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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

DENİZCİLİK

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

DC Kaynaklar

MODÜLÜN SÜRESİ

40/24

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye doğru akım kaynağı ve şarj cihazı
yapmaya, akü bataryaları şarj etmeye, elektronik
devrelere transformatörlerin bağlantısını yaparak
gerilim kontrolü yapmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Batarya şarjı için
yapabileceksiniz.

doğru

akım

kaynağı

2. Tekniğine uygun olarak akü bataryalarını şarj
edebileceksiniz.
3. Elektronik
devrelere
bağlantısını
yaparak
yapabileceksiniz

transformatörlerin
gerilim
kontrolü

Ortam: Donanımlı bir elektrik atölyesi.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Ampermetreler, voltmetreler, vatmetreler,
dijital ve analog mültimetreler, termistörler, diyotlar,
kurşunlu ve alkali bataryalar, hidrometre, AC ve DC
alternatör ve motor modelleri, motor starterleri,
anahtarlar, şalterler, sigortalar transformatör kesiti,
aygıt ve röle transformatörleri, çalışır durumda üç
fazlı alternatör.
Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Akünün gemilerdeki temel görevi, ana makineyi ilk harekete geçirecek doğru akım
motorunu beslemektir. Bunun yanında diğer yardımcı makinelerinde ihtiyacını karşılamak
içinde aküler kullanılır. Teknoloji geliştikçe akülerde gelişmiştir. Akü, gün geçtikçe kaliteli
ve yüksek kapasiteli olarak geliştirilmektedir. Günümüzde en çok kullanılan aküler kurşunasit akülerdir. Akülerin pillerden farkı şarj edile bilir olmasıdır.
Güç kaynağı, 10. sınıftaki bilgilerimizi bir araya getirerek ortaya çıkaracağınız bir
ürün olacaktır. Güç kaynağı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı bilgileri, bundan önceki
materyallerde almış bulunmaktasınız. Bu materyalde bir güç kaynağı kutusunun yapımından,
en son çıkış değerlerinin ölçülmesine kadar tüm işlemleri gerçekleştireceksiniz.
Yapacağımız güç kaynağı, bundan sonra yapacağınız tüm devrelerin enerji ihtiyacını
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşlem basamakları ve öğretmeninizin kılavuzluğunda
oldukça kısa bir sürede kutulu güç kaynağınızı yapacaksınız.
Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biri de üretildiği yerden çok uzak
bölgelere kolayca taşınabilmesidir. Bu taşımanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için
gerilimin yeteri kadar yüksek, akımın ise düşük olması gerekir. Gerilimi yeteri kadar
yükseltmek için transformatörleri kullanıyoruz. Transformatörler olmasaydı hayatımızı
kolaylaştıran pek çok şey, bugün var olmazdı. Örneğin, elektrikle çalışan cihazların
boyutunun bu kadar küçük olmasını, elektrik enerjisinin en ücra köyde dahi kullanılmasını
ve daha birçok şeyi transformatörlere borçluyuz.
Elektrik enerjisinin iletilmesi, dağıtılması gibi alanlarda ve çeşitli cihazların
çalıştırılmasında kullanılan transformatörler bu nedenle en önemli elektrik makineleri
grubundan sayılmaktadır.
Bu materyal sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile bir fazlı transformatörlerin
bakım ve onarımını yapabilecek ve hatta bunları imal edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Batarya şarjı için kullanılabilecek doğru akım kaynağı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Değişik güç kaynakları bularak okula getiriniz.
Değişik güç kaynakları arasındaki farklılıkları inceleyiniz.
Kullanım amaçlarına göre fiziki yapıları arasında farklılık bulunmakta mıdır?
İnceleyiniz.
Güç kaynaklarının fiziki yapılarını incelerken en çok dikkatinizi çeken özelliği
nedir? Açıklayınız.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

1. GÜÇ KAYNAĞI KUTUSUNUN YAPIMI
Güç kaynağının kutusu birçok malzemeden yapılabilir. Eğitim amaçlı bir güç kaynağı
kutusu hazırlanacağı için kutunun sağlam ve ısıya dayanıklı olması gerekir. Ayrıca içindeki
malzemeleri muhafaza etmesi gerekir. Kullanılacak sac malzemenin en az 0,7 mm
kalınlığında olması tercih edilir. Kolay şekil alması ve kendisine verilen şekli bozulmadan
koruması, sac kutunun üstünlüklerindendir. Aynı zamanda kutu gövdesi, çok ısınan
elemanlar için soğutucu olarak da kullanılabilir.

1.1. Güç Kaynağı Kutusunun Tasarımı
Kutu tasarımına başlamadan önce güç kaynağı devresinin ve devre donanımlarının ne
kadar yer kaplayacağı hesaplanmalıdır. Kutu içindeki en büyük ve ağır eleman
transformatördür. Kutu tasarımına öncelikle transformatörün gücü hesaplanarak
başlanmalıdır.
P = V x I (Güç = Gerilim x Akım) olduğuna göre
0-12 volt 500 mA simetrik ve ayarlı güç kaynağı için
12 V x 0,5 A = 6 watt
Bu değere göre güç kaynağı transformatörü 6 watt gücünde olacaktır.
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Fotoğraf 1.1: 6W 2x12V transformatör

Bir güç kaynağı kutusu hazırlarken sac levhayı işlemeye başlamadan önce dikkate
alınması gereken hususlar şunlardır:




Güç kaynağının baskı devresinin boyutları
Güç kaynağı transformatörünün boyutları
Kutuya montajı yapılacak anahtar, sigorta yuvası, LED, potansiyometre, born
vida gibi elemanların özellikleri

Yapılması planlanan güç kaynağı kutusunun kapak ve gövde kısımları, aşağıdaki
şekillerde levha hâlinde görülmektedir. Kapak ve gövdenin boyutları da şekil üzerinde
gösterilmiştir. Kutuda kullanılan sac kalınlığı 0,7 mm’dir.

