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Bir Fazlı Motor Sarımı
Bir fazlı motorların (yardımcı sargılı motor, gölge kutuplu
motor, relüktans motor) sökülmesi, sarıma hazır hale
getirilmesi ve sarılması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
40/32
Bir fazlı motor sarımını yapmak.
Genel Amaç
Bu modül gerekli ekipman ile donatılmıĢ atölye ortamında
bir fazlı kolektörsüz asenkron motorun sarımını
yapabileceksiniz.
Amaçlar
Gerekli ortam sağlandığında;
1.
Yardımcı sargılı motorun stator sargılarını
değerleri
alarak
sökebilecek,
statoru
sarıma
hazırlayabilecek ve stator sarımını yapabileceksiniz.
2.
Gölge kutuplu motorun stator sargılarını
değerleri
alarak
sökebilecek,
statoru
sarıma
hazırlayabilecek ve stator sarımını yapabileceksiniz.
3.
Relüktans motorun stator sargılarını değerleri
alarak sökebilecek, statoru sarıma hazırlayabilecek ve
stator sarımını yapabileceksiniz.
Arızalı motor, ağaç tokmak, keski, çekiç, pürmüz, boĢ stator,
tahta takoz, makas, çizim gereçleri, oluk sürgü çubuğu,
presbant, stator, hazırlanmıĢ sargılar, presbant, kodlama
kâğıtları, kalem, gerekli araç gereç
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
sorularıyla kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler, bir fazlı motor sarımı konusunda
sizler için çok yararlı olacaktır.
Günümüzde birçok makinanın çalıĢabilmesi için motorların gerekliliği aĢikârdır.
Yapılan iĢlerin devamılığı, aksamaması ve düzenli bir üretim için bu motorların da mümkün
olduğu kadar az arıza yapması ve arıza yaptığında en kısa sürede arızasının giderilip, tekrar
çalıĢabilir hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Bu yüzden motordaki arıza motor sargıları
ile ilgili olduğunda bu sargıların sökülmesi ve sarılması iĢlemleri, en kısa sürede ve en
kaliteli bir Ģekilde yapılmalıdır. Üretim hızının, kalitesinin ve rekabetin son derece önemli
olduğu günümüzde bu tip arızaların giderilmesi en az üretim kadar önemlidir.
Motorların üretimde ilk kullanıldığı yıllara göre sarım teknikleri ve sarım araç
gereçleri günümüzde geliĢmiĢtir. Bununla birlikte özellikle büyük makinaların sarım
iĢleminin çoğu günümüzde elle yapılmaktadır. Dolayısıyle el alıĢkanlığı, tecrübe ve beceri
ön plana çıkmaktadır.
Bir fazlı motorlar günlük hayatımızda birçok yerde karĢımıza çıkmakta ve
kullanılmaktadır. Evimizdeki çamaĢır makinesi, buzdolabı, vantilatör, bulaĢık makinesi,
mikser gibi bir çok makinada bir fazlı motor kullanılmaktadır. Hayatımızın her alanına bu
kadar çok giren bir fazlı motorun sarımıyla ilgili bütün sorularınızın cevaplarını bu kitapçıkta
bulabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Uygun ortam sağlandığında yardımcı sargılı motorun stator sargılarını değerleri alarak
sökebilecek, statoru sarıma hazırlayabilecek ve stator sarımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yardımcı sargılı motorun hangi güçlerde imal edildiğini ve nerelerde
kullanıldığını araĢtırınız.



Motor sarımı yapan bobinaj atölyelerini ziyaret ederek sarım iĢlemlerinin nasıl
ve hangi Ģekillerde yapıldığını görerek bilgi edininiz.



AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamı ve bu motorları satan ve sarımını yapan
yerleri gezmeniz gerekmektedir. KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri
arkadaĢ gurubunuz ile paylaĢınız. AraĢtırma sonuçlarını bir rapor haline getirip
sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. YARDIMCI SARGILI MOTORLAR
1.1. Yapısı
Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlar;

Stator


Rotor



Gövde ve Kapaklar



Santrifüj Anahtar olmak üzere dört kısımdan oluĢur.

 Stator
Üç fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi bir fazlı motorlarda stator ince silisli
(içerisine belirli oranlarda silisyum elementinin katıldığı) sacların oyuklar açılarak presle
paketlenmesiyle meydana gelmiĢtir. Oyuklar içerisine, hem birbirine karĢı hemde statora
karĢı yalıtılmıĢ Ana Sargı ve Yardımcı Sargı sarılır. Motorun çalıĢmaya baĢladığı ilk anda
ana ve yardımcı sargı devreye sokulur. Motor normal devrinin %75–80’ ine ulaĢtığında
yardımcı sargı, santrifüj ( merkezkaç) anahtar ile devreden çıkartılır. Daha sonra motor ana
sargı ile çalıĢmasına devam eder.
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Resim 1.1: Stator

 Rotor
Silisli saçların dıĢ yüzüne presle oyuklar açılmıĢ ve birleĢtirilerek saç paket
oluĢturulmuĢ tur. Rotor oyuklarına, iki ucundan kısadevre edilmiĢ aliminyum rotor çubukları
enjeksiyon yöntemi ile yerleĢtirilip daha sonra bu saç paket, bir mil üzerine sıkıca takılarak
rotor meydana getirilmiĢtir.

Resim 1.2: Rotor

 Gövde ve Kapaklar
Küçük ev aletlerinde kullanılan motorlarda gövde düz yüzeyli olarak, orta güçlü
motorlarda ise gövde çıkıntılı yüzeyli olarak yapılır. Genellikle gövdeye saplamalarla tesbit
edilen kapakların içerisine açılan yataklara rotor mili üzerine geçirilmiĢ rulmanlar
yerleĢtirilir.

Resim 1.3: Kapaklar
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 Santrifüj Anahtar (Merkezkaç Anahtar)
Motorun ilk kalkınma anında normal devrinin % 75–80’ ine ulaĢınca yardımcı sargıyı
devreden çıkartan santrifüj anahtar, motorun içerisine yerleĢtirilir.
Ġki kısımdan meydana gelen santrifüj anahtarın duran kısmı kapak içerisine, hareketli
kısmı ise rotor miline monte edilir. Duran kısımda bulunan iki kontak, motor çalıĢmaz
durunda iken kapalı durumdadır ve yardımcı sargıyı devreye sokar. Motor normal devrinin
%75’ ine ulaĢtığında ise hareketli kısım merkezkaç kuvvetin etkisi ile dıĢarı doğru çekilerek
kontak üzerindeki basıncı kaldırır. Bu sırada kontak açılarak yardımcı sargı devreden çıkar.
Motor durduğunda ise bir yay vasıtası ile tekrar eski konumuna gelerek kontağı kapatır.
ġekil 1.4 ve 1.5’te santrifüj anahtar ve parçaları görülmektedir.
Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar, kullanılacakları yerlere göre yapılarında bazı
değiĢiklikler yapılarak çalıĢma karakteristikleri değiĢtirilir. Yapılarındaki bu değiĢiklikler ve
kullanım alanları aĢağıda açıklanmıĢtır.

Resim 1.4: Mile monte edilmiĢ santrifüj anahtar

Resim 1.5: Santrifüj anahtarın parçaları

1.1.1. Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motor
Bu motora ait hız-moment grafiği ġekil 1,1’de gösterilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü
gibi baĢlangıçta elde edilen moment, tam yük momentinin %150’si kadardır. Motorun hızı
arttıkça moment de artar ve tam yük momentinin %250’sine kadar çıkabilir. Yardımcı sargı
devreden çıkarıldığında moment bir miktar düĢerek kararlı duruma geçer. Bu motorun
maliyeti düĢüktür.
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ġekil 1.1: Yardımcı sargılı bir fazlı motorun

(a) EĢ değer devresi

(b) Hız- moment eğrisi

Kullanıldığı Yerler: Bu motorlar genel olarak 0,05 – 0,33 HP aralığında güç momenti
gerektiren çok sık baĢlatma-durdurma gerektirmeyen ve yol alma momenti düĢük olan
yüklerde kullanılır. El aletleri, çamaĢır makinesi, buzdolabı, brulör, kurutucu, aspiratör,
pompa vb. küçük uygulamalar bu motorun baĢlıca kullanım alanlarıdır.

