtirilmiĢ sabit kontak
bıçakları ve kendine has kontak sisteminden oluĢmuĢtur. Bu sistemle, kesme enerjisi
kontaklar arasında bölünür. Enerjinin kontaklar arasında bölünmesi ve yük kesme
hücrelerindeki ark söndürücü elemanlar sayesinde kontak yüzeyindeki yanma en aza
indirilmiĢtir. Yanmanın az olması kontak ömrünü uzatır.
Sürtünmeli ve döner kontak sistemleri her açma-kapamada temiz ve sıhhatli bir
temasın gerçekleĢmesini temin eder. Özel yay sistemleri sayesinde kontaklardaki geçiĢ
dirençleri ve enerji kayıpları minimuma indirilmiĢtir. Akım, Ģalter içinde her faz içinde dört
noktadan kesilir. Bu özellik, Ģalterin hem akım kesme kapasitesini yükseltir hem de
buĢonları her iki ucundan devreden ayırır.
Kumanda kolu "l" konumunda mekanik olarak kilitlenmektedir. Dolayısıyla Ģalterde
enerji varken pano açılamaz. Panoda enerji yokken yani "O" konumunda, kumanda kolu
asma kilit ile tamamen kilitlenerek yetkisiz kiĢilerin devreye enerji vermesi önlenebilir.
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ġalter gövdesinde ve yalıtkan kısımlarda ısıya ve ateĢe dayanıklı, su emmeyen
malzemeler kullanılmıĢtır. Gövde malzemesi cam elyaflı polyester reçineden olup dielektrik
ve mekanik özellikleri çok yüksektir. Fazlar arasındaki yalıtım mesafesi herhangi bir
atlamaya karĢı oldukça geniĢ tutulmuĢtur. Buna rağmen sigortalı tiplerde araya ilave
seperatörler konularak hem daha iyi bir yalıtım hem de olabilecek el temaslarına karĢı
koruma sağlanmıĢtır.
Açma kapama mekanizması bütün kutupların birlikte ve çok hızlı çalıĢmasını sağlar.
Açma kapama hızı el hareketinden bağımsızdır. Mekanizmadaki yaylar sayesinde çok hızlı
bir açma kapama iĢlemi olmaktadır. Özellikle döner kontak sistemi ile kontak tahribatı
önlenmiĢtir. Yük kesme hücrelerinde ark söndürücü elemanlar vardır. Kumanda kolu
geçmeli tipte olup boyu, istenen pano derinliğine göre ayarlanabilir. Gösterge plakası ve
kumanda kolu sayesinde Ģalterin hangi konumda olduğu rahatlıkla görülebilir.
Yük kesicisinin “sigorta taĢıyıcı ile elle tahrik” veya “yaylı mandal mekanizması
ileelle tahrik” olarak çeĢitleri vardır. Sigortalı yük kesicisi standart anma akımları, 160250- 400- 630 amperdir.
Yük ayırıcısı, yük var iken devreyi açıp kapama yapabilmektedir. Standart anma
akımları 160- 250- 315- 400- 630- 800- 1000- 1250- 1600- 2000- 2500- 3150 amperdir.
Sigortalı Yük
ġalteri

Resim 4.4: Sigortalı ve sigortasız yük Ģalteri montajlı ana dağıtım panosu



Kompakt Ģalter

Ana dağıtım panosunda, ana giriĢ ve çıkıĢ Ģalterleri olarak kullanılır. Termik manyetik
Ģalterin özellikleri Öğrenme Faaliyeti 1’de incelenmiĢ olduğundan burada tekrar
incelenmeyecektir. Elektrik enerji kablosu ana Ģaltere giriĢ yapılır, Ģalter çıkıĢından baralara
enerji verilir.
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En az üç çıkıĢ Ģalteri olmalıdır, bir adet de yedek Ģalter bırakılmalıdır. Kompanzasyon
panosu içine bir adet Ģalter konulmalıdır.
Örnek olarak 400 kVA trafolu tesis ana dağıtım panosu Ģalteri 3 x 630 A olmalıdır.
Tablo 4.2’de termik manyetik Ģalterin (kompakt) standart akım değerleri verilmiĢtir.
ġALTER ANMA AKIMI
(In)
20
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600

TERMĠK AYAR SAHASI (Ir)
16- 20 A
25- 32
32- 40
40- 50
50- 63
63- 80
80- 100
100- 125
125- 160
160- 200
200- 250
250- 315
315- 400
400- 500
500- 630
320- 800
400- 1000
500- 1250
640- 1600

MANYETĠK AYAR
SAHASI (Ii)
300 A
300
600
600
600
1000
1000
1000
1500
1000- 2000
1200- 2500
1000- 2000
1200- 2500
2500- 5000
3250- 6300
8 x In
11 x In
10 x In
9 x In

Tablo4.2: Termik manyetik Ģalter akım değerleri

Resim 4.5: Ana dağıtım panosu kompakt Ģalterleri

67


Açık tip otomatik Ģalter
Büyük güçlü tesis panolarında daha hassas kumanda etme özelliği olan Ģalterlerdir.
630 A’den 6300 ampere kadar akım değerlerinde üretilir.