Şekil 1.1: Güç kaynağı kutusu kapak kısmının boyutları
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Şekil 1.2: Güç kaynağı kutusu gövde kısmının boyutları

1.1.1. Verilen Ölçülere Uygun Olarak Sacların İşaretlenmesi
Sac levha verilen ölçülere göre metreyle ölçülüp işaretlenmelidir. İşaretlenen yerler
metal bir gönye yardımıyla çizilmelidir. Bu işlemler yapılırken mutlaka iş güvenliği
kurallarına uyulmalı, eldiven giymek ihmal edilmemelidir.

Fotoğraf 1.2: Güç kaynağının işlenmemiş sacı

4

Fotoğraf 1.3: Güç kaynağı sacının ölçülmesi

Fotoğraf 1.4: Güç kaynağı sacının metal bir gönye ile işaretlenmesi

1.1.2. Verilen Ölçülere Uygun Olarak Sacların Kesilmesi
Gövde sacı işaretlendiği yerlerden bir sac makası ya da testere ile kesilebilir. Daha
önce verilen ölçülere göre sac üzeri işaretlenip kesilmelidir.

Fotoğraf 1.5: Güç kaynağı sacının sac makası ile kesilmesi
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Sac kesilirken kenarlarının oldukça düzgün ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmeli, sacı
kestikten sonra bir zımpara yardımıyla keskin yerler giderilmelidir. Havalandırma için
kullanılan kanallar değişik şekillerde açılabilir.

Şekil 1.3: Güç kaynağı kapak kısmının sacının kesilmiş hâli

Şekil 1.4: Güç kaynağı gövde kısmının sacının kesilmiş hâli
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1.1.3. Vida Deliklerinin Markalanması ve Açılması
Vida delikleri kaydırılmadan istenen yerden delinmek isteniyorsa öncelikle nokta
yardımı ile bu yerler markalanır. Markalanmayan yerlerde sac yüzeyi çok düzgün olduğu
için matkap kayabilir veya delik işaretlenen yerin dışına sapabilir.

Fotoğraf 1.6: Nokta ile sacın markalanması

Markalama yapılırken sacın düzgünlüğünün bozulmaması için mutlaka sert ve düz bir
zeminde tutulması gerekir. Markalama yapıldıktan sonra bir metal matkap ucuyla bu
noktalar vida çaplarına göre delinmelidir.

Fotoğraf 1.7: Markalanan yerden sacın delinmesi
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1.1.4. Potansiyometre ve Dış Bağlantı Elemanları İçin Delik Açılması

Şekil 1.5: Delikleri açılmış gövde kısmının ön paneli

Güç kaynağının gövde kısmında açılması gereken delikler gösterilmiştir. Bunlar:








Açma kapama düğmesi
Açma kapama LED’i
Potansiyometre
0-12 volt DC konektörü
+12 V DC konektörü
-12 V DC konektörü
GND (şase) konektörü

Şekil 1.6: Delikleri açılmış gövde kısmının arka paneli

Güç kaynağının arka paneline takılacak elemanlar sınırlıdır. Bunlar:


220 volt girişi için kablo



Sigorta yuvası

Yerleşim planı yapılırken transformatör nereye konulacaksa sigorta yuvası ve 220 volt
girişi de oraya yakın olmalıdır.
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Güç kaynağının gövde kısmına takılacak elemanlar dikkatle ölçülüp delikler ona göre
açılmalıdır. Delikler daha büyük açıldığında potansiyometre gibi elemanların takılması zor
olabilir

Şekil 1.7: Kapak ve gövdeyi birleştirme delikleri

Şekil 1.8: Transformatörü sabitleme delikleri

1.1.5. Sacların İstenilen Şekilde Bükülmesi
Güç kaynağı kutusunun delikleri delindikten sonra, kapak ve gövde sacları caka veya
mengene yardımı ile bükülmelidir.

Fotoğraf 1.8: Güç kaynağı kutusunun caka yardımı ile bükülmesi
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Şekil 1.9: Güç kaynağı kutusunun kapağının bükülmüş hâli Fotoğraf 1.9: Güç kaynağı
kutusunun kapağının bükülmüş hâli

Şekil 1.10: 1.10: Güç kaynağı kutusunun gövdesinin bükülmüş hâli
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Fotoğraf 1.10: Güç kaynağı kutusunun gövdesinin bükülmüş hâli

Fotoğraf 1.11: Güç kaynağı kutusunun gövdesi (alttan görünüş)

Fotoğraf 1.12: Güç kaynağı kutusunun gövdesi (yan görünüş)

11

1.1.6. Güç Kaynağı Kutusunun Birleştirilmesi

Fotoğraf 1.13: Güç kaynağı kutusunun önden görünüşü

Fotoğraf 1.14: Güç kaynağının arkadan görünüşü

Güç kaynağının tüm işlemleri bittikten sonra istenilen bir renge sprey boya yardımı ile
boyanabilir. Ön panele fotoğraf 1.15’te gösterildiği gibi bilgisayardan hazırlanan bir etiket
yapıştırılarak düğmelerin görevleri yazılabilir.

Fotoğraf 1.15: Güç kaynağının ön panel etiketi
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1.2. Güç kaynağında Kullanılacak Baskı Devre Plaketinin
Çıkarılması
1.2.1. Şeması Verilen Devrenin Alt ve Üst Görünüşlerinin Aydınger Kâğıdına
Çizilmesi
Güç kaynağının devresi şekil 1.11’de verilmiştir.





Güç kaynağı devresi
0 - 12V DC gerilim ayarlı
+12V DC gerilim çıkışı
-12V DC gerilim çıkışı özeliklerine sahiptir.