1.1.2. Bir Fazlı Kondansatör Yol Vermeli Asenkron Motor
Bu tip motorlar, bir fazlı yardımcı sargılı motorun yardımcı sargısına bir
kondansatörün seri bağlanmasıyla oluĢur. Kalkınma süresince ana ve yardımcı sargı birlikte
çok yüksek baĢlama momenti üretir. Motor yeterli hıza ulaĢtıktan sonra merkezkaç anahtarı
açılarak yardımcı sargı ve kondansatör devre dıĢı bırakılır. Bu aĢamadan sonra sadece ana
sargı moment üretmeye devam eder. Yardımcı sargının devreden çıkmasıyla moment bir
miktar düĢerek kararlı duruma geçer.

ġekil 1.2: Kondansatör yol vermeli motorun

(a) EĢdeğer devresi

(b) Hız- moment eğrisi

Kullanıldığı yerler: Bu motorlar yüksek baĢlama momenti gerektiren uygulamalarda
tercih edilir ve 120 W ile 7,5 KW aralığındaki güç değerlerinde imal edilir. Kompresörler,
büyük vantilatörler, pompalar ve yüksek ataletli yükler baĢlıca kullanım alanlarıdır.

1.1.3. Bir Fazlı Sürekli Kondansatörlü Asenkron Motor
Bu tip motorlarda yardımcı sargı ve ona seri bağlı kondansatör motorun çalıĢtığı süre
içerisinde sürekli devrede kalır. Dolayısıyla merkezkaç anahtarı kullanılmaz. Kalkınma
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momentleri düĢüktür ve güç katsayısı yüksektir. Bu motorlar özel amaçlı yerlerde kalkınma
momentinin düĢük normal yük momentinin yüksek olduğu yerlerde kullanılır. 0,001 HP ile
0,75 HP aralığındaki güçlerde üretilir. Bu motorun en önemli özelliği sessiz çalıĢmasıdır.

ġekil 1.3: Kondansatör yol vermeli motorun

(a) EĢ değer devresi

(b) Hız- moment eğrisi

Kullanıldığı Yerler: Hastane, stüdyo, fabrikaların sessiz çalıĢma gereken bölümleri
gibi sessiz çalıĢmanın gerekli olduğu uygulamalarda bu motor tercih edilir.

1.1.4. Bir Fazlı Çift Kondansatörlü Asenkron Motor
Bir fazlı sürekli kondansatörlü motordaki, baĢlangıç momentinin düĢük olması
sınırlılığını ortadan kaldırmak için tasarlanmıĢtır. Bu motorda biri bir süre sonra devreden
çıkan diğeri ise sürekli devrede kalan iki adet kondansatör kullanılır. BaĢlangıç momenti çok
yüksektir ve sessiz çalıĢır.

ġekil 1.4: Çift Kondansatörlü motorun

(a) EĢ değer devresi

(b) Hız- moment eğrisi

Kullanıldığı yerler: Yüksek kalkınma momenti ve gürültüsüz çalıĢmanın gerekli
olduğu yerlerde kullanılır. Kompresör, pompa ve üfleyici gibi uygulamalar bu motorun
kullanım alanlarındandır.
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1.2. ÇalıĢma Prensibi
Üç fazlı asenkron motorlarda faz sargıları aralarında 120o elektriki açı farkı olacak
Ģekilde statora yerleĢtirildiğinden döner manyetik alan meydana gelmektedir. Fakat bu bir
fazlı asenkron motorlarda yalnız bir sargı ile döner manyetik alan elde edilemez. Bu nedenle
bir fazlı motorlarda ana sargının dıĢında birde yardımcı sargı bulunur. Ana ve yardımcı sargı
birbirine paralel bağlanıp aralarında 90o elektriki açı farklı oyuklara yerleĢtirilir. Bu sargılara
bir fazlı gerilim uygulandığında, ana ve yardımcı sargıda manyetik alanlar meydana gelir.
Oyuklar arasında 90o elektriki açı farkı olmasıına rağmen, sargılara uygulanan gerilimler
aynı fazlı olduğundan meydana gelen manyetik alanlarda aynı fazlıdır. Bu nedenle iki
sargıda manyetik döner alan meydana gelmez.
Ġki sargıda meydana gelen manyetik alanlar arasında faz farkının oluĢması için
sargılardan geçen akımlarında faz farklı olması sağlanır. Bunun içinde;

Devamlı olarak devrede kalan ana sargı kalın kesitli telle çok sipirli olarak
sarılır. Ana sargıya pararlel olarak bağlanan yardımcı sargı ise ince kesitli telle
az sipirli olarak sarılır. Bu uygulamada yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya
göre %25, iletken kesiti 1/3 veya 1/4 oranında daha küçüktür. Böylece ana
sargının omik direncinin küçük, endüktif reaktansının büyük olması ve akımın
gerilimden 90o’ ye yakın geri kalması sağlanır. Ayrıca ana sargı alta, yardımcı
sargı üste yerleĢtirilerek endüktif reaktansın daha da büyümesi sağlanır.


Yardımcı sargıdan geçen akımın gerilimden ilerde olması için yardımcı sargıya
seri olarak bir kondansatör bağlanır. Böylece ana ve yardımcı sargı akımları
arasında 90o’lik faz farkı meydana gelir. Bu da düzgün bir döner alanın
meydana gelmesini sağlar.

ġekil 1.5’te görüldüğü gibi 1 anında A fazı pozitif, B fazı ise negatiftir. 1 nolu Ģekilde,
1. faz bobininin U ucundan A fazının akımı girip X den çıkıyor. Ġkinci faz bobininin Z
ucundan B fazının akımı girip W ucundan çıkıyor. Faz bobinlerinin bu anda meydana
getirdikleri manyetik alanın yönleri ve statorda kutup oluĢan kutuplar Ģekilde görülmektedir.
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ġekil 1.5: Ġki fazlı alternatif akımın değiĢim eğrileri

1.2.3.4 anlarında stator sargılarından geçen akımların yönlerini iĢaretlediğimizde bu
anlardaki statorda meydana gelen kutuplar Ģekilde görüldüğü gibi oluĢmaktadır. 4 anından
sonra tekrar 1 anı gelir. Böylelikle statorda oluĢan N-S kutupları bu bir peryotluk zamanda
bir devir yapmıĢ olur.

ġekil 1.6: Ġki faz bobininin meydana getirdiği manyetik alanlar

Sincap kafesli rotorun kısa devre edilmiĢ rotor çubukları, stator manyetik alanı
tarafından kesilerek çubuklarda emk endüklenir. Rotor çubukları iki tarafından kısadevre
edildiğinden içerisinden kısadevre akımları geçer ve rotorda bir manyetik alan oluĢur. Stator
döner manyetik alanı, rotor manyetik alanını peĢinden sürüklemesi sonucunda da rotor
döner.
Motor ilk kalkınması anında yardımcı sargı, ana sargının manyetik alanını
destekleyecek yöndedir. Fakat rotor devri, mormal devrine yaklaĢtıkça bu kez yardımcı
sargı, hem ana sargı hemde rotor sargısı üzerinde ters etki yapar. Motorun normal
çalıĢmasını etkilemesi nedeni ile yardımcı sargı, santrifüj anahtarla devreden çıkartılır. Eğer
motor normal devrine ulaĢtığı halde yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa, ince kesitli
yardımcı sargıdan fazla akım geçeceğinden sargılar ısınır ve bir süre sonrada yanar.
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1.3. Yardımcı Kutuplu Motorun Sargılarını Sökme Yöntemleri
Arızalı olarak gelen bir fazlı asenkron motorda sökme iĢlemleri öncesinde yapılması
gereken iĢlemler Ģunlardır:


Motor klemens tablosundaki bağlantılar ve kondansatör bağlantısı sökülür.



Daha sonra ohmmetre veya seri lamba yardımıyla;





Ana sargı ve yardımcı sargı ile gövde arasında kaçak kontrolü yapılır.
Ana sargı ve yardımcı sargının, giriĢ ve çıkıĢ uçları arasında kopukluk
kontrolü yapılır.

Ana sargı ve yardımcı sargı arasında kısa devre kontrolü yapılır.
Yukarıdaki iĢlemlerde bir arıza bulunmazsa, bu kez motora çalıĢma geriliminin
altında düĢük gerilim uygulanır. Sargılar aĢırı derecede akım çekiyor ve
motorda anormal gürültü geliyorsa veya rotor dönmekte zorlanıyorsa sargıların
kendi içinde kısadevre olduğu anlaĢılır. Motorda yine bir arıza görülmezse bu
kez normal çalıĢma gerilimi uygulayarak yine motorun çektiği akım ve çalıĢma
Ģekli kontrol edilir.