Açık tip otomatik Ģalterin özellikleri Ģunlardır:









440 V AC'de, 3 boy ile 6 tip kısa devre kesme kapasitesinde 50, 55, 65,
80, 100 ve 150 kA
Kontrol devresi özellikleri: Koruma fonksiyonları, aĢırı yük, uzun ters
zaman gecikmeli, kısa ters zaman gecikmeli, kısa zaman gecikmeli, sabit
zaman eğrileri gibi değiĢik fonksiyonlar, değiĢiklik koruma özellikleri
isteyen kullanıcılar için mümkündür. Gösterge fonksiyonu, akım ayarı
göstergesi ve iĢletme akımı göstergesi vardır.
Alarm özelliği: AĢırı yük durumunu gösterir. Oto kontrol özelliği, aĢırı
ısınmaya karĢı koruma ve mikrolojik kontrol üniteleriyle ile kendi
kendini sistemden ayırır.
Test özelliği: Kesicinin özelliklerini test etmek içindir(Kesici bir
haberleĢme ağı ile bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol, uzaktan
ayarlama ve görüntüleme iĢlemlerini 1 km mesafeye kadar yapabilir.).
Ampermetre özelliği: Ampermetre ana devre akımını display ekranda
gösterir. SELECT butonuna basılınca LED’i yanan fazın akımını veya
maksimum faz akımını gösterir. Tekrar butona basıldığında diğer fazın
akımını gösterir.
Ayarlama özelliği: Kullanıcının taleplerine göre akım ve gecikme
zamanı, “+/–” butonlarına basarak ayarlanır. Ġstenilen akımı veya
gecikme zamanı ekranda görüldüğünde STORAGE butonuna basılıp
kaydedilir. AĢırı akım oluĢtuğunda, bu fonksiyon otomatik olarak kesilir.

Resim 4.6: Açık tip otomatik güç Ģalteri
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Resim4.7: Açık tip güç Ģalterinin ana dağıtım panosunda kullanılması

4.3.3. Akım Trafoları
Ana dağıtım panosunda ana Ģalter çıkıĢ baralarına montaj yapılır. Görevleri
ampermetre, reaktif güç rölesi, cosinüsfimetre, multimetre gibi cihazlara dönüĢtürme oranına
göre akım sağlamaktır. Baralı veya barasız tipte montaj yapılır. Alçak gerilim akım
transformatörleri primer sargı, sekonder sargı ve bu sargıların üzerine sarıldığı manyetik
nüve olmak üzere üç kısımdan oluĢmaktadır. Primeri barasız olan akım, transformatörlerinde
primer sargısı bulunmamaktadır. Bunun yerine transformatörün toroidal nüve içerisinden
bara veya kablo geçirilerek primer sargısı oluĢturulur. Alçak gerilim akım transformatörleri,
ölçü ve koruma akım transformatörleri olmak üzere iki Ģekilde imal edilmektedir.
Ölçü akım transformatörleri, ölçme aletleri, sayaçlar, röleler ve benzer teknikle çalıĢan
diğer aygıtları beslemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu cihazları yüksek gerilim Ģebekelerinden
yalıtan ve ölçü aletlerinin sınırı dıĢında olan akımlarını ölçülebilir değerlere indirmesini
sağlayan transformatörlerdir. Koruma akım transformatörleri; koruma rölelerini besleyen bir
akım transformatörüdür.
Ölçü akım transformatörünün doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma yükünde,
yüzde olarak akım yanılgısının üst sınırına eĢit olan ve «sınıf indisi» denilen bir sayı ile
verilir. Standart değeri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 3 – 5’tir. Laboratuvar ölçümlerinde 0,2 sınıfı akım
trafoları kullanılır. Teknik uygulamada ölçme için 1 sınıfı akım trafoları, koruma için 3 sınıfı
akım trafoları kullanılır.
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Akım transformatörlerinin montajında dikkat edilecek hususlar:

Primerden akım geçerken, sekonder devresi asla açılmamalıdır.

Akım transformatörleri bir fazlı olarak yapılır.

Akım transformatörleri genellikle kısa devre durumunda çalıĢan
cihazlardır.

Akım trafoları daima kısa devre durumunda çalıĢtırılmalıdır. Primer sargı
gerilim altında bulunduğu takdirde sekonder sargı kısa devre edilmiĢ
durumda tutulmalıdır. Aksi hâlde sekonder sargıda oluĢacak aĢırı
gerilimden dolayı ölçü yapmakta olan kimseler için hayati bir tehlike baĢ
gösterebilir.

Sekonder sargının bir ucu topraklanmalıdır.

Devre akımına uygun değerde akım trafoları seçilmelidir. Reaktif güç
rölesinin akım trafosu genellikle ayrı olmaktadır.

Resim4.8: Akım trafoları

4.3.4. Mesnet Ġzolatörleri
Panolarda kullanılan mesnet izolatörleri, baraları pano gövdesi üzerine yalıtımlı olarak
tutturmaya yarar. Mesnet izolatörünün alt kısmı metalden yapılmıĢtır. Panoya bağlantı bu
kısımdan yapılır. Gövdesinin üzeri ise porselen, bakalit veya sertleĢtirilmiĢ PVC’den
yapılmıĢtır. Ġzolatörlerin üzerinde bara tutturmak için cıvatalı bir bölüm bulunur. Mesnet
izolatörlerinin bara tutturma yerleri, baraların boyutlarında yapılır. Alçak gerilimde (1 kV’a
kadar) kullanılan bara mesnet izolatörleri küçük orta ve büyük olmak üzere üç ebatta üretilir.
Cinsi
Küçük
Orta
Büyük

Çapı
(mm)
20
30
40

Boyu
(mm)
25
25
40

Tablo 2.3: Bara mesnet izolatörü boyutları
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Ġzolatör baĢı cıvata
çapı (mm)
4
6
6

Resim 4.9: Mesnet bara izolatörleri

4.3.5. Pano Ġç Ġhtiyaç Priz ve Lambası
Panodan elektrik alınması için bazı panolara üç faz, bazılarına da bir fazlı prizler
montaj edilir. Panonun iç aydınlatması için de lamba konulmaktadır. Priz ve lambaların
sigortaları ayrı olmaktadır.
Pano metal gövdesi koruma topraklamasına irtibatlandırılmalıdır.

Resim 4.10: Pano metal gövdesinin topraklanması

4.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Uyarma levhaları
Madde 21- ÇeĢitli yerlere ve tesis bölümlerine, görevlilerin makineler, aygıtlar ve
iletkenlerin ne iĢe yaradığını açıkça anlayabileceği biçimde bozulmaz türden yazı, iĢaret ve
Ģemalar konulmalıdır.
Elektrik tesislerinde uygun yerlere aĢağıdaki levhalar asılmalıdır.


Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili
yönergeler:
1) Tesisin bağlama Ģeması
2) Tesisin iĢletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge
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4.5. Topraklamalar Yönetmeliği
Madde 9:
a) Toprağa olan bağlantılar
2) Topraklama tesisinin her bir kısmının (iĢletme elemanı) seçimi ve kurulması ile
ilgili aĢağıdaki hususlar sağlanmalıdır:


Topraklayıcının yayılma direnci değeri koruma için gerekli koĢullara ve tesisin
iĢletmesine uygun olmalı, ayrıca topraklayıcının fonksiyonu değiĢmeden
kalabilmelidir.



Her bir kısım beklenen dıĢ etkilere karĢı dayanıklı olmak üzere yeteri kadar
sağlam olmalı ve mekanik koruma ile donatılmalıdır.

4.6. Dağıtım Panoları Genel Teknik ġartnamesi


Panolar, Ģartname ve projelere göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat
resimlerine uygun olarak serbest dikili sistemde en az 2 mm kalınlığında
düzgün yüzeyli DKP sac levhalardan imal edilecektir. Kimyasal temizlemeden
sonra fosfat kaplanacaktır.



Panoların taĢıyıcı çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaplı cıvalarla
birleĢtirilmesi ile yapılacak ve panolar birbirlerinden sac levhalarla
ayrılacaklardır. Ayrıca kısa devre akımının meydana getireceği kuvvetlere
dayanıklı olacaktır (en az 50 kA).



Vida bağlantılarının özel olarak temizlenmiĢ ve asitsiz vazelin ile iyice
yağlanmıĢ dokunma yüzeylerine sahip olması gerekir. Vidalar galvanizli veya
paslanmaz maddeden olacaktır.



Panolar, modüler yapıda olup önden kontrol edilebilir tarzda olacak gerekli
sinyal lambaları, kumanda Ģalteri ve ölçü aletleri kapakta, sigorta, Ģalter,
kontaktör vb. teçhizatlar panolar içinde kalacak Ģekilde imal edileceklerdir.
Panonun içerisine siviç vasıtası ile kapıların açılması ile yanan lamba
konulacaktır.



Pano için zemin üzerinde en az 10 cm yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak
pano bunun üzerine monte edilecektir.



Pano ölçüleri resimlerde belirtildiği gibi olacaktır. Detaylara uyulacaktır.



160 A’den büyük sigorta ve Ģalter bağlantıları bakır bara ile yapılacak bütün ek
yerleri, temizlenmiĢ olacak ve bağlantı için kadmiyum kaplı cıvatalar
kullanılacaktır.
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Pano içerisinde kullanılan Ģalter ve sigortalar TSE ve uluslararası standartlara
uygun, kaliteli markalardan seçilecektir.


Panoda faz, nötr ve toprak baraları bulunacak, faz ve nötr baralarının gövdeden
izolesi için yalıtkan levhalar veya izolatörler kullanılacaktır. Baralar saf bakır
olacak ve boyutları kısa devre akımı ile kısa devre mukavemetlerine göre tayin
edilecek, klemensler ısıya dayanıklı yanmaz malzemeden olacaktır.


Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak, tablonun rutubet ve tozdan
korunması için gövde ile kapak arasında lastik conta bulunacaktır. Kullanılan
contalar yapıĢtırma Ģeklinde olmayıp kanala geçmeli Ģekilde olacaktır.



Hareketli kapakların topraklanması, 16mm2 çok telli, örgülü ve sarı-yeĢil izoleli
iletkenle yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak
gövdeye ve kapağa uygun bir Ģekilde kaynatılmıĢ cıvatalarla bağlanacaktır.



Panonun metal kaplama yapılmayan sac aksamının temizleme iĢlemleri
tamamlandıktan sonra epoxi-polyester elektrostatik toz mat boya ile
boyanacaktır.



Cihaz etiketleri, üzerindeki yazılar, siyah eloksallı alüminyum plaka üzerine
pantografla yazılı olacaktır.



Pano içindeki kablolara düzgün bir form verilecek, gerekli yerlerde plastik
kablo kanalları kullanılacaktır. Pano teçhizatları ve kendisi bir sistem dâhilinde
etiketlenecektir.



Pano giriĢ ve çıkıĢları kontrollüğün uygun gördüğü Ģekilde yerine göre üstten
veya alttan olacaktır.



Panoların uygun yerine, projelerde belirtilen tablo numaraları yazılacaktır.
Yazılar siyah eloksallı alüminyum plaka üzerine pantografla yazılı olacaktır.



Panoların ortasından yatay giden ve yan yana sıralanmıĢ yeterli amperajda faz
baraları bulunacaktır. Faz baraları boyalı ve fazların boya rengi, aĢağıda
belirtildiği gibi olacaktır.

Faz 1 (L1) : SARI

Faz 2 (L2) : KIRMIZI

Faz 3 (L3) : MAVĠ



Nötr ve toprak barası, panonun alt ve üst bölümünde yatay olarak götürülecek
ve boya renkleri aĢağıda belirtildiği gibi olacaktır.

Nötr (N)
: SĠYAH

Toprak (PE) : SARI-YEġĠL
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Terminal klemenslerine, çok telli fleksibl iletkenler bağlanacak ise iletkenlerin
ucuna mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemenslere
bağlantı yapılacaktır. Kullanılan klemensler ve kablolar ısıya dayanıklı ve
yanmaz özellikte olacaktır. Isıyla büzüĢen makaron kullanılacaktır.



Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde, iletken kesitine uygun yarıksız tip
kablo pabucu ile yapılacaktır.



Panonun alt bölümünde, kabloların kablo bağı ile bağlanacağı, delikli U
profilden bir kuĢak bulunacaktır.