Güç kaynağında, bir adet 2x12V 6W gücünde transformatör, 500 mA sigorta, anahtar,
dört adet 1N 4001 diyot, 0-12 V çıkış gerilimini ayarlamak için bir adet 5 KΩ
potansiyometre, 1000 μF /25 V iki adet giriş filtre kondansatörü, üç adet 470 μF /25 V çıkış
filtre kondansatörü ve regüleli çıkışlar için 7812, 7912 ve LM 317 entegreleri kullanılmıştır.
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500mA
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2
1
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7912
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Şekil 1.11: Güç kaynağı devresi
VO

VO

3

3

+

+

+

C4
470uF

C3
470uF

C5
470uF

-12 V

GND

+12 V

0-12 V

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri yüksek akım geçecek
yolların daha kalın yapılmasıdır. Yol kalınlığını belirlerken çizelge 1.1’e uyulması gerekir.
Bağlantı Yolları
Genişliği (mm)

Taşıyacağı En Fazla
Akım Değeri (Amper)

0.2

0.1 A

0.3

0.3 A

1.0

2.5 A

2.0

5A

3.0

6A

4.0

7A

5.0

9A

Çizelge 1.1: Baskı devre yol kalınlığı tablosu

Kullanılan elektronik elemanların boyutları önceden bilinirse bire bir uygun olarak
baskı devre çıkarılabilir. Baskı devre plaketine mutlaka alttan görünüş çizilmelidir. Entegre
devre kullanılan devrelerde, bu kurala dikkat edilmezse entegre ayaklarında uyumsuzluk
olur. Devre giriş ve çıkışlarının genellikle baskı devre kenarında olmasına dikkat edilmelidir.
Çizim bittikten sonra birkaç sefer kontrol edilmelidir.

Şekil 1.12: Güç kaynağının baskı devresi alttan görünüş

Baskı devrenin üstten görünüşü şekil 1.12’de verilmiştir. Üstten görünüş baskı devre
çıkarıldıktan sonra elemanları yerleştirirken kolaylık sağlar.
15

Şekil 1.13: Güç kaynağının baskı devresi üstten görünüş

1.2.2. Aydınger Kâğıdına Çizilmiş Olan Alt Görünüşün Baskı Devre Plaketine
Aktarılması
Baskı devre çıkarmada çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar:





Baskı devre kalemi yöntemi
Foto rezist yöntemi
Serigrafi yöntemi
Ütü yöntemi

Bu yöntemler arasında en kolayı baskı devre kalemi metodudur. Aydınger kâğıdında
görülen şekil, bakır plakete aynen çizilir fakat biraz zaman alır. Burada daha kolay ve
yaklaşık %95 başarı yakalanabilecek ütü yöntemi anlatılacaktır.
I. Adım: Plaket 10x7 cm boyutunda fotoğraf 1.16’da olduğu gibi kesilir.

Fotoğraf 1.16: Baskı devre plaketinin testere ile kesilmesi
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Bakır yüzeyinde hiçbir yağ kalmayacak şekilde fotoğraf 1.17’de görüldüğü gibi
kimyasal bir madde ile temizlenir.

Fotoğraf 1.17: Baskı devre plaketinin yüzeyinin temizlenmesi

II. Adım: Fotoğraf 1.18’de görüldüğü gibi temizlenen baskı devre plaketinin yüzeyine
kesinlikle elle dokunulmaz.

Fotoğraf 1.18: Yüzeyi temizlenmiş baskı devre plaketi
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Şekil 1.14: Ütü yöntemine göre baskı devrenin kâğıt çıktısı

Kuşe kâğıda tonerli bir yazıcıdan baskı devrenin şekil 1.14’teki gibi çıktısı alınır.
Burada çıktısı alınan kâğıdın bakır yüzeye ters çevirerek yapıştırılacağı unutulmamalıdır.
Aydıngerden bakır yüzeye çizilen şekil ile ütü yönteminde kullanılan şekil ayna görüntüsü
durumundadır yani birbirine göre simetriktir.

Fotoğraf 1.19: Baskı devre çıktısının plakete yapıştırılması

Fotoğraf 1.19’da görüldüğü gibi baskılı devre çıktısı bakır yüzeye yapıştırılır. Fotoğraf
1.20’de görüldüğü gibi üzerine bir kâğıt konarak 3.derecede ısıtılmış bir ütüyle yaklaşık 5
dakika ütülenir.
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Fotoğraf 1.20: Baskı devre plaketinin ütülenmesi

III. Adım: Ütülenmiş plaket soğuduktan sonra fotoğraf 1.21’de görüldüğü gibi bir
lavabo altında yıkanarak üzerindeki kuşe kâğıt kaldırılır.

Fotoğraf 1.21: Baskı devre plaketinin ütülenmesi

Plaket yıkandıktan sonra çıkmayan yollar Fotoğraf 1.22’de olduğu gibi baskı devre
kalemi ile tamamlanır.
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Fotoğraf 1.22: Baskı devre plaketine çıkmayan yolların düzeltilmesi

1.2.3. Çizilmiş Olan Baskı Devrenin Hazırlanmış Olan Asit Çözeltisinde
Eritilmesi
Yolları düzeltilmiş baskı devre plaketi fotoğraf 1.23’de olduğu gibi %20’lik perhidrol
çözeltisinin içine [1 ölçü hidrojen peroksit, 5 ölçü tuz ruhu (HCl)] atılır. Bakır tamamen
eriyene kadar içinde tutulur.

Fotoğraf 1.23: Baskı devre plaketinin aside atılması
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1.2.4. Eritilmiş Olan Baskı Devre Yollarının İzolasyonunun Temizlenmesi
Bakır eridikten sonra su ile yıkanıp yine bir kimyasal temizleyici veya tiner ile boya
artıkları temizlenir (fotoğraf 1.24). Fotoğraf 1.25’te ise baskı devre kartının son hâli
görülmektedir.