Bu kontroller sırasında motorda elektriki bir arıza tesbit edilirse motor sargıları
yenilenir. Motor söküm iĢlemlerine aĢağıdaki Ģekilde devam edilir.


Motorun etiketindeki bilgiler motor karteksine (Tablo 1.1) iĢlenir.



Kasnak veya soğutucu pervanenin yeri belirlendikten sonra uygun bir çektirme
ile veya iki tornavida ile kırılmadan çıkarılır.



Motorun gövdesinin sökülmesinde ilk aĢama kapakların sökülmesidir. Bu iĢlem
için motor kapakları Resim 1,6’da görüldüğü gibi, bir kapağa bir tane, diğer
kapağa iki tane olmak üzere çizgi koyularak iĢaretleme yapılır. Bu iĢaretleme
deki amaç, kapakların söküldükleri yere aynı konumda tekrar takılmalarını
sağlamaktır.
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Resim 1.6: Kapakların iĢaretlenmesi



ĠĢaretleme yapıldıktan sonra motor kapaklarına ve gövdesine monte edilmiĢ
saplamaları veya vidalar Resim 1,7 ve Resim 1,8’de görüldüğü gibi uygun
anahtarlar kullanılarak çıkartılır.

Resim 1.7: Kapak vidalarının sökülmesi

Resim 1.8: Kapak vidalarının sökülmesi

Resim 1.9: Rotora takozla vurulması

Resim 1.10: Rotorun çıkarılması
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Resim 1.11: Diğer kapağın sökülmesi



Resim 1.12: Statorda sökülmeye hazır sargılar

Vidaların hepsi çıkartıldıktan sonra artık kapakların gövdeyle herhangi bir
bağlantısı kalmamıĢtır. Motor miline bir takoz yardımıyla Resim 1.9’da olduğu
gibi çekiçle yavaĢ yavaĢ vurarak, diğer taraftan kapakla birlikte rotorun
çıkmasını sağlarız. (Resim 1,10)

Diğer kapağın sökülmesi için statorun içerisinden geçirdiğimiz takoza küçük bir çekiç
darbesi yeterli olacaktır.(Resim 1.11) Böylece motorun stator sargıları Resim 1.12’de olduğu
gibi ortaya çıkmıĢtır. Bundan sonra stator sargılarını sökme iĢlemlerine baĢlayabiliriz.


Stator sargıları sökülme sırasında motor karteksine (Tablo 1.1) Ģu değerler
kaydedilir:













Motorun etiket değerleri
Kasnak ve pervanelerin yeri
Ana ve yardımcı sargıların durumu(4 kutuplu motorlarda ana ve yardımcı
sargı arasında 45o geometriki açı, 6 kutuplu motorlarda 30o geometriki açı
bulunur.)
Kutup sayısı
Oyuk sayısı
Bobin adımı
Bobinlerin bağlantı Ģekli (Seri-Paralel)
Bobinlerin kaç telle sarıldığı
Ana ve yardımcı sargı sipir sayıları
Ana ve yardımcı sargı iletken çapları
Sarım Ģekli (Eltipi-Yarım kalıp)
Presbant cinsi, kalınlığı ve ebatları
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Tablo 1.1: Motor karteksi
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ġekil 1.7:

a) El tipi sarım

b)Yarım kalıp sarım

Bir fazlı yardımcı sargılı motor sargıları genellikle el tipi sarımdır. Azda olsa yarım
kalıp sarım da görülmektedir. Bobin grupları içindeki bobinler birbiri içinde olacak Ģekilde
ise eltipi, bobinler birbiri üzerine gelecek Ģekilde ise yarım kalıp sarımdır. (ġekil1.7) Sarım
çeĢidi belirlenirken kaç kutuplu bir sarım ve bobin gruplarında kaçar tane bobin olduğuda
tesbit edilir.
Bu değerler alındıktan sonra, bobinlerin sökülmesi iĢlemine geçilir ve söküm iĢlemine
oyuk kavelalarını çıkartarak baĢlanır. Sargılar üzerindeki vernik sargıları sertleĢtirdiği için
ağaç tokmakla bobinlere vurularak yumuĢaması sağlanır. Sargıları yumuĢatmak için bir
pürmüz ile sargılar biraz ısıtılabilir veya büyük güçlü küçük gerilimli bir trafodan, bobinlere
gerilim uygulayarak ta yapılabilir.
Bobinleri oyuklardan çıkarmak için, bobinlerin oyuk dıĢında kalan kısımlarından bir
tarafı keski ve çekiç yardımıyla kesilerek çıkartılır. Bobinlerin kesildiği taraftan, oyuklara
gore ĢekillendirilmiĢ demir çubuklara, çekiçle vurularak ve sargılar oyuklardan diğre taraftan
çekilerek çıkartılır.


Bir oyuktaki iletkenler sağlam olarak çıkartılarak sipir sayısı sayılır. Bu iĢlem
yapılırken motor tek tel ile sarılmıĢ ise saydığımız sipir sayısı, bobin sipir sayısı
olarak, çift tel ile sarılmıĢsa saydığımız sipir sayısının yarısı bobin sipir sayısı
olarak motor karteksine kaydedilir. Bu iĢlem ana ve yardımcı sargı için ayrı ayrı
yapılır.



Zarar vermeden çıkartılan bobinlerden bir iletken alınarak mikrometre ile
iletken çapı ölçülür.



Sökülen tellerin tamamı tartılarak motor karteksine kaydedilir.



Oyuklardan bir adet presbant sağlam olarak çıkartılıp ebatları ve kalınlığı tesbit
edilip kaydedilir.



Statorun içi yeni sarım için temizlenir.
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1.4. Yardımcı Kutuplu Motorun Sarım ġemasının Çizimi
Bir fazlı asenkron motorlarda genellikle el tipi sarım Ģekli uygulanır. Sarım Ģeması
çiziminde kullanılan semboller, üç fazlı sarımda kullanılan sembollerle aynıdır.
Hesaplamalar, formüller yerine, oranlama yolu ile yapılır.
Not: Bir fazlı sarımda motor 2 kutuplu ise, ana sargıda 2 bobin, yardımcı sargıda da 2
bobin vardır. Motor 4 kutuplu ise, ana sargıda 4 bobin, yardımcı sargıda da 4 bobin vardır.
Örnek 1: x=24, 2P=2, m=1 olarak değerleri verilen asenkron motorun garım Ģemasını
çizelim. Çizimden önce çizim için gerekli olan hesaplamaları yaparsak;


Bir fazlı asenkron motorda ana sargı stator oyuklarının 2/3’ ünü, yardımcı
sargıda 1/3’ünü kaplar. Buna göre;

Ana sargının yerleĢtirileceği oyuk sayısı: 24. ( 2/3 ) = 16 Oyuk
Yardımcı sargının yerleĢtirileceği oyuk sayısı: 24. ( 1/3 ) = 8 Oyuk


2P=2 olarak verildiğinden 2 adet ana sargı, 2 adet yardımcı sargı bobin grubu
sarılacaktır. Buna göre;

Ana sargıda bir bobin grubuna düĢen oluk sayısı:16/2 = 8 Oyuk
Bir bobin iki adet kenardan meydana geldiğine ve iki oyuğa yerleĢtirildiğine göre, ana
sargıda bir bobin grubu 8/2 = 4 bobinden meydana gelir.
Yardımcı sargı bobin grupları, ana sargı bobin gruplarının yerleĢtirildiği bobin
gruplarının yerleĢtirildiği oyukların arasındaki boĢ oyuklara yerleĢtirilir.


Önce 24 tane aynı renkte oyuk çizilerek ana sargı bobin grupları yerleĢtirilir (
ġekil 1.8).

ġekil 1.8: Ana sargı bobin gruplarının oyuklara yerleĢtirilmesi
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ġekil 1.9: Yardımcı sargının yerleĢtirilmesi ve bağlantılarının yapılması



BoĢ kalan oyuklara yardımcı sargı bobin grupları yerleĢtirilir. DıĢarıya çıkarılan
bobin grubu uçlarından gerek ana sargı, gerekse yardımcı sargı uçları birbirine
seri ( ÇıkıĢ-ÇıkıĢa, GiriĢ-GiriĢe ) bağlanır ( ġekil 1.9).