Ġmalat resimlerinin bir kopyası naylon kılıf içinde ana pano odasında muhafaza
edilecektir. Ayrıca tek hat Ģeması, camlı çerçeve içine alınacak ve bu bölümdeki
uygun bir yere asılacaktır.



Ana dağıtım tabloları, IEC 439-1’e göre imal edilecek ve rutin testleri
yapılacaktır.



Panoların yan yüzlerindeki sac plakalar dıĢ taraftan tespit edilecektir. Böylece
bir tablonun tevsii mümkün olabilecektir.



Panonun önünde menteĢeli sac kapak bulunacak ve Ģalter kumanda kolları ön
kapak üzerinde olacaktır. ġalter kumanda kolları için sac kapakta açılan delikler
düzgün bir Ģekilde delinmiĢ ve panonun imalatında esas alınan IP sınıfına göre
izole edilmiĢ olacaktır.



Tüm kumanda ve ölçü aletleri, klemensleri ile birlikte ayrı bir bölümde
olacaktır.



Kullanılan akım trafolarının zaman içerisinde gevĢeyerek bulunduğu yerden
hareket etmemesi için bara üzerine sabitlenecektir.



Kompanzasyon kontaktörleri kondansatörleri için özel kontaktör kullanılacaktır.



Kompanzasyon panosunda yanmaz özellikte kablo kullanılacaktır.



Panoların imalatında kullanılacak malzemeler en az 1 (bir) yıl garantili
olacaktır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Kompakt Ģalterin montaj ve bağlantılarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Kompakt Ģalteri seçiniz.
 Kompakt Ģalteri montaj
tablasına tutturunuz.

 Kompakt Ģalter giriĢine
bara montajını yapınız.

Öneriler
 Kompakt Ģalter seçiminizde kataloglardan
faydalanınız.
 ġalterin termik manyetik özellikte olmasına dikkat
ediniz.
 Montaj tablasını panodan çıkartarak Ģalteri
tutturunuz.
 ġalterin tutturma delik yerlerini sac tablonun tam
ortasına gelecek Ģekilde iĢaretleyiniz.
 ĠĢaretleme iĢlemlerinizde sivri çubuk (bız) veya
kalem kullanınız.
 ĠĢaretlediğiniz yerleri nokta ile markalayınız.
 Matkapla montaj vidalarına uygun kalınlıkta
iĢaretli yerleri deliniz, delme iĢleminizde çok
dikkatli davranınız.
 Matkap ucu sac delici özellikte olmalıdır.
 ġalteri delik yerlerine cıvatalarından tutturunuz.
 ġalterin düzgün olarak montaj yapılmasına dikkat
ediniz.
 ĠĢlemlerinizde iĢ eldiveni kullanınız.
 Baraları uygun boyutlarda seçiniz.
 Seçimlerinizde bara akım tablosundan
faydalanınız.
 Daha önceden uçları delinmiĢ baraları Ģalter
giriĢine uygun olarak tutturunuz.
 Baraların Ģaltere tutturulmasında gevĢeklik
olmamasına dikkat ediniz.
 Bütün iĢlemlerinizde iĢ güvenliği tedbirlerine
uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.

( ) Ana dağıtım panosunda en az üç adet çıkıĢ Ģalteri bulunmalıdır.
( ) Akım trafolarının primer sargısı ucunun birisi topraklanmalıdır.

3.

( ) Açma mekanizmasının çalıĢmasını kontrol etmek amacıyla Ģalter kapağı üzerinde
bulunan kırmızı renkli buton triptir.

4.

( ) Harici tip panoların oturtulacağı platformlar düz zemin üzerine en az 30 cm
yükseklikte yapılmıĢ beton kaideden olur.

5.

( ) Pano önünde en az 20 cm’lik boĢluk bulunmalıdır.

6.

( ) Ana dağıtım pano Ģalter çıkıĢları NYY kablo ile ilgili tali dağıtım tablosuna
bağlanırDağıtım pano ölçü aleti boyutları standart olarak 72x72 mm veya 96x96
mm’dir.

7.

( ) Panolarda delinip kesilecek yerlerin iĢaretlenmesine markalama denir.

8.

( ) Standartlara göre baralar 75 dereceden daha fazla bükülmemelidir.

9.

( ) Dağıtım pano ölçü aletleri dahili tiplerde pano kapağına monte edilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Petrol, kimyasal madde ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerlerini, elektrik devrelerini takip
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Tersane bölgesinde tanker gemi gezisi yaparak elektrik sistemler hakkında
araĢtırma yapınız.



Tanker elektrik projelerini inceleyiniz.

5-GEMĠ ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ
5.1. Ana Tablolar
Ana tablo, ana elektrik güç kaynağından doğrudan beslenen ve elektrik enerjisini
gemideki hizmetlere dağıtmak için tasarlanmıĢ bir tablodur. Elektrik gücü ile normal
beslemenin sadece aynı mahalde meydana gelen bir yangın veya diğer olaylardan
etkilenebileceği Ģekilde ana tablolar ana jeneratörlerle iliĢkili olarak yerleĢtirilmelidir. Ana
tablonun aynı yangın bölgesi içindeki bir kontrol odasına veya yeterli giriĢ açıklığına sahip
bölme perdesi ile ayrılmıĢ bir odaya yerleĢtirilmesi ana tablonun jeneratörlerden ayrıldığı
anlamına gelmez. Aynı makine alanı ve aynı dikey ve yatay A60 yangın sınırları içinde
olacak Ģekilde ana tablo ana jeneratörlere mümkün olduğu kadar yakın yerleĢtirilmelidir.

Resim5.1: Gemi elektrik sistemleri
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5.2. Tasarım


Elektrik tesisleri aĢağıdaki gibi tasarlanmalıdır:





Geminin ana elektrik gücü, emercensi kaynakların yardımı olmaksızın
geminin normal çalıĢması ve içindeki insanların yaĢamlarını
sürdürebilmeleri için gerekli yardımcı hizmetlerin tümünü karĢılayacak
düzeyde olmalıdır.
Emniyet için gerekli cihazların çalıĢması çeĢitli emercensi Ģartlar altında
sağlanabilmelidir.
Yolcuların, mürettebatın ve geminin elektriksel korunma güvenliği
sağlanmıĢ olmalıdır.