Fotoğraf 1.24: Baskı devre plaketinden tonerin temizlenmesi

Fotoğraf 1.25: Baskı devre kartının son hâli

1.3. Plakete Malzemelerin Yerleştirilmesi
1.3.1. Montajı Yapılacak Elemanların Bağlantı Noktalarının Delinmesi
Masa tipi kollu bir matkapla ya da amatör el matkaplarıyla elemanların bağlantı
noktaları delinebilir. Kullanılan elektronik elemanlar farklı olduğu için kullanılan matkap
uçları da farklı olmalıdır. Direnç ve kondansatörler için 0.8 mm, diyot, köprü diyot, röle,
transistör için 1 mm, kablo bağlantıları için ise 1.5 mm matkap ucu kullanılmalıdır (fotoğraf
1.26).
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Fotoğraf 1.26: Baskı devre plaketinin masa tipi kollu matkapla delinmesi

1.3.2. Montajı Yapılacak Elemanların Plakete Yerleştirilmesi
Devre elemanlarını yerleştirmeden ve lehimlenmeye başlamadan önce baskı devre
plaketinin bakır yolları gözle ve bir avometre ile kontrol edilmelidir. Çizim esnasındaki
küçük çiziklerden dolayı yollarda kopukluk oluşmuş olabilir. Devrenin çalışmamasına yol
açacak bu tip hatalar mutlaka kontrol edilmelidir (fotoğraf 1.27).

Fotoğraf 1.27: Baskı devrenin gözle ve ölçü aleti ile kontrolü
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Fotoğraf 1.28: Kondansatörlerin ve diyotların devreye montajı

Elektrolitik kondansatörler plakete iyice oturtularak monte edilmelidir. Hareket
etmesi, içeriden bacağının kırılmasına neden olabilir (fotoğraf 1.28).

Fotoğraf 1.29 :Diğer elemanların devreye montajı

Elektrolitik kondansatörlerin kutuplu olduğu için polaritelerine, diyotların anot-katot
uçlarına ve regüle entegrelerinin giriş, çıkış uçlarına dikkat etmek gerekir (fotoğraf 1.30b).
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Fotoğraf 1.30a: 7812-7912-LM317 regüle entegreleri

Fotoğraf 1.30b: 7812-7912-LM317 regüle entegrelerinin ayak bağlantıları

Fotoğraf 1.31a: Güç kaynağı devresinin bitmiş hâli
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Fotoğraf 1.31b: Güç kaynağı devresinin bitmiş hâli

Güç kaynağı devresi bittikten sonra fotoğraf 1.31b’deki gibi olacaktır.

1.3.3. Elemanların Plakete Lehimlenmesi
Lehimleme yapılırken lehimle ilgili tüm kurallara uyulması gerekmektedir. Lehim
yapılırken soğuk ve çatlak lehim olmamasına dikkat edilmeli, iki yüzey de iyice ısındıktan
sonra lehim yapılmalıdır. Lehimin kendiliğinden dağıldığı gözlenmelidir (fotoğraf 1.32).
Lehim soğurken devre elemanları hareket ettirilmemelidir. Lehimleme yaparken kesinlikle
pasta kullanılmamalıdır. Lehim içindeki pasta, yapılacak lehim için yeterlidir.
Güç kaynağı yapılırken lehimlemeye direnç, diyot gibi boyu yüksek olmayan
elemanlardan başlanmalıdır. Her bir eleman tek tek yerleştirilip lehimlenirse daha başarılı
sonuçlar elde edilecektir.

Fotoğraf 1.32: Lehim örnekleri
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Lehimleme bittikten sonra fotoğraf 1.33’te görüldüğü gibi kalan pasta kalıntıları tiner
ile temizlenmelidir. Pasta kalıntıları iletkenliği artıracağı için devrenin performansını
olumsuz etkileyebilir.

Fotoğraf 1.33: Lehim sonrası pasta kalıntıları

Fotoğraf 1.34: Lehimlemenin son hâli
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1.4. Güç Kaynağı Kutusuna Elemanların Yerleştirilmesi
1.4.1. Transformatörün İşaretlenerek Yerleştirilmesi

Fotoğraf 1.35: Transformatörün yerine yerleştirilmesi

Transformatör, 220 volt AC gerilimin kutuya girdiği yere yakın monte edilmeli,
etrafında hava akımı için boşluk bırakılmalıdır. Transformatör çok ağır olduğu için somunlu
vida ile iyice sıkılmalıdır (fotoğraf 1.35).

1.4.2. Plaketin Yerleştirilmesi

Fotoğraf 1.36: Plaketin yerleştirilmesi

Plaket fotoğrafta görüldüğü gibi transformatörün ayakları üzerine yatay olarak montajı
yapılır (fotoğraf 1.36). Arıza olduğunda plaket yerinden kolayca sökülebilecek ya da
sökülmeden arıza giderilebilecek şekilde monte edilmeli, bakır yüzeyler kesinlikle
iletkenlerle temas etmemelidir.
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1.4.3. Potansiyometre ve Dış Bağlantı Elemanlarının Yerleştirilmesi

Fotoğraf 1.37: Potansiyometre ve başlığı

Fotoğraf 1.38: Potansiyometrenin yerleştirilmesi (arkadan görünüş)

Potansiyometre kablo bağlantısı kolay olacak şekilde monte edilmelidir (fotoğraf 1.371.38). Kablo gerildiğinde kopmaması için 220 V girişinde fotoğraf 1.39’da olduğu gibi bir
düğüm atılabilir.

Fotoğraf 1.39: 220 V girişinde kablo düğümü
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Sigorta yuvası kutu montajlı olup içine 500 mA’lik cam sigorta takılır.

Fotoğraf 1.40a: Sigorta yuvası ve cam sigorta

Fotoğraf 1.40b: Sigorta yuvasının yerleştirilmesi

Anahtar, açık-kapalı (I-O) olmak üzere iki konumludur.

Fotoğraf 1.41: Çift konumlu anahtar
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Anahtarın yan tarafındaki tırnaklar açılan yuvaya oturacaktır. Silikon ile biraz daha
sağlamlaştırılabilir (fotoğraf 1.42).

Fotoğraf 1.42: Anahtarın yerleştirilmesi

Born vidalar, güç kaynağından çıkış gerilimlerini almaya yardımcı olur.

Fotoğraf 1.43: Born vidalar

Fotoğraf 1.44: Born vidaların yerleştirilmesi
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Uçlarına banana ve krokodil soket takılan bir kablo işleri daha kolaylaştıracaktır
(fotoğraf 1.45).