ġekil 1.10: Ana sargının akım yönüne göre oklandırılması



U ile W uçları giriĢ, X ile Z uçları çıkıĢ olacak Ģekilde, önce ana sargı sonra
yardımcı sargı, akım yönlerine göre oklandırma yapılarak Ģema tamamlanır
(ġekil 1.10–1.11).
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ġekil 1.11: X=24, 2P=2, m = 1 yardımcı sargılı asenkron motor sarım Ģeması

Örnek 2: x = 24, 2P = 4, m = 1 olan asenkron motorun sarım Ģeması hesabını aynı
kurallara göre yaptığımızda ana ve yardımcı sargı bobin gruplarının ikiĢer bobinden
meydana geldiği görülür. Ana sargı bobin grupları oyuklara yerleĢtirildikten sonra yardımcı
sargı için iki boĢ oyuk kalır. Burada yardımcı sargıya ait dört bobin kenarından ikisi boĢ
oyuklara, diğer ikisi ise ana sargı bobin kenarları ile aynı oyuklara yerleĢtirilir. ( ġekil 1.12. )

ġekil 1.12: X =24, 2P = 4, m = 1 yardımcı sargılı asenkron motor sarım Ģeması

ġekil 1.12 a baktığımızda, bazı oyuklarda, ana ve yardıcı sargı bobin kenarlarından
geçen akım yönlerinin birbirine ters olduğu görülür. Ancak bu ters yönlü akımlar arasında
faz farkı olduğundan, ana sargıda meydana gelen kutup, yardımcı sargıda meydana gelen
kutup tarafından kaydırılır. Bu ise döner alanı meydana getirir.
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ġekil 1.13: X =36, 2P = 2, m = 1 yardımcı sargılı asenkron motor sarım Ģeması

ġekil 1.14: X =36, 2P = 4, m = 1 yardımcı sargılı asenkron motor sarım Ģeması

ġekil 1.15: X=36, 2P = 6, m = 1 yardımcı sargılı asenkron motor sarım Ģeması
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1.5. Sargılarının Sarılması ve YerleĢtirilmesi
Motor karteksindeki bilgilere bakarak presbat üzerine oyuk ölçüleri iĢaretlenerek,
oyuk sayısı kadar presbant çizierek makas ile kesilir. Presbantlar iki ucu kıvrılarak oyuklara
yerleĢtirilir. Tüm oyuklara presbatlar yerleĢtirilip stator yalıtıldıktan sonra bobinlerin
sarılması iĢlemine geçilebilir.

Resim 1.13: YalıtılmıĢ stator

Bir fazlı asenkron motorlar genellikle el tipi sarım Ģekli ile sarılırlar. Bazen yarım
kalıp sarım Ģekli ile sarılmıĢ bir fazlı motorları görmekte mümkündür. Genellikle el tipi
sarım yapıldığı için bobinlerin sarımında değiĢik adımlı sarım kalıpları kullanılır.(ġekil 1.14)
Sarımını yapacağımız statorun ana sargı bobin gruplarının kaç bobinden meydana
geldiği ve ana sargı bobinlerinin hangi oluklara yerleĢtirileceği tesbit edilir. Bu tesbitten
sonra bir tel ile bobinin giriĢ ve çıkıĢ kenarlarının yerleĢtirileceği oyukların ölçüsü alınır. Bu
ölçü teli, çıkırığa bağlanan kalıp üzerine takılarak kalıplar bobin ölçüsüne göre ayarlanır.

Resim 1.14: Sarım kalıpları çeĢitleri

Sarılacak bobin ana sargı bobini olduğu için, kalın kesitli bobin teli sehpaya
yerleĢtirilip giriĢ ucu yeterli miktarda bırakılarak sarıma geçilir. Çıkırık kolunun her bir turu
bir sipir kabul edilerek bobinlerden birisi sipir sayısı kadar sarılır. Daha sonra ikinci bobini
sarmak için diğer kalıba geçilir ve böylece bobinlerin sarımı aynı sarım Ģekli takip edilerek
bitirilir.(Resim 1.15) Bir bobin grubunun sarımı bitirildiğinde çıkıĢ ucu olarak yeterli miktar
bırakılarak tel kesilir.
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Resim 1.15: Bobinlerin çıkrıkıa sarılması

Resim 1.16: SarılmıĢ bobin grubu

Bobinler kalıptan çıkarıldığında dağılmaması için bir ip veya tel ile kalıp aralarındaki
boĢluklarda bağlanır. Kalıp aralıkları bir sonraki sarımda tekrar aynı büyüklükte bobinlerin
sarılabilmesi için iĢaretlendikten sonra kalıp vidaları gevĢetilerek bobinler kalıptan
çıkarılır.(Resim 1,16)
Sardığımız ilk bobin grubunu parmaklarımızla yerleĢtireceğimiz oyuklara göre Ģekil
verdikten sonra bobinler oyuklara yerleĢtirilmeye baĢlanır. Bobinler oyuklara dikkatli bir
Ģekilde yerleĢtirilir. YerleĢtirme esnasında oyuk ağızlarının telleri çizmemesi ve tellerin
presbant ile oyuk arasına girmemesi için itina gösterilir. Ġlk bobin grubu oyuklara
yerleĢtirildikten sonra büyük veya küçük olup olmadıkları kontrol edilir (Resim 1.17). Eğer
ilk bobin grubu normal ise diğer ana sargı bobin grupları da aynı kalıp ölçüsü ile sarılır. Eğer
ilk bobin grubu normal değilse statordan yeniden bobin ölçüsü alınarak kalıplar ayarlanır ve
bobin grupları tekrar sarılır (Resim 1.18 ve Resim 1.19).

Resim 1.17: Bobin grubunun statora yerleĢtirilmesi
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Resim 1.18: Ana ve yardıncı sargı bobin grupları

Resim 1.19: Ana ve yardımcı sargıların ayrılması

Resim 1.20:Bobinlerin statora yerleĢtirilmesi ve uçlarının etiketlenmesi

Stator içerisine bobin grupları yerleĢtirilirken, yerleĢtirilen bobinlerin giriĢ ve çıkıĢ
uçlarına, hangi bubin grubunun giriĢ veya çıkıĢ uçları olduğunu belirten etiketler yapıĢtırılır
(Resim 1.20 ).
Ana sargı bobinlerinin sarımı ve yerleĢtirilmesi bitince ana sargıda yapılan iĢlemler
bukez yardımcı sargı için tekrarlanır. Yardımcı sargı bobin ölçüsü alınarak ince kesitli
iletkenle bobin grupları sarılır. Yardımcı sargının bobin grupları boĢ kalan oyuklara, ana
sargı bobin giriĢ ucu ile 90o elektriki faz farkı oluĢturacak oyuktan baĢlanarak yerleĢtirilir.
Eğer aynı oyuğa iki bobin kenarı yerleĢtiriliyosa, iki kenar arası persbant ile yalıtılır.
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Oyukların üzerine oyuk kavelaları takıldıktan sonra bobin gruplarının bağlantısı,
bobinlerin giriĢ ve çıkıĢ uçlarındaki etiketlere bakarak, sarım Ģemasına uygun olarak yapılır.
Bağlantı yapılırken ekleme yapıldığında bolluk meydana gelmiyecek Ģekilde teller
kesilir. Uygun ölçüde kazınır ve teller burularak veya düz ek yapılarak, eklenir veya lehim
yapılır. Ek yeri bir izolebantla iki kat yalıtılır veya bir makaronla yalıtım yapılır (Resim
1.21).

Resim 1.21: Ekler ve ek yalıtımları

Bağlantılar lehimlendikten sonra makaronla yalıtılır ve bobin uçları kopma veya
çizilme olmaması için çok telli iletkenlerle klemens tablosuna çıkartılır ve klemens tablosuna
bağlantıları yapılır (Resim 1.22).

Resim 1.22: Bobin uçlarının klemens tablosuna çıkarılması

1.6. Sargı Bandajının Yapılması
Bobinler arasındaki bağlantıların tamamı yapıldıktan ve ana sargı ve yardımcı sargı
uçları klemens tablosuna çıkarıldıktan sonra artık bobinlerin bandajının yapılması iĢlemine
geçilebilir. Bunun için ilk önce statorun her iki tarafında, ana sargı ve yardımcı sargı
bobinlerinin olukların dıĢında kalan kısımlarında, bobinlerin araları presbant ile yalıtılır
(Resim 1.23). Daha sonra sargıların titreĢim nedeniyle dağılmaması için tiret veya pamuk
ipliği ile bobinler bandajlanır (Resim 1.24).
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Resim 1.23: Bobinlerin aralarının yalıtılması

Resim 1.24: Sargıların tiretlenmesi

Klemens tablosuna çıkardığımız uçlardan kısadevre, kopukluk ve gövdeye kaçak
muayeneleri yapılır. Eğer bir arıza görülmezse motorun sarımı bitmiĢtir. Böylece motor
verniklenir. Vernik kurutulup fırınlandıktan sonra daha önce motordan sökülen parçalar,
söküm sırasının tersinden baĢlanarak sırayla tekrar takılır.