5.3. Güç Besleme Donatımı
Güç besleme donatımı, elektrik enerjisinin üretilmesi, dönüĢtürülmesi, depolanması ve
dağıtımı ile ilgili tüm teçhizatı kapsar.


Birincil ana teçhizat ile ilgili izleme sistemleri Ģunlardır:












Yardımcı ve ana makinelerin start donanımları
ÇalıĢtırma ve kontrol havası kompresörleri
Makine ve kazan dairesi havalandırma fanları
Yakıt arıtma üniteleri
Yakıt transfer pompaları
Yağlama yağı arıtma üniteleri
Yağlama yağı transfer pompaları
Ağır yakıt ısıtıcıları
Sintine ve balast pompaları
Balast suyu arıtma sistemi
Meyil önleyici düzenler

5.4. Ġkincil Ana Teçhizat


Ġkincil ana teçhizat ile ilgili izleme sistemleri Ģunlardır:










Yardımcı ve ana makinelerin start donanımları
ÇalıĢtırma ve kontrol havası kompresörleri
Makine ve kazan dairesi havalandırma fanları
Yakıt arıtma üniteleri
Yakıt transfer pompaları
Yağlama yağı arıtma üniteleri
Yağlama yağı transfer pompaları
Ağır yakıt ısıtıcıları
Sintine ve balast pompaları
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Balast suyu arıtma sistemi
Meyil önleyici düzenler
Yangın pompaları ve yangınla mücadele teçhizatı
Ġkincil ana teçhizat ile ilgili hidrolik pompalar
Yardımcı buhar tesisi elektrik teçhizatı
Yardımcı teçhizat ise, yanal iticiler
Demir ırgatları
Tehlikeli bölgelere ait havalandırma fanları
Ana makineler için torna çark düzeneği
Ġkincil ana teçhizatı besleyen jeneratörler
Aydınlatma sistemi
Seyir fenerleri ve sinyal teçhizatı
Seyir donanımları ve seyir sistemleri
Yangın algılama ve alarm sistemleri
Dâhili güvenlik iletiĢim teçhizatı
Perde kapıları kapatma teçhizatı
Borda kapatma düzenleri, baĢ ve kıç rampalar
Kargo taĢıma sistemleri için kontrol, izleme
düzenleri/sistemleri

Resim 5.2: Jeneratör paralel alma panosu
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ve

güvenlik

Resim 5.3: Kargo yükleme otomasyon sistemi

17500V

Sabit güç üniteleri

500V

a) Sabit güç ve kontrol devreleri
b) FiĢ-priz ile bağlı üniteler. Bu üniteler temellerine veya
koruyucu topraklama sistemleriyle topraklanmalıdır.
c) Özel Ģok önleme sistemlerinin güç beslemesi 30 mA (artık akım
devre kesicileri tarafından meydana gelen). Ana tüketicilere
uygulanmaz.

250V

a)500V için belirtilen a) ve c) maddelerindeki devreler
ve üniteler

Güvenlik
Gerilimi50V

b)Sabit aydınlatma sistemleri
c)Sabit gemi kontrol, izleme ve güvenlik sistemleri
d)FiĢ-priz ile bağlı ve özel Ģok önleme gerekli olan sistemlerde.
Güç beslemesi
koruyucuizolasyontransformatörüileolmalıveyateçhizatçiftizoleli
Elektrik çarpmasına karĢı özel önlem istenen kapalı mahallerde
olmalıdır.
kullanılacak seyyar cihazlar.
Tablo5.1: Devre gerilimlerinin müsaade edilen üst limitleri

Renk

Kırmızı

Sarı

Anlamı

Tehlike veya alarm

Dikkat

Açıklama

Acil hareket gerektiren bir durum veya
tehlikenin ikazı
KoĢullarda oluĢan bir değiĢiklik veya
koĢullar değiĢmek
üzere
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YeĢil

Güvenlik (normal çalıĢma
veya normal çalıĢma
koĢulları)

Mavi

Açıklama/Bilgi (ilgili
haldeki gereksinime göre
belirlenmiĢ özel anlam)

Güvenli bir durum göstergesi

Yukarıdaki üçrenk (kırmızı,sarıveyeĢil)
tarafından belirtilmemiĢ özel bir anlam
verilmiĢ olabilir.
Herhangi bir anlamda üçrengin

Beyaz

BelirlenmiĢ özel bir anlamı
yok

(kırmızı,sarıveyeĢil), uygulamasında bir
kararsızlık olduğu zaman ve teyit için
kullanılabilir.

Tablo5.2:Sinyal cihazlarının renk kodları

5.5. Malzeme ve Ġzolasyon
Elektrik makineleri, tablolar ve diğer teçhizatın imalatında kullanılan malzemeler nem
ve tuz yüklü deniz havası, deniz suyu ve yakıt buharlarına dayanıklı olmalıdır. Bu
malzemelerin nem tutucu olmaması, alev geciktirici ve kendi kendine sönebilen özellikte
olması zorunludur.
Topraklama iletkeninin minimum kesiti
Ana iletkenin kesiti
[mm2]

0,5’ten
4’e kadar

>4
16’ya kadar
>16
35’e kadar

Ayrı döĢenmiĢ
kablolarda
[mm2]

Ġzoleli kablolarda
[mm2]

Ana iletkenin kesitine
eĢit

Ana iletkenin
kesitine eĢit

Ana iletkenin kesitine
eĢit, ancak örgülü
topraklama iletkeni için
1,5, tek telli için 4’ten
az
Olamaz.
Ana iletken kesitinin
yarısına eĢit ancak
4’den az olamaz.