Fotoğraf 1.45: Banana ve krokodil soketli yardımcı kablo

LED devrede +12 V çıkışın olup olmadığını gösterir. LED’in katot ucu şaseye, anot
ucu ise bir kablo yardımıyla plaket üzerindeki yerine lehimlenir.

Fotoğraf 1.46: LED’in yerleştirilmesi

1.4.4. Bağlantı Kablolarının Yapılması
Kablo bağlantısı yapılırken içinden geçen akıma ve üzerindeki gerilime dikkat
edilmelidir. Yüksek gerilim taşıyan kablolar kesinlikle çıplak olmamalı, açık kalan yerler
daralan makaronlarla kapatılmalıdır. 220 volt için 0.75 mm kablo kullanmak yeterlidir.
Yapılan soğuk ve çatlak lehimler, bozuk bağlantılar ısınmaya neden olacağı için güç
kaynağının performansı düşer. Kablolar belirli yollardan geçirilmeli klips yardımı ile bir
arada tutulmalıdır.
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Fotoğraf 1.47: Sigorta yuvası ile 220 V giriş kablo bağlantısı

Fotoğraf 1.48a: Kablo bağlantıları

Fotoğraf 1.48b: Kablo bağlantıları
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1.5. Güç Kaynağının Test Edilmesi
Güç kaynağını test etmek için birkaç ölçüm sonucu alınır. Bu sonuçları statik ve
dinamik ölçüm sonuçları olmak üzere iki grupta incelenebilir.
Zamanla çok yavaş değişen veya değişmeyen fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi statik
ölçümdür. Sabit bir yüke bağlı güç kaynağının çıkışında ölçülen gerilim ve ya akım değeri
statik ölçüme bir örnektir.
Ölçme esnasında ölçülen fiziksel büyüklüğün değeri değişiyorsa dinamik ölçüm
yapılıyor demektir. Değeri değişen bir yüke bağlı güç kaynağının çıkışında ölçülen gerilim
veya akım değeri dinamik ölçüme örnek verilebilir.

1.5.1. Statik Ölçümler
Güç kaynağının çalışabilmesi için devre üzerinden bazı değerlerin doğru olarak
okunması gerekmektedir. Bu değerler baştan sona doğru bir algoritma şeklinde çizelge
1.2’de verilmiştir. Bu kontroller, güç kaynağında oluşabilecek arızaları tespit etmek için de
kolaylık sağlayacaktır. Yapılan ölçüm sonuçlarını çizelge 1.2’ye yazılır. İstenen değerler
okunamıyorsa algoritma takip edilerek arıza bulunabilir.
Ölçüm Yapılacak Nokta

Ölçüm Sonucu

Yoksa

1. Transformatör girişinde AC
220V var mı?

220V gerilim yoksa sigorta
ve 220V kablosu kontrol
edilmelidir.

2. Transformatör çıkışlarında
gerilim var mı?( 2xAC 12V
ve AC 24V )

Çıkışında gerilim yoksa
devrede kısa devre olabilir.
Eğer kısa devre yoksa
transformatör bozuktur.

3. C1 kondansatörü uçlarında
DC16V var mı?

Devrede kısa devre yoksa
diyotlar ve kondansatör
kontrol edilmelidir.

4. C2 kondansatörü uçlarında DC16V var mı?

Devrede kısa devre yoksa
diyotlar ve kondansatör
kontrol edilmelidir.

5. Çıkıştan +12 V DC gerilim
elde ediliyor mu?

Devrede kısa devre yoksa
7812 regüle entegresi ve
çıkış filtre kondansatörü
kontrol edilmelidir.
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6. Çıkıştan -12 V DC gerilim
elde ediliyor mu?

Devrede kısa devre yoksa
7912 regüle entegresi ve
çıkış filtre kondansatörü
kontrol edilmelidir.

7. Çıkıştan min. 1,25V ve max
16V ayarlı DC gerilim elde
ediliyor mu?

Devrede kısa devre yoksa
öncelikle LM 317 regüle
entegresi, potansiyometre ve
çıkış filtre kondansatörü
kontrol edilmelidir.

Çizelge 1.2: Statik ölçüm çizelgesi

Fotoğraf 1.49: Güç kaynağının potansiyometresi en fazla (maksimum) (13.74 V) ve en az
(minimum) (1.256 V) değerde
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Fotoğraf 1.50: Güç kaynağının +12V ve -12V çıkışı

Fotoğraf 1.51: Güç kaynağı +5V’a ayarlanmış

Fotoğraf 1.52: Yük olarak bir diyot matris devresinin çalıştırılması
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1.5.2. Dinamik Ölçümler
Güç kaynağına zamanla değeri değişen çeşitli yükler bağlanarak yük akımları ölçülür.
Bunun için ölçü aletinin seçici anahtarını akım kademesinde uygun büyüklüğe alınması
unutulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güç kaynağının dış görünüşünü tasarlayıp
kutusunu yapınız.
İşlem Basamakları

 Ölçülerine uygun olarak güç kaynağının
saclarını işaretleyiniz.

 Ölçülerine uygun olarak sacı kesip daha
sonra bükünüz.

 Vida deliklerini markalayıp sonrasında
matkapla deliniz.

 Elemanları yerleştiriniz.
 Güç kaynağının kutusunu birleştiriniz.

Öneriler
 Öncelikle sacın kenarlarının çok keskin
olduğu için tüm işlemlerinizde mutlaka
eldiven kullanmalı ve dikkatli
olmalısınız.
 Verilen ölçüleri cetvelle doğru olarak
sacın üzerine kurşun bir kalemle
çizmelisiniz (fotoğraf 1.2-1.3-1.4).
 Arkadaşlarınızdan yardım alarak ya da
mengene ile sıkıştırarak testere ile daha
önce işaretlediğiniz kenarları dikkatlice
kesmelisiniz. Daha sonra yine mengene
yardımı ile bükmelisiniz (fotoğraf 1.51.8).
 Delikleri delmeden önce mutlaka
markalamalısınız. Bu sayede matkapla
tam istediğiniz noktaları delebilirsiniz.
Deliklerin çapları birbirinden farklı
olacağı için önce küçük delikleri delerek
işe başlamalısınız (fotoğraf 1.6-1.7).
 Transformatör, 220 giriş, sigorta,
potansiyometre vb. elemanları açtığınız
deliklere yerleştirmelisiniz.
 Güç kaynağının kapağını yanlarından
gövdeye vidalayarak sabitlemelisiniz.
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Güç kaynağının baskı devresini çıkarınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Şeması verilen devrenin alt ve üst
görünüşlerinin aydınger kâğıdına çiziniz.
 Aydınger kâğıdına çizilmiş olan alt
görünüşün baskı devre plaketine çiziniz.