Resim 1.25: Sarımı bitirilmiĢ motor

1.7. Klemens Bağlantılarının Yapılması
Sarımı tamamlanan ve kapakları takılan motorun bobin uçları, klemens tablosuna
Resim 1.26’da olduğu gibi çok telli kablolarla çıkarılır. Kablo uçlarına kablo pabuçları
takılarak bağlantı kolaylaĢtırılır.
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Resim 1.26: Bobin uçlarına kablo pabucu takılması

Resim 1.27: Klemens tablosu bağlantısı

Klemens tablosuna, ana ve yardımcı sargıların dıĢında, santrifüj anahtarının
(merkezkaç anahtarı) kontak uçlarıda çıkarılmıĢtır. Merkezkaç anahtarının yardımcı sargı ile
olan bağlantısını, Resim 1.27’de görüldüğü gibi lehimlendikten ve bantla yalıtımı
yapıldıktan sonra, ana ve yardımcı sargı uçları klemens tablosuna irtibatlandırılır.

Resim 1.28: Sarımı ve montajı bitirilmiĢ motor

Motorun kondansatörü, klemens tablosuna sığabilecek büyüklükte ise klemens
tablosunun içine yerleĢtirilir. Eğer sığmıyor ise bir aparatla motorun gövdesinin dıĢına
yerleĢtirilir. Kondansatör uçları, klemens tablosuna irtibatlandırılır. Bir fazlı yardımcı sargılı
motor, atelyede kullanılacaksa klemens tablosundaki uçlar borm vidaları ile dıĢarıya
çıkarılır.(Resim 1.28) Motor atelyede değilde piyasada kullanılacak ise klemens tablosu
içerisinde yardımcı sargı, kondansatör ve merkezkaç anahtarı seri olarak bağlanır. Bu seri
bağlanan grup, ana sargı ile paralel olarak bağlanarak klemens tablosu kapatılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Uygulama 1: X=24, 2P=2, m = 1 Yardımcı Sargılı Asenkron Motorun sarım iĢlemini
aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
Uygulama 2: X=24, 2P=4, m = 1 Yardımcı Sargılı Asenkron Motorun sarım
iĢlemini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
Sarım ġeması 1:
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Sarım ġeması 2:

25

ĠĢlem Basamakları
 Klemens tablosunu sökünüz.
 Kapakları sökünüz.

Öneriler
 Klemens tablosunu sökerken bağlantı Ģeklini
kartekse kaydediniz.
 Kapakları uygun
gösteriniz.

 Rotoru çıkartınız.

Ģekilde

sökmeye

özen

 Oluk kapatma presbantlarını veya
 Rotoru sargılara ve statora zarar vermeden
kavelalarını çıkartınız.
çıkartınız.
 Sargının adımını belirleyiniz.
 Sarım tipini belirleyerek, sarım Ģemasını motor
 Tel çapını ölçünüz.
karteksine çiziniz.
 Sargı verniklerini yumĢatınız.
 Tüm sargıları kesiniz.
 Sipiri sayınız.
 Sargıları oluklardan çıkartınız.
 Bobin ölçüsünü alınız.
 Oyuk presbantlarını çıkartınız.
 Presbant ölçüsünü alınız.
 Stator oyuklarını temizleyiniz.
 Sarım ġemasını çiziniz.
 Sac paketlerini düzeltiniz.
 Olukları yalıtınız.
 Bobin gruplarını hazırlayınız.
 Bobinleri oluklara yerleĢtiriniz.
 Bobin uçlarını etiketleyiniz.
 Oluk kapatma
takınız.
 Sarıma Ģekil veriniz.

 Sargıları sökerken, keski, çekiç tel fırça, pürmüz
gibi el aletlerinden faydalanınız.
 Yanan stator sargılarının tamamını keserek
çıkarınız.
 Elinizdeki sargıları yanmıĢ statoru, iletken
çapını, bobinin kaç kat sarılmıĢ olduğunu ve spir
sayısını bir bobini kesip çıkararak tespit ettikten
sora motor karteksine kaydediniz.
 BoĢ statoru
yapınız.

iyice

temizleyerek

yalıtımını

 Hesaplamalar sırasında oyuk sayısına ve kutup
sayısına dikkat ediniz.
 Uygun olduğuna karar verdiğiniz kalıpların
yerlerini kaide üzerinde iĢaretleyiniz.
 Bobinleri oyuklara yerleĢtirirken zorlanırsanız
sarım bıçağını kullanarak bobinlerin oluklara
rahat girmesini sağlayınız.

presbantlarını  Her bobin yerleĢtirme iĢleminden sonra oyuk
kapatma presbantıyla oyuk ağızlarını kapatıp
bobini düzleyiniz.

 Ekleri yapınız.
 Klemens uçlarını çıkartınız.
 Sarımın bandajını yapınız.
 Sargılara son Ģeklini veriniz.

 Bobin grupları arasındaki bağlantıları Ģemaya
bakarak iletkenlerin emayelerini kazıyıp düz
ekle birleĢtirerek lehimleyip, ek yerlerinin
üzerine makaron geçiriniz.
 Uygun
klemens
unutmayınız.

 Klemens bağlantılarını yapınız.
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bağlantısını

yapmayı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A- OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki soruların cevaplarını Doğru (D) veya YanlıĢ (Y) olarak değerlendiriniz.
S.N
D Y
1 Santrifüj anahtarı motorun dıĢından açıp kapatabildiğimiz bir anahtardır.
2 Yardımcı Sargılı Motorlarda kullanılan rotorlar kısa devreli rotorlardır.
3 Yardımcı sargının görevi, motor çalıĢırken ana sargıyı sürekli olarak
manyetik alanıyla desteklemektir.
4 Ana ve yardımcı sargı birbirine seri bağlanıp aralarında 90o elektriki açı
farklı oyuklara yerleĢtirilir.
5 Yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya göre %25, iletken kesiti 1/3 veya 1/4
oranında daha küçüktür.
6 Stator yalıtımı statordan çıkan presbant ölçülerine bakılarak aynı ölçülerde
presbant kesilerek yapılır.
7 Motor kapaklarının söküldükleri yere aynı konumda tekrar takılmalarını
sağlamak için iĢaretlendikten sonra sökülmeleri gerekir.
8 Bobinler sökülürken verniği yumuĢatmak için bobinler bir pürmüzle ısıtılır
veya yüksek güçlü düĢük gerilimli bir transformatör ile gerilim uygulanır.
9 Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda kondansatör seçimi çok önemli
değildir. Herhangi bir kondansatör motorun istediğimiz gibi çalıĢmasını
sağlar.
10 Motordaki bobinler içiçe ise el tipi saım, bobinler birbirleri üzerine gelecek
Ģekilde yerleĢtirilmiĢse yarım kalıp saımdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
1
2
3

Evet

Hayır

Oluk kapatma presbantlarını veya kavelalarını statora ve
sargılara zarar vermeden çıkarttınız mı?
Sargının adımını belirleyebildiniz mi?
Tel çapını ölçebildiniz mi?

4

Sargı verniklerini yumuĢatabildiniz mı?

5
6
7

Tüm sargıları statora zarar vermeden kesebildiniz mi?
Sipir sayısını doğru olarak sayabildiniz mi?
Sargıları oluklardan çıkartabildiniz mi?
Bobin ölçüsünü alabildiniz mi?

8
9 Oyuk presbantlarını çıkarttınız mı?
10 Presbant ölçüsünü aldınız mı?
11 Stator oyuklarını temizlediniz mi?
12 Sarım ġemasını çizdiniz mi?
13
14
15
16
17
18

Sac paketlerini düzelttiniz mi?
Olukları yalıttınız mı?
Bobin gruplarını hazırladınız mı?
Bobinleri oluklara yerleĢtirdiniz mi?
Bobin uçlarını etiketlediniz mi?
Oluk kapatma presbantlarını taktınız mı?

21

Bobin gruplarını yalıttınızmı?
Sarıma Ģekil verdiniz mi?
Ekleri yaptınız mı?