16

Tablo5.3: Topraklama iletkenlerinin minimum kesiti

81

Esnek kablo ve
tellerde
[mm2]

Ana iletkenin
kesitine eĢit

Ana iletkenin
kesitine eĢit,
ancak
16’danaz olamaz.

5.6. Elektrik Çarpmalarına KarĢı Koruma
5.6.1.Doğrudan Temasa KarĢı Koruma
Doğrudan temasa karĢı koruma, personelin elektrik cihazlarının aktif parçalarına
temas etmesinden doğabilecek tehlikelere karĢı alınacak koruma önlemlerinin tümüdür.
Aktif parçalar, cihazın normal çalıĢması esnasında üzerinde gerilim bulunan iletkenler ve
diğer elemanlardır. Elektrik cihazları, personelin aktif parçalara dokunması veya tehlike
doğacak derecede yaklaĢmasını önleyecek biçimde dizayn edilmelidir. Kilitli elektrik
mahallerinde doğrudan temasa karĢı koruma, uygun yerleĢtirme ile sağlanır. Aktif parçaların
yakınına izole tutamaklar monte edilmelidir. Güvenlik gerilimi ile çalıĢan elektrik
teçhizatında doğrudan temasa karĢı koruma önlemlerine gerek yoktur.

5.6.2. Dolaylı Temasa KarĢı Koruma
Elektrik cihazları, personelin bir izolasyon düĢüklüğü durumunda dahi tehlikeli bir
temas gerilimi ile karĢı karĢıya kalmayacakları Ģekilde imal edilmelidir. Bu amaçla
cihazların imalatında aĢağıda belirtilen koruma önlemlerinden biri bulunmalıdır: Koruma
topraklaması (2.3'e bakınız).





Ġlave düĢük gerilimle koruma
Sadece bir tüketiciyi beslemek için elektriksel ayırma ile koruma (gerilim 250
voltu aĢmayacaktır.)
Koruyucu izolasyon (Çift izolasyon)
Elektrik çarpmalarına karĢı özel önlemler gerektiği durumlarda ilave olarak
kaçak akım koruma cihazları ( 30 mA) kullanımı. (Ana teçhizat için
kullanılmaz.)

5.6.3. Koruma Topraklama Ġletkenleri


Topraklama iletkenlerinin kullanımında aĢağıdaki hususlar göz önüne
alınmalıdır:

Fazladan bir kablo, iletken veya güç iletim kablosunun yeĢil/sarı renk
kodlu damarı topraklama iletkeni olarak kullanılmalı veya bağlantı
kablosu yeĢil/sarı renk kodlu damarlı olmalıdır. Kablo zırhları veya
örgüleri topraklama iletkeni olarak kullanılamaz.

Normalde akım taĢıyan bir iletken aynı zamanda topraklama iletkeni
olarak kullanılamaz ve gemi bünyesine irtibatlandırılamaz. YeĢil/sarı
renk kodlu damar akım taĢıyıcı iletken olarak kullanılamaz.

Topraklama iletkeninin kesiti, en az Tablo5.11’de gösterilen değerlere
uygun olmalıdır.
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Resim 5.4: Gemi elektrik kablo tesisatı

5.7. Akümülatörlerin Tip, Mahal ve Bakım Sıklığının
Kaydedilmesi
Akümülatörler ana teçhizat (UI SC 134) ve emercensi hizmetlerde kullanılmak üzere
yerleĢtirildiğinde, bu akümülatörler için bir program derlenecek ve muhafaza edilecektir. TL
tarafından onaylanacak program, akümülatörlerle ilgili olarak en az aĢağıdakileri içermelidir:

Tip ve üreticinin tip tasarımı

Gerilim ve amper saat oranı

Mahal

Kullanılan teçhizat ve/veya sistem(ler)

Bakım / değiĢim sıklığı tarihleri

Son bakım ve/veya değiĢimin tarihleri

Depodaki yedek akümülatörlerin imalat tarihi ve raf ömrü

5.8. Ana Makineler
Ana makineler elektrikli olarak start ediliyorsa, birbirinden bağımsız iki adet
akümülatör beslemesi sağlanmalıdır. Akümülatörler paralel bağlanamayacak Ģekilde
düzenlenmelidir. Her bir akümülatör, soğuk durumdaki ana makineyi start edebilme
özelliğinde olacaktır. Akümülatörlerin toplam kapasitesi, yeniden Ģarj edilmeden 30 dakika
içinde, aĢağıda belirtilen sayıda start iĢlemi yapmaya yeterli olmalıdır:

Çift yönlü ana makineler:12 kombine ters döndürme ve start iĢlemi

Tek yönlü ana makineler: 6 start iĢlemi.

5.9 Yardımcı Makineler
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5.9.1. Ana Jeneratör Setleri
Birden fazla yardımcı makine elektrik startlı ise, birbirinden bağımsız en az iki
akümülatörden besleme sağlanmalıdır. Eğer varsa, ana makinenin start akümülatörünün
kullanılmasına izin verilir. Akümülatörler, her makina için en az üç start yaptıracak
kapasitede olmalıdır. Sadece bir yardımcı makine elektrik startlı ise, bir akümülatör
yeterlidir.

5.9.2. Emercensi Jeneratör Setleri
Otomatik startlı olması gereken her emercensi jeneratör seti, TL tarafından
onaylanmıĢ, 0ºC ortam sıcaklığında dahi, arka arkaya en az üç defa start yaptıracak
kapasitede start tesis elemanı ile donatılmalıdır. Eğer bu sıcaklıkta start yapılması olanaksız
ise veya daha düĢük sıcaklıklar söz konusu ise, jeneratör setlerinin startı için ısıtma
sağlanmalıdır.
Ġlave olarak, 30 dakika içinde ilave olarak üç start daha yaptırabilen ikinci bir güç
kaynağı sağlanmalıdır. Bu kural elle de start edilebilen setlere uygulanmaz.