 Çizilmiş olan baskı devrenin hazırlanmış
olan asit çözeltisinde eritiniz.

 Eritilmiş olan baskı devre yollarının
izolasyonunu temizleyiniz.
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 Şekil 1.10 ve 1.11’den yardım alarak
devrenin alt ve üst görünüşünü
çıkarmalısınız.
 Baskı devre yöntemlerinden birini
kullanarak yolları plakete
aktarabilirsiniz. Hatalı yollar
düzeltilmezse baskı devreyi tekrar
çıkarmanız gerekecektir.
 Hazırlanacak asit çok tehlikeli olduğu
için mutlaka öğretmenlerinizin
eşliğinde, açık havada maske kullanarak
mutlaka bir eldivenle çalışmalısınız.
Yanınızda temiz su bulundurmalısınız.
 Fotoğraf 1.24’te olduğu gibi bulaşık
süngeri ve kimyasal bir ovucu ya da
tinerle yollardaki boya izlerini
kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Baskı devresinin plaketini delerek elemanları yerleştirip lehimleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Montajı yapılacak malzemelerin yerlerini
deliniz.

 Plaket üzerine elamanları yerleştiriniz.

 Elemanları lehimleyiniz.
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 Fotoğraf 1.26’daki gibi malzeme
deliklerini, matkabı dik tutarak
delmelisiniz. Ayakları kalın elemanların
deliklerini delmeden önce ayaklarını
kumpasla ölçüp uygun matkap ucunu
takmalısınız.
 Plaket üzerine elemanları yerleştirirken
ısıya dayanıklı elemanlardan
başlamalısınız.
 Yarı iletkenleri sonra takmalısınız.
Isınan elemanları plaketi yakmaması
için 0.5 cm yukarıda kalacak şekilde
monte etmelisiniz.
 Elemanları lehimlerken kesinlikle pasta
kullanmamalısınız. Pasta oksitleri
temizlemek için kullanılır. Her iki
yüzeyi iyi ısıtılırsa lehim kaliteli ve
sağlam olur (fotoğraf 1.33-1.34).

Güç kaynağı kutusuna elemanları yerleştirip devreyi çalıştırınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Transformatörü kutu içerisinde
etrafında boşluk kalacak şekilde
somunlu vidalarla vidalamalısınız
(fotoğraf 1.35).
 Baskı devre plaketinin bakır yüzeyini
kısa devre olamayacak şekilde kutu
içine yerleştirmelisiniz (fotoğraf 1.36).
Baskı devre plaketi iki yönü de
görülecek şekilde monte edilirse
bulunduğu yerden sökülmeden arızası
tespit edilebilir.
 Dış elemanlar yerleştirilirken estetiğe
uygun olmalıdır.
 Güç kaynağı bağlantısı yapılırken bir
kablo karmaşası olmamasına dikkat
edilmelidir. Yüksek akım geçen yerler
için daha kalın kablo tercih edilmelidir.
Kablolar belirlenen yollardan iletim
sağlamalıdır (fotoğraf 1.48a-1.48b).

 Transformatörü kutu içerisine
yerleştiriniz.

 Devre plaketini kutu içerisine
yerleştiriniz.

 Potansiyometre ve dış bağlantı
elamanlarının bağlantısını yapınız.

 Bağlantı kablolarını bağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Sacın kalınlığını ölçmek için ……………… kullanılır.

2.

Sacı kesmek için …………………. Kullanılmalıdır.

3.

Bir nesneyi tanıtmak veya benzerlerinden ayırmak için işaret koymaya
………………….. denir.

4.

Potansiyometrenin yerini açmak için ………………… kullanılmalıdır.

5.

Güç kaynağının kutusu hangi malzemeden……………………. yapılır.
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Güç kaynağının çıkışları 0-12 volt, 500 mA ise en yüksek verebileceği güç
aşağıdakilerden hangisinde kaç watt olarak verilmiştir?
A) 3 watt
B) 5 watt
C) 6 watt
D) 12 watt
E) 15 watt

2.

5 amper için aşağıdakilerden hangisinde bakır yol kalınlığı kaç mm olarak verilmiştir?
A) 1 mm
B) 2 mm
C) 3 mm
D) 4 mm
E) 5 mm

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir baskı devre çıkarma yöntemi değildir?
A) Baskı devre kalemi metodu
B) Foto rezist metodu
C) Ütü yöntemi
D) Serigrafi metodu
E) Etiket yöntemi

4.

Asit çözeltisinde perhidrol oranının ne olması gerektiği aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) % 1
B) % 5
C) % 10
D) % 20
E) % 50
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5.