22

Klemens uçlarını çıkartıp bağlantılarını yaptınız mı?

19
20

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Uygun ortam sağlandığında yardımcı kutuplu (gölge kutuplu) motorun stator
sargılarını değerleri alarak sökebilecek, statoru sarıma hazırlayabilecek ve stator sarımını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlar olmalıdır:

Yardımcı kutuplu (gölge kutuplu) motorun hangi güçlerde ve nerelerde
kullanıldığını araĢtırınız.


Yardımcı kutuplu (gölge kutuplu) motorun tercih edilme sebeplerini öğreniniz.

AraĢtırma sonuçlarını bir rapor haline getirip sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.
AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamı ve bu motorları satan ve imalatını yapan
yerleri gezmeniz gerekmektedir. KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ
gurubunuz ile paylaĢınız.

2. GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR
Gölge kutuplu motorlar küçük güçlü motorların en ucuzu ve en basit yapılı olanıdır.
Genellikle 100 Watt’ a kadar olan güç uygulamalarında kullanılır. BaĢlama momenti güç
katsayısı ve verimi düĢüktür. Motorun devir yönü değiĢtirilemez.

2.1. Yapısı


Stator: ġekil 2.1’de yardımcı kutuplu motorun iki tipi görülüyor. Bu
motorlarda statorlar çıkıntılı kutupu olarak saç paketlerinden yapılırlar.
Kutupların birer kenarlarına yarık açılmıĢ ve buraya bakır halkalar takılmıĢtır.
Çıkıntılı kutuplara bobinler yerleĢtirilir.

Resim 2.1: Stator
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Rotor: Yardımcı kutuplu motorların rotorları kısa devreli rotorlardır. Üç fazlı
asenkron motorun kısa devreli rotorundan hiçbir farkı yoktur.

Resim 2.2: Rotor

Resim 2.3: Rotor ve kapaklar

ġekil 2.1: Gölge kutuplu motorun yapısı

2.2. Motorun ÇalıĢma Prensibi
Yardımcı kutuplu motorun stator sargıların a1 fazlı alternatif emk uyguladığımızda
sargılardan sinisoidal akım geçer. Bu akım dalgalı bir manyetik akı meydana getirir. Stator
sargılarından geçen akım yön değiĢtirince, manyetik akıda akıma bağlı olarak yön değiĢtirir.
Yardımcı kutuplu motorun bir kutbunu ele alarak, akımın yarım periyotluk
değiĢmesinde kutbun manyetik akısındaki değiĢiklikleri inceleyelim. Kutbun meydana
getirdiği manyetik alanın değiĢimi ġekil 2.2’de görülüyor.
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ġekil 2.2: Kutup bobininden geçen akıma göre meydana gelen manyetik akının değiĢimi



Kutup bobininden geçen akım 0’dan pozitif maksimuma yakın (a) değerine
doğru artarken, kutbun manyetik akısıda artacaktır. Artan manyetik akı, bakır
halka üzerinde bir emk endükler, buda bakır halkadan endükleme akımının
geçmesine sebep olur. Lenz Kanununa göre, bakır halkadan geçen endükleme
akımı kendisini meydana getiren manyetik akının artıĢına engel olacak Ģekilde
(yani zıt yönde) manyetik akı meydana getirir.Yardımcı kutbu meydana getiren
bakır halkanın bulunduğu kutup parçasındaki manyetik akı zayıflamıĢ
olur.Kutup yüzeyinde manyetik akının düzgün dağılıĢı bozulduğu için manyetik
akı ekseni kutbun bir tarafına doğru kaymıĢ olur (ġekil 2.2 A).



Kutup bobininden geçen akım a ve b arasında maksimuma çok yakındır. Bu
kısımda akımdaki değiĢme çok küçüktür. Kutbun meydana getireceği manyetik
akıda çok az değiĢecek yani akı sabit kalacaktır. Sabit manyetik alan içinde
kalan bakır halkada hiçbir emk endüklenmez ve bakır halkadan geçen akım sıfır
olur. Bakır halkanın etkisi olmayınca, manyetik akı kutup yüzeyine düzgün
olarak yayılır. Manyetik akının ekseni kutbun ortasına doğru kayar. ġekil 2.2
B’de bu durum görülüyor.



ġekil 2.2 C’de görüldüğü gibi maksimum değeri geçmiĢ olan akım azalarak
sıfıra düĢer. Kutbun manyetik akısıda azalmaya baĢlar. Manyetik akının
azalması bakır halkada bir emk endükler ve bakır halkadan endükleme akımı
geçer. Bakır halkadan geçen endükleme akımının meydana getireceği manyetik
31

akının yönü, azalan kutup akısının azalmasını önlemek için kutup alanı ile aynı
yöndedir. Bu durumda bakır halkanın bulunduğu kutup yüzeyinde manyetik
alanın yoğunluğu artar. Böylece, manyetik akının ekseni bakır halka (yardımcı
kutup) tarafına doğru kayar.
Kutup bobininden pozitif yarım peryotluk akım geçince, N kutbu meydana geldi ve
manyetik akı kutup yüzeyinde bakır halkaya doğru kaydı. Bobinden akımın negatif yarım
peryodu geçerse, S kutbu meydana gelir ve manyetik akı yine kutup yüzeyinde kutbun bir
tarafından bakır halkaya doğru kayar. ġu halde, akım yön değiĢtirdikçe kutup değiĢiyor (N
ise S kutbu oluyor) yalnız, manyetik alanın kutup yüzeyinde kayması hep aynı yönde bakır
halkaya (yardımcı kutba) doğru olur. Ġki kutbun ortasındaki kısa devreli rotor çubukları
üzerinde değiĢen manyetik akı emk’ler endükler ve kısa devreli rotor çubuklarından da
indükleme akımları geçer. Rotor manyetik alan meydana getirir. Kutup yüzeyinde manyetik
akının kayması rotorun bir tarafındaki kutupta bir yöne ise, rotorun diğer tarafındaki kutupta
ise ters yöne doğrudur. Manyetik akının kutup yüzeyinde kayması sanki kutup dönüyormuĢ
gibi rotor üzerinde bir etki yapar. Meydana gelen döndürme momentinin etkisi ile rotor
manyetik akının kayma yönünde, yani yardımcı kutuplara doğru, dönmeye baĢlar.
Kullanıldığı Yerler: Yapısının basitliği, boyutunun küçüklüğü ve ucuz olmasından
dolayı küçük güç ve kalkınma momenti gerektiren aspiratör, saç kurutma makinesi, elektrikli
ısıtıcı ve oyuncaklar gibi birçok uygulamada yaygın olarak kullanılır.

2.3. Gölge Kutuplu Motorun Stator Sargılarını Sökme Yöntemi
Arızalı olarak gelen gölge kutuplu motorda sökme iĢlemleri öncesinde yapılması
gereken iĢlemler Ģunlardır:


Motor sargının, giriĢ ve çıkıĢ uçları arasında kopukluk kontrolü yapılır.



Motor sargısı ve gövde arasında kısadevre kontrolü yapılır.

Yukarıdaki iĢlemlerde bir arıza bulunmazsa, bu kez motora çalıĢma geriliminin altında
düĢük gerilim uygulanır. Motor sargısı aĢırı derecede akım çekiyor ve motorda anormal
gürültü geliyorsa veya rotor dönmekte zorlanıyorsa, sargının kendi içinde kısadevre olduğu
anlaĢılır. Motorda yine bir arıza görülmezse bu kez normal çalıĢma gerilimi üygulayarak
yine motorun çektiği akım ve çalıĢma Ģekli kontrol edilir.
Bu kontroller sırasında motorda elektriki bir arıza tesbit edilirse motor sargısı
yenilenir. Gölge kutuplu motorun sargısı, Bir makara üzerine sarılan bobinden ibarettir. Bu
bobini motorun statorundan çıkartabilmek için aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır.
Makara içerisinden geçen I tipi saç paket stator saç paketi içerisine geçme Ģeklinde
imal edilmiĢtir. Ġlk önce I tipi saç paket stator içerisinden çıkarılmalıdır. Bunun için, I tipi
saç pakete Resim 2.4 ve Resim 2.5’te olduğu gibi, bir çekiç ve tornavida yardımı ile yavaĢ
yavaĢ vurularak, Ģaç paket stator içerisinden Resim 2.6 ve Resim 2.7’de görüldüğü gibi
çıkartılır.
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Resim 2.4: Statordan bobinin sökülmesi