Start teçhizatının uygunluğunu garanti etmek için aĢağıdaki koĢulların
yerine getirilmesi gereklidir:


Elektrikli ve hidrolik start sistemleri emercensi tablodan beslenmelidir.
Basınçlı havalı start sistemleri, ana ve yardımcı hava tüplerinden geri
döndürmez bir valf vasıtası ile veya emercensi tablodan beslenen bir
emercensi hava kompresöründen beslenmelidir. Start, Ģarj ve enerji
depolama teçhizatı, emercensi jeneratörün bulunduğu mahalle
yerleĢtirilmelidir.



Emercensi jeneratör setleri start teçhizatı yalnız bu amaçla kullanılabilir.
Otomatik startın gerekmediği hallerde, el ile startı sağlayan güvenli
teçhizata izin verilir. Örneğin; elle çevrilen kollar, yaylı starterler, el
hidrolik sistemleri veya ateĢleme fiĢekleri bu gruba girer. El ile doğrudan
startın mümkün olmadığı hallerde, a ve b’ de anılan tipteki start tesis
elemanları kullanılmalıdır. Start iĢleminin el ile baĢlatılması kabul
edilebilir. Eğer ikinci bir mekanik start düzeni bulunuyorsa, elektronik
governörün, birinci start düzeninden bağımsız çalıĢana bir akümülatör
beslemesi bulunacaktır. Eğer mekanik start olanakları sağlanmakta ise,
elektronik hız regülatörü, ilgili koruma cihazları ve vanaları iki bağımsız
yedek güç kaynağına sahip olacaktır. Bu yedekleme kaynaklar
izlenecektir.
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Resim 5.5:Dizel jeneratör

5.10.Elektrik Güç Ġhtiyacı
Elektrik enerjisinin üretilmesi, transformasyonu ve depolanmasına iliĢkin anma
değerlerini belirleyen bir güç balans hesabı TL'ne verilmelidir.


Güç ihtiyacı aĢağıdaki çalıĢma koĢullarına göre tespit edilmelidir:












Açık denizde seyir
Limanda
Emercensi güç beslemesi
Geminin çalıĢma alanı içinde mevcut ise, (ekstrem çevre koĢulları)
örneğin, tropik veya kutup Ģartları göz önüne alınmalıdır.
Güç balans diyagramı yapılırken, tüm elektrikli tüketiciler nominal
güçleri ile birlikte diyagram üzerinde gösterilmelidir.
Ġlgili çalıĢma koĢullarında aĢağıdaki Ģartlar göz önüne alınmalıdır.
Sürekli çalıĢan tüketicilerin güç ihtiyaçları tam olarak ancak birbirini
yedekleyen tüketiciler bir defa olmak üzere verilmelidir.
Aralıklı olarak devreye girip çıkan tüketicilerin güçleri diversite faktörü
ile çarpılarak (Madde 2.3'te belirtilen tüketiciler bunun dıĢındadır)
verilemelidir.
Hesaplar yapılırken diversite faktörü ancak bir defa uygulanır.
Güç kaynağına göre oldukça yüksek güç isteyen tüketicilerin tam güçleri
örneğin, yanal itici pervaneler (B.1.4'e bakınız).
Kısa süreli pik yükleri karĢılamak için yedek bir güç marjı gereklidir,
örneğin; büyük güçlü motorlara yol verme anında doğan pik yükler gibi
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5.11.Paralel ÇalıĢma
Tahrik ünitesinin hız karakteristiği bütün çıkıĢ güçlerinde lineer olmalıdır. Nominal
güçleri aynı olan jeneratörlerin paralel çalıĢması halinde yük toplam aktif gücün %20'si ile
%100'ü arasında değiĢirken her jeneratöre gelen yük kendi oransal payından kendi nominal
gücünün %15' inden fazla sapmamalıdır. Jeneratörlerin nominal güçleri farklı ise oransal
paydan sapma aĢağıdaki değerlerin küçüğünden daha büyük olamaz. En büyük jeneratörün
nominal aktif gücünün%15'i,en küçük jeneratörün nominal aktif gücünün%25'idir.

Resim 5.6: Jeneratör paralel çalıĢtırma panosu

5.12.Ana Sevk Sisteminden Tahrik Edilen Jeneratörler ġaft
Jeneratörler
Ana sevk ünitesinden hareket alan jeneratörlerin ana güç beslemesinin bir parçası
sayılabilmesi için pervanenin durması dahil, tüm manevra ve seyir koĢullarında yük altında
çalıĢabilmelidir. Pervane Ģaftına bağlı ve sistemden ayrılabilen kaplinli jeneratörler için
önlem alınmalıdır. Ana baralarda oluĢacak bir kısa devreden jeneratörlerin hasar
görmeyeceği ve tekrar normal jeneratör fonksiyonlarının mümkün olacağı Ģekilde koruma
yapılmalıdır.
Ana sevk ünitesinden tahrik edilen ve yukarıda belirtilen koĢullara uygun olmayan
jeneratörler, belirtilen ana güç beslemesinin bir parçası sayılmayacaktır. Bu jeneratörler;
aĢağıda belirtilenlerin sağlanması koĢuluyla, ilave jeneratör olarak kullanılabilir ve belirli
sürelerle tüm güç besleme iĢlevini yerine getirebilir. Sabit devirde tahrik edilmeyen üniteler
ana makinenin devir aralığının %75'i ile %100'ü arasındaki devri sağlayacak regülatör ve
teçhizatla donatılmalıdır.
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Frekanslar, standartlarda belirtilen sınırlar içinde tutulabilmelidir. Gerilim ve yük
paylaĢımı (sadece paralel çalıĢmada) standartlarda belirtilen ilave koĢulları yerine
getirmelidir. Ana tahrik ünitesi köprü üstünden kumanda ediliyorsa ve ana makineye Ģaft
jeneratörünün nominal gücünü vermesini engelleyen bir kumanda verildiğinde ana
tüketicilerin beslenmesi standby jeneratör setine aktarılana kadar Ģaft jeneratöründen
sağlanabilir. Dağıtım sisteminin selektif çalıĢması için kısa devre akımı yeterli olmalıdır.
Frekans sapmalarının %10'u aĢması halinde jeneratör 10-30 sn. içinde devreden çıkmalıdır.
DeğiĢken frekanslı güç besleme sistemleriyle ilgili özel koĢullar için "DeğiĢken
Frekanslı Gemiler için Kurallara" bakınız.