Baskı devre çıkarmada aşağıdaki işlem basamaklarından hangisinde sıralama doğru
verilmiştir?
A) Alt ve üst görünüş çıkarılır-aside atılır-delikler delinir-yüzey temizlenir.
B) Aside atılır-alt ve üst görünüş çıkarılır- -delikler delinir-yüzey temizlenir.
C) Delikler delinir-alt ve üst görünüş çıkarılır-aside atılır-yüzey temizlenir.
D) Aside atılır-delikler delinir-yüzey temizlenir-alt ve üst görünüş çıkarılır.
E) Delikler delinir- yüzey temizlenir-aside atılır-alt ve üst görünüş çıkarılır.
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kutu içinde hava akımı için boşluk bırakılır.
2. ( ) Bağlantı kabloları aynı kalınlıkta olmalıdır.
3. ( ) Soğutucu kutu içinde kalmalıdır.
4. ( ) Isınan elemanlar plaketinin yüzeyinden 0.5 cm yukarıda montajı yapılır.
5. ( ) Elektronik elemanları lehimlerken pasta kullanılmalıdır.
6. ( ) Kondansatörler plakete bitişik monte edilmelidir.
7. ( ) Lehimleme yapılmadan önce kopuk yolların kontrolü yapılmamalıdır.
8. ( ) Her iki yüzeyde iyi ısıtılmazsa lehim soğuk lehim olur.
9. ( ) Statik ölçmenin şartları sağlanmazsa dinamik ölçmenin şartları sağlanamaz.
10. ( ) Güç kaynağının çıkışında bir yük bağlı iken yapılan ölçümler statik ölçümlerdir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Tekniğine uygun olarak akü bataryalarını şarj edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Herhangi bir tersaneye giderek gemide kullanılan akü çeşitlerini inceleyiniz.
Herhangi bir tersaneye giderek gemide kullanılan akülerin yapısını araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AKÜYÜ SÖKME VE KONTROLLERİNİ YAPMA
2.1. Aküler (Bataryalar)
2.1.1. Akünün Tanımı
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı
zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren üretece akü denir.
Akünün motorlu araçlardaki ve gemilerdeki temel görevleri motorun ilk hareketi
sırasında marş motorunu (doğru akım motorunu) çalıştıracak yüksek akımı vermek, motor
devrinin yüksek ve elektrik sarfiyatının düşük olduğu zamanlarda şarj sisteminin ürettiği
elektrik enerjisini kimyasal enerji şeklinde depolamak ve elektrik sarfiyatının yüksek ve şarj
akımının ise düşük veya şarj sisteminin çalışmadığı zamanlarda elektrikli alıcıları
beslemektir. Ayrıca, akü sistemde voltaj dengeleyicisi olarak da iş görür.
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Şekil 2.1: Kurşun-asit esaslı akünün yapısı ve kısımları

2.1.2. Akünün Çeşitleri
Motorlu araçlarda kullanılan akülerin iki temel maddesi kurşun ve sülfürik asit
olduğundan bunlara kurşun-asit esaslı aküler denir. Bu bataryalar kullanıldıkları yere ve
çalışma şekillerine göre çok çeşitli tipleri varsa da bunları başlıca üç grupta toplamak
mümkündür.


Otomotiv aküler

Bu aküler motorlu araçlarda kullanılan akülerdir. Bunların temel çalışma özellikleri
marş sırasında kısa bir süre içinde büyük bir akım vermeleridir. Bunun dışındaki yüksek
akım verebilmelerini sağlamak için plakaları ince yapılarak aktif maddenin elektrolitle daha
kolay temas etmesi sağlanmıştır. Plakaları ince olduğundan nispeten kısa ömürlüdür. Hem iç
direnci azaltmak hem de hacminin küçük olmasını sağlamak için plakaları birbirine iyice
yaklaştırılmıştır. Birbirlerine değmelerini önlemek için araya separatörler konulmuştur.


Traksiyoner aküler

Bu aküler vinç, yük taşıyıcı ve özellikle denizaltı gibi elektrik motoru ile çalışan
araçlarda kullanılır ve orta büyüklükteki bir akımı sürekli olarak verir. Yapıları otomotiv
akülerden çok daha sağlamdır ve bu nedenle çok uzun ömürlüdür.
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Stasyoner aküler

Bu aküler telefon santrallerinde kullanılır. Küçük bir akımla şarj ve deşarj olur. En
önemli özellikleri uzun ömürlü olmalarıdır.
Kurşun-asit esaslı akülerin dışında demir-nikel (Edison aküsü), nikel-kadminyum ve
gümüşoksit-çinko elektrotlu akülerde vardır. Bunların hepsine elektrolit olarak potasyum
hidroksit ve su karşımı kullanılır. Bu yüzden bunlara alkali ( baz ) elektrolitli aküler denir.

2.1.3. Akülerin Yapısı ve Kısımları

Şekil 2.2: Akünün kısımları

1-Akü toz kapağı
2-Akü eleman kapağı
3-Artı kutup başı
4-Eksi plaka
5-Izgara
6-Separatör
7-Artı plaka
8-Köprü
9-Ara bölme
10-Akü kutusu
11-Akü üst kapağı
12-Negatif kutup başı
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2.1.3.1. Akünün Kısımları


Plakalar

Akü plakalarının yapımında çeşitli maddeler kullanılır. Bunlar; kurşun, kurşun
antimon alaşımları, kurşun kalsiyum alaşımları, kuşun oksitler, plaka gözenekliğini arttırıcı
maddeler, yapıştırıcı ve sertleştirici maddelerdir. Kurşun asit akülerde for (foure) tipi plaka
kullanılır. Bu tip plakalar iki kısımdan oluşur. Birincisi plaka ızgaraları, ikincisi ise aktif
maddedir.

Plaka ızgaraları

negatif ve pozitif plakalar
Şekil 2.3: Akü plakaları ve ızgaraları

Hazırlanan aktif madde hamuru ızgaraya mekaniksel olarak (presle) tatbik edilir ve
plaka sonra formasyona tabi tutulur. Izgara plaka aktif maddesine mesnet eder ve elektrik
akımını iletir. Izgaralar kullanılacak akünün çalışma durumuna göre değişir. Hafif ve ince
ızgaralar genellikle kısa zamanda yüksek akım istenen akülerde kullanılır. Deşarjın uzun
zamanda az bir akımla yapılacağı akülerde ise kalın ızgaralar kullanılır. Izgaralar çoğunlukla
kurşun-antimon ve kurşun-kalsiyum alaşımından döküm suretiyle imal edilir. Izgara boyut
ve şekli imalata göre değişir. Bu gün genellikle kullanılan ızgaralar birbirine dikey veya
diyagonal kesen çıtalardan oluşmaktadır. Pozitif ve negatif plakaların ızgaraları genellikle
aynı şekilde ve ağırlıktadır.
Aktif madde ise plaka çeşidine göre değişir.