Resim 2.5: Statorun sökülmesi

Resim 2.6: Statorun sökülmesi

Resim 2.7: Bobinin çıkarılması

Saç paket stator içerisinden çıkarılınca artık makara içerisinden de rahatlıkla çıkartılır.
(Resim 2,8) Böylece makara sökülecek hale getirilmiĢtir. (Resim 2.9)

Resim 2.8: Sac nüvenin çıkarılması

Resim 2.9: Stator bobini

2.4. Gölge Kutuplu (Yardımcı Kutuplu) Motorun Sarımı
Gölge kutuplu motorun sagısının bulunduğu makara çıkarıldıktan sonra üzerindeki
sargı sökülür. Aslında bundan sonra yapılacak söküm ve sarım iĢlemleri bir fazlı trafoda
yapılan sökme ve sarma iĢlemleri ile aynıdır. Bu sebeple bir fazlı trafo sarımı modündeki
bilgirinizi tekrar ederek gözden geçiriniz.
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Makara üzerindeki bobinler sökülürken sipir sayısı sayılmalıdır. Bu iĢlem yapılırken,
sargı üzerinde, arızanın sebep olduğu yanık veya kaynama yapmıĢ tellerin bulunduğu
bölgelerde sipir sayısının hatalı sayılmamasına dikkat edilmelidir.
Sökülen sargı üzerinden mikrometre yardımı ile tel çapı ölçülür. Ölçüm, tel üzerinde,
çap ölçümünü etkileyecek, vernik kalıntısı bulunmayan, temiz ve telin zarar görmediği bir
yerden yapılmalıdır.
Söküm iĢleminden sonra, makara kullanılabilecek durumda ise, yeni sargı aynı makara
üzerine, kullanılacak durumda değil ise, yeni yapılacak makara üzerine sarılır. Makara
yapımı bir fazlı trafo sarımı modülünde anlatıldığı için, burada ayrıntılı olarak
anlatılmayacaktır.

Resim 2.10: Makara

Makara Resim 2.10’da görüldüğü gibi yapıldıktan sonra sarım iĢlemine geçilir.
Sarımın nasıl yapılacağı yine bir fazlı trafo sarımı modülünde anlatıldığı için burada
anlatılmayacaktır.

Resim 2.11: Makaraya bobinin sarılması

Resim 2.12: Uçların çıkarılması

Makara üzerine sargı Resim 2.11 ve Resim 2.12’de görüldüğü gibi yapılarak sarım
iĢlemi bitirilir.
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Resim 2.13: Sargı üstünün presbantlanması

Resim 2.14: Bobinin statora yerleĢtirilmesi

Söküm iĢlemi yapılırken sayılan sipir kadar sipir sarılıp uçlar makaradan çıkartılır.
Sargının üzeri ince presbantla kaplandıktan sonra I tipi saç makara içerisine yerleĢtirilir.
(Resim 2.13.) Ġçerisine I tipi saç yerleĢtirilmiĢ makara statora yerleĢtirilir. Bu iĢlem
yapılırken stator saçlarına ve sargıya zarar vermemeye özen gösterilir.

Resim 2.15: Montajı tamamlanan motor

Makara statora yerleĢtirildikten sonra bobin uçları klemensin bulunduğu yere göre
kesilir. (Resim 2.15) Bu uçlar kazındıktan sonra klemense irtibatlandırılır.
Buraya kadar sökülen bir gölge kutuplu motorun sargısının nasıl söküleceği ve
sarımının nasıl yapılacağını gördük. Bundan sonra ise yeni bir statora yapılacak sargının
nasıl yapılacağını göreceğiz.
Yeni bir stator için bir sargı yapılacak ise, ilk yapılacak iĢlem bu statorun ölçülerine
göre bir makara yapılır. Makara yapıldıktan sonra sıra sargının sarılması iĢlemine
geçilir..Bunun için aĢağıdaki örnekte görüldüğü gibi bir hesaplama yapılır. Hesaplama
yapılırken Ģu unutulmamalıdır; Gölge kutuplu motorun sarım hesabı, bir fazlı trafodaki
primer sargının hesabı ile aynıdır. Fark sadece trafo içerisinde hava aralığının olmamasıdır.
Gölge kutuplu motorda ise stator saç paketi ile rotor arasında hava aralığı bulunmaktadır. Bu
sebeple hesaplamada bulduğumuz sipir sayısına %15-20 ilave sipir eklenir. Çünkü
hesaplamada elde ettiğimiz sipir sayısı ile sarım yaparsak elde ettiğimiz manyetik akı hava
aralığı sebebiyle azalacaktır. Bu da motorun momentinin çok düĢmesine sebep olur. DüĢen
bu momentin yükseltilip normal seviyeye getirilebilmesi için bu ilave sipir eklenir.
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2.4.1. Örnek Hesaplama
Verilenler:
U = 220 V,

f = 50 Hz,

b = 2,5 cm,

h = 4 cm = 40 mm

J = 2,8A mm2 ,

B = 10000 Gaus,

C = 1,

a = 2 cm,

Cp = 2,5 cm = 25 mm

 Manyetik nüve kesiti
Sn = a.b = 2.2,5 = 5 cm2
 Sagının gücü
Sn = C.

S=(

=

S=(

)2

)2 = 25 VA

 Sargının Sipir Sayısı
=

1981,9 = 1982 Sipir

Bulunan bu sipir sayısına, % 15-20 sipir motordaki stator ve rotor arasındaki hava
boĢluğu sebebiyle eklenir.
N = 1982 + ( 1982.0,20 ) = 1982 + 396,4 = 2378,4 = 2378 Sipir
4- Çekilen Akım

I=

=

= 0,113 Amper

5- Ġletken Kesiti:

s=

= 0,040 mm2

=

6- Sargı Ġletkeninin Çapı

d=

=

== 0,22 mm
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Üzerindeki emaye ile birlikte d = 0,25 mm alınır.
7- Sargı Kalınlığı
h1 = h – 2.( 0,5 + 5,5 ) = 40 – 2 =38 mm
Bir Kattaki Ġletken Sayısı :
Primer Kat Sayısı :

= 152 Sipir
= 15,64 = 16 Kat

Sargı Kalınlığı = 16. 0,25 + 14.0,10 + 0,20 = 5,6 mm
Bu değer kabarma payı ile birlikte 6 mm alınır.
Yukarıdaki değerlere göre ġekil 2,3’teki makara ölçüleri elde edilir ve makara yapımı
için bu ölçülerde presbant kesilerek makara yapımı tamamlanır.

ġekil 2.3: Makara ölçüleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Uygulama: Öğretmeninizin vereceği arızalı gölge kutuplu motorun sarımını aĢağıdaki iĢlem
basamaklarına göre yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Motor
sargısını
çıkartınız.

Öneriler

statordan  Saç paketlerine
gösteriniz.

 Sipir sayısını sayarak
makaradan sökünüz.

 Makara
kullanılamıyacak
durumda ise yeni makara yapınız.
 Makaraya saydığınız sipir sayısı
kadar sarım yapınız.

özen

 Tel üzerindeki yalıtkanın tamamen kazındıktan
sonra klemenslere irtibatlandırlması gerektiğini
unutmayınız.

 Sac paketlerini düzeltiniz.

 Bobin
uçlarını
irtibatlandırınız.

vermemeye

sargıyı  Zarar görmemiĢ ve üzerinde vernik kalıntısı
bulunmayan
bir
tel
üzerinden
ölçüm
yapmalısınız.

 Tel çapını ölçünüz.

 Sarımını yaptığınız
statora yerleĢtiriniz.

zarar

makarayı
klemenslere
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümleleri Doğru ( D) veya YanlıĢ (Y ) olarak değerlendiriniz.
S.N.
Kutup üzerindeki manyetik akı, bakır halkanın olduğu kenardan, olmadığı
1
kenara doğru kayar.
Sipir sayısı hesaplanırken, hesapta çıkan sipir sayısına % 15-20 sipir
2
eklenir.
Rotor dönüĢ yönü gölge kutuplara doğrudur.
3
Bakır halka motor çalıĢmaya baĢladıktan sonra devreden çıkar.
4
Rotor kısa devre çubuklu rotordur.
5
Motorun sargılarının sarımı, trafo sarımı Ģeklinde düĢünülerek yapılır.
6

D

Y

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
1

Motor sargısını statordan çıkarttınız mı?

2

Sipir sayısını sayarak sargıyı makaradan söktünüz mü?