Resim 5.7:ġaft altenatörü

5.13.Ana Elektrik Güç Kaynağının Devamlılığı
Geminin sevki ve manevrası için ana elektrik güç kaynağının gerekli olduğu hallerde
sistem; devredeki herhangi bir jeneratörün devre dıĢı kalması halinde, önemli ana teçhizatın
beslemesi devam edecek veya beslemenin kesilmesi derhal giderilecek Ģekilde
düzenlenecektir. Jeneratörlerin aĢırı yüklenmeye karĢı korunması için, tali tüketiciler ve
gerekirse ikincil ana teçhizatın otomatik yük aktarımı gerekir. Güç beslemesinin kesilmesi
halinde,
bir yedek ünitenin otomatik devreye girmesi gerekir. Uygun en az 2 ünite
sağlanacaktır. Bu üniteler birbirlerinin yerine çalıĢabilmelidir. Her bir ünitenin gücü, önemli
ana teçhizatın otomatik devreye girmesini sağlayacak Ģekilde olacaktır. Gerekirse, teçhizat
sıralı olarak devreye alınabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gerekli faaliyetleri yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Akü bakım listesi
hazırlayınız.
 Gemi elektrik güç
hesaplamasını yapınız.

Öneriler





Tersanede gemi ziyareti yapınız.
Elektrik sistemlerini inceleyiniz.
Resimleri çekerek projelerine bakınız.
Tanker ve normal gemi arasındaki farkları
inceleyiniz.

 ġaft alternatörü incelemesi
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Fazladan bir kablo, iletken veya güç iletim kablosunun yeĢil/sarı renk kodlu
damarı topraklama iletkeni olarak kullanılmalıdır?
( ) Kısa süreli pik yükleri karĢılamak için yedek bir güç marjı gereklidir?
( ) Birden fazla yardımcı makine elektrik startlı ise birbirinden bağımsız en az üç
akümülatörden besleme sağlanmalıdır.
( ) Elektrikli ve hidrolik start sistemleri ana tablodan beslenmelidir
( ) Gerilim ve yük paylaĢımı (sadece paralel çalıĢmada) standartlarda belirtilen
ilave koĢulları yerine getirmemelidir?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
DC Makinelerde bakım ve onarım iĢlemleri
1. Alıcının enerjisini keserek gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız
mı?
2. 2.Alıcının montaj vidalarını açtınız mı?
3. Motorun montaj bağlantı vidalarını söktünüz mü?
4. Motor bağlantı kablolarını dikkatli bir Ģekilde söktünüz mü?
5. Motor bağlantı uçlarını çıkararak ölçümlerini yapabildiniz mi?
6. Motorun sağlamlık kontrolünü yapabildiniz mi?
7. Fırça sağlamlık kontrolünü yapabildiniz mi?
8. Sargıların sağlamlık kontrolünü yapabildiniz mi?
9. Kollektörün aĢınma kontrolünü yapabildiniz mi?
10. Tespit ettiğiniz arızaları yeni parçalar takarak giderdiniz mi?
11. Tespit ettiğiniz arıza büyükse motoru yenisiyle değiĢtirebildiniz
mi?
Doğru akım jeneratörlerinin devreye alınması
1. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?
2. Gerekli el takımlarını bir araya getirdiniz mi?
3. Motor akımına uygun ampermetre seçtiniz mi?
4. Motor akımına uygun voltmetre seçtiniz mi?
5. Bir adet sigortalı Ģalter seçtiniz mi?
6. Birer adet uyartım ve yol verme direnci seçtiniz mi?
7. ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?
8. Güvenli bir Ģekilde motora enerji verdiniz mi?
9. Motorda arızalı bir durum gördüğünüzde enerjiyi ivedilikle
kestiniz mi?
10. Arızayı tespit ettiniz mi?
11. Arızayı onardınız mı?
12. Motoru tekrar çalıĢtırdınız mı?
Gemilerde kullanılan alternatif akım jeneratörlerinin bakımını
yapmak
1. Motorun gövdesini tozlardan arındırdınız mı?
2. Motorun dıĢ gövdesini yağ kalıntısı ve paslardan arındırdınız mı?
3. Seçimlerinizde bara akım tablosundan faydalandınız mı?
4. ġalterin termik manyetik özellikte olmasına dikkat ediniz.
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Evet

Hayır

5. Kompakt Ģalter giriĢine bara montajını yapabildiniz mi?
Kuvvet akım dağıtım tablolarını ve tabloda kullanılacak
malzemeleri seçmek
1. Kompakt Ģalteri doğru olarak seçtiniz mi?
2. Kompakt Ģalter montaj delik yerlerini düzgün Ģekilde iĢaretleyip
deldiniz mi?
3. Kompakt Ģalteri sac montaj tablasına düzgün olarak tutturdunuz
mu?
4. Kompakt Ģalter giriĢ baralarını doğru olarak seçtiniz mi?
5. Kompakt Ģalter giriĢ baralarını doğru ve düzgün olarak
tutturdunuz mu?
6. ĠĢ güvenliği tedbirlerine uydunuz mu?
Petrol, kimyasal madde ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerleri elektrik
devrelerini takip edebilmek
1. Akü bakım listesi hazırladınız mı?
2. Gemi elektrik güç hesaplamasını yaptınız mı?
3. ġaft altenatörü incelemesi yaptınız mı?
4. 8.ĠĢ güvenliği tedbirlerine uydunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
D
E
A
A
B
C
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
A
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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