3

Tel çapını ölçtünüz mü?

4
5

Makara kullanılamıyacak durumda ise yeni makara yaptınız
mı?
Makaraya saydığınız sipir sayısı kadar sarım yaptınız mı?

6

Sac paketlerini düzelttiniz mi?

7

Sarımını yaptığınız makarayı statora yerleĢtirdiniz mi?

8

Bobin uçlarını klemenslere irtibatlandırdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Uygun ortam sağlandığında relüktans motorun stator sargılarını değerleri alarak
sökebilecek, statoru sarıma hazırlayabilecek ve stator sarımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:

Relüktans motorun hangi güçlerde ve nerelerde kullanıldığını araĢtırınız.


Relüktans motorun tercih edilme sebeplerini öğreniniz.

AraĢtırmalarınızın sonuçlarını bir rapor haline getirip sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.
AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamı ve bu motorları satan ve imalatını yapan
yerleri gezmeniz gerekmektedir. KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ
gurubunuz ile paylaĢınız.

3. RELÜKTANS MOTORLAR
3.1. Yapısı
Relüktans motorlar yapılıĢları bakımından yardımcı kutuplu motorlara benzerler.
Statorları ġekil 3.1.’de görüldüğü gibi, saç parçalarından paketlenerek yapılmıĢtır. Yardımcı
kutuplu (gölge kutupu) motordaki çıkıntılı kutuplardaki bakır halkalar yerine, kutup
yüzeylerinin bir kısmı hava aralığı fazla olacak Ģekilde oyulmuĢtur. Ortadaki rotor ile
kutuplar arasında kutbun bir kısmında hava aralığı çok küçük, diğer kısmında ise hava aralığı
büyüktür. Hava aralığı büyük olan kısım manyetik akının geçiĢine büyük direnç gösterir.
Çok küçük olan hava aralığı ise manyetik akının geçiĢine daha küçük manyetik direnç
(relüktans) gösterir. Bu motorların kullanım alanlarında diğer küçük güçlü bir fazlı
motorlarda kullanılabildiği için bu motorları piyasada bulmak çok zordur. Yok denecek
kadar azdır.

3.2. ÇalıĢma Prensibi
Relüktans motorun çalıĢması yardımcı kutuplu motorun çalıĢmasına benzer. Stator
sargısına bir alternatif emk uygulayınca bobinden sinisoidal bir akım geçer, değiĢen bir
manyetik akı meydana gelir. Statorun N kutbundan S kutbuna doğru giden kuvvet çizgileri,
büyük hava aralığından geçerken büyük bir manyetik dirençle (relüktansla), küçük hava
aralığından geçerkende daha küçük bir manyetik dirençle (relüktansla) karĢılaĢırlar.
Dolayısıyle kutupların manyetik akıları, kutup yüzeylerinde daha küçük manyetik direnç
(relüktans) gösteren kısma doğru kayarlar. ġu halde kutupların manyetik akıları her yarım
peryotta yön değiĢtirirler, aynı zanmanda manyetik akı kutup yüzeyinde geniĢ hava aralıklı
kısımdan küçük hava aralıklı kısıma doğru kayar. Kutupların meydana getirdiği manyetik
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akının bu kayması yardımcı kutuplu motorların kutuplarındaki akı kaymasına benzetilebilir.
Kutupların ortasındaki kısa devreli rotor, manyetik akının kutup yüzeyindeki hareketine
uyarak döner.
Manyetik akının kayması, büyük hava aralığı alon kısımdan küçük hava aralığı aloan
kısıma doğru olduğu için rotorda bu yöne doğru döner. Bu yüzden relüktans motorlarda
devir yönü değiĢtirilemez.

ġekil 3.1: Relüktans motorun yapısı

3.3. Relüktans Motorun Stator Sargılarını Sökme Yöntemi
Relüktans motorun stator sargıları ve bu sargıları sökme yöntemi, gölge kutuplu
motorun stator sargıları ve bu sargıları sökme yöntemi ile aynı olduğu için burada tekrar aynı
sökme iĢlemi tekrarlanmıyacaktır. Relüktans motorun sargılarının sökülmesi iĢlemi için
gölge kutuplu motor faaliyetine tekrar bakınız.

3.4. Relüktans Motorun Sarımı
Relüktans motorun stator sargılarının sarımı iĢlemi, gölge kutuplu motorun stator
sargılarının sarılması iĢlemi ile aynı olduğu için burada tekrar aynı sarım iĢlemi
tekrarlanmıyacaktır. Relüktans motorun sargılarının sarılması iĢlemi için gölge kutuplu
motor faaliyetine tekrar bakınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Uygulama: Öğretmeninizin size vereceği arızalı relüktans motorun sarım iĢlemini aĢağıdaki
iĢlem basamaklarını takip ederek yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Motor
sargısını
çıkartınız.

Öneriler

statordan  Saç paketlerine
gösteriniz.

 Sipir sayısını sayarak
maka radan sökünüz.

 Makara
kullanılamıyacak
durumda ise yeni makara yapınız.
 Makaraya saydığınız sipir sayısı
kadar sarım yapınız.

uçlarını

özen

 Tel üzerindeki yalıtkanın tamamen kazındıktan
sonra klemenslere irtibatlandırlması gerektiğini
unutmayınız.

 Sac paketlerini düzeltiniz.

 Bobin
takınız.

vermemeye

sargıyı  Zarar görmemiĢ ve üzerinde vernik kalıntısı
bulunmayan
bir
tel
üzerinden
ölçüm
yapmalısınız.

 Tel çapını ölçünüz.

 Sarımını yaptığınız
statora yerleĢtiriniz.

zarar

makarayı
klemenslere
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümleleri Doğru (D) veya YanlıĢ (Y) olarak değerlendiriniz.
S.N.
1
2

D

Y

Relüktans motorun yapısı ile gölge kutuplu motorun yapısı aynıdır.
Statordaki kutuplar üzerindeki ana manyetik akı, hava aralığı büyük
olan yerden hava aralığı küçük olan yere doğru kayar.

3

Hava aralığı büyük olan kısımda relüktans (manyetik direnç) büyük,
küçük olan bölümde relüktans küçüktür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
1

Motor sargısını statordan çıkarttınız mı?

2

Sipir sayısını sayarak sargıyı makaradan söktünüz mü?

3

Tel çapını ölçtünüz mü?

4
5

Makara kullanılamıyacak durumda ise yeni makara yaptınız
mı?
Makaraya saydığınız sipir sayısı kadar sarım yaptınız mı?

6

Sac paketlerini düzelttiniz mi?

7

Sarımını yaptığınız makarayı statora yerleĢtirdiniz mi?

8

Bobin uçlarını klemenslere irtibatlandırdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
1

Bir fazlı yardımcı sargılı motorların yapısını öğrendiniz mi?

2

Bir fazlı yardımcı sargılı motor çeĢitlerini öğrendiniz mi?

3
4
5

6

7

Evet

Hayır

Bir fazlı yardımcı sargılı motorun çalıĢma prensibini öğrendiniz
mi?
Bir fazlı yardımcı sargılı motoru sökebiliyor musunuz?
Bir fazlı yardımcı sargılı motorun sarım Ģemasını çizebiliyor
musunuz?
Bir fazlı yardımcı sargılı motorun sarımını yapabiliyor
musunuz?
Bir fazlı yardımcı sargılı motorun montajını yapabiliyor
musunuz?

8

Gölge kutuplu motorun yapısını öğrendiniz mi?

9

Gölge kutuplu motorun çalıĢma prensibini biliyor musunuz?

10

Gölge kutuplu motorun sökme iĢlemini öğrendiniz mi?

11

Gölge kutuplu motorun sarımını öğrendiniz mi?

12

Relüktans motorun yapısını öğrendiniz mi?

13

Relüktans motorun çalıĢma prensibini biliyor musunuz?

14

Relüktans motorun sökme iĢlemini öğrendiniz mi?

15

Relüktans motorun sarımını öğrendiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
D
D
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Y
D
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3

Y
D
D

47

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ALACACI Mahmut, Adem Altunsaçlı, Elektrik Makineları, Ġskenderun, 2003.



GÖRKEM Abdullah, Elektrik Makinalarında Bobinaj, Çorum, 1994.



SAÇKAN Ahmet Hamdi, Elektrik Makinaları III Asenkron Motorlar,
Ġstanbul, 1988.



UZUN Yunus, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi
Bölümü Yüksek Lisans Tezi

48