Pozitif plakalar

Pozitif plakalarda aktif madde kurşun peroksittir (PbO2). Pozitif plaka ızgara ve
üzerine sıvanan kurşun peroksitten oluşur. Pozitif plaka kurşun peroksitten dolayın koyu
kahverengindedir.
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Negatif plakalar

Negatif plakada aktif madde saf kurşundur (Pb). Negatif plaka ızgara ve üzerine
sıvanan saf kurşundan oluşur. Negatif plaka kurşundan dolayı gri renktedir.


Elektrolit

Akü elektroliti saf su ile sulandırılmış sülfürik asit (H2SO4) çözeltisidir. Kurşun asit
akülerde elektrolit yoğunluğu 1,200 g/cm³tür. Akü tam şarjlı olduğunda 1,260 g/cm³ veya
1,280 g/cm³ yoğunluktadır.1,260 g/cm³ yoğunluktaki elektrolit %65 saf su ve %35 sülfürik
asitten meydana gelirken 1,280 g/cm³ yoğunluktaki elektrolit %63 saf su ve %37 sülfürik
asitten oluşur. Elektrolit her hücrede plakaların üzerini kapayacak seviyeye kadar doldurulur.


Kutup başları


Pozitif kutup

Pozitif plakaların bölmelerde bir araya gelerek köprüler vasıtasıyla birleştirilip akünün
kapak üzerindeki çıkış noktasıdır. Genellikle yanlış kablo bağlantısını önlemek için daha
kalın yapılmış ya da bir marka ile işaretlenmiştir.


Negatif kutup

Negatif plakaların bölmelerde bir araya gelerek köprüler vasıtasıyla birleştirilip
akünün kapak üzerindeki çıkış noktasıdır. Genellikle daha ince yapılır.


Bağlantı köprüleri

Akü içinde plakaların bir araya gelmesini ve birbirine bağlanmasını sağlar.

Şekil 2.4: Akü plakalarının bağlantı köprüleri
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Çökertme ızgaraları (setler)

Kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkacak olan artıklar akü kabının altındaki
çökeltme ızgaralarında toplanır.

Şekil 2.5: Akünün tabanındaki setler ve çeşitli separatörler.



Separatörler

Akülerde genellikle pozitif ve negatif plakalar arasına ayırıcı olarak seperatör
yerleştirilir. Seperatörler, plakaların mekaniksel olarak birbirinden ayırmak ve herhangi
temasa izin vermemek için kullanılır. Seperatör, kısa devreyi önlemek amacıyla her plakanın
arasına yerleştirilmiştir. Plakalar asidin serbestçe dolaşımına izin verecek şekilde ve asidin
zarar veremeyeceği kimyasal yapısı olan plastik malzemeden yapılmıştır.
Seperatör çeşitleri, PVC, mikro gözenekli kauçuk, cam elyafı, kâğıt vb.dir.


Toz kapakları (buşon)

Plastikten yapılmıştır ve üzerinde gaz çıkışını sağlayacak havalandırma delikleri
vardır.
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Şekil 2.6: Akünün kutup başlarının, eleman kapakları ve akü kutusunun gösterilmesi.



Eleman kapağı

Elektrolit doldurulmasını ve seviye kontrolünü sağlar.


Akü kutusu

Akü kutusu, plakaları ve elektroliti içerisinde bulundurulur. Aynı zamanda akü kutusu
bölmelere ayrılır. Her bölme içerisine plakalar yerleştirilir.


Kapak

Akünün kutusunun üzerine sıkı geçme veya sızdırmaz kaynak ile takılmış plastik
döküm parçadır. Kapak üzerinde kutup başları, buşon kapaklar ve akü indikatörü (gösterge)
bulunur.


İndikatör (Gösterge)

İndikatör akünün elektrolit yoğunluğuna göre şarj durumunu gösterir.
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Şekil 2.7: İndikatörün çalışması

Şekil 2.8: İndikatörün yapısı ve kısımları
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2.1.4. Akülerin Çalışma Prensibi
Basit akımlı bir akü elemanı, içinde sulandırılmış sülfürik asit (H2SO4) bulunduran bir
kaba iki kurşun levha daldırılmasıyla elde edilir. Bu iki plakanın uçları bir doğru akım
kaynağına bağlı olup bir süre doğru akım geçirilirse bağlı olan plakanın yüzeyi kurşun
peroksit(PbO2) tabakasıyla kaplanır. Sonra plakanın uçlarına lamba bağlanırsa akım verdiği
görülür.

Şekil 2.9: Kurşun asit akünün çalışma prensibi

Şarjlı bir plakada negatif olan levha saf kurşun(Pb) ve pozitif levha kurşun peroksit
(PbO2) şeklindedir. Akü elemanının akım vermesinin nedeni iki kutupta da farklı kimyasal
maddeler bulunmasıdır. Akü boşalınca her iki plaka da kurşun sülfat hâline döner ve farklılık
ortadan kalkar. Elektrolitteki asit ise su hâline dönüşür.
Deşarj sırasında asitteki sülfat hidrojenden ayrılarak her iki levha birleşir ve kurşun
peroksit (PbO2) oluşturur. Pozitif yüklü levhanın oksijeni ise kurşundan ayrılarak asidin
hidrojeniyle birleşerek suyu oluşturur.
Boşalmış olan aküyü bir doğru akım kaynağına bağlayıp deşarj akımına ters yönde
akım verirse kurşun sülfat(PbSO4) ayrışır ve sülfat(SO4) suyun hidrojeniyle birleşerek
sülfürik asit (H2SO4) oluşturur. Suyun oksijeni ise pozitif levhanın kurşunuyla birleşir kurşun
peroksidi(PbO2) oluşturur. Böylece her iki levhada birbirinden farklı iki madde olur.

PbO2 + H2SO4 + Pb  PbSO4 + H2O + PbSO4
Şarjlı akü

Deşarj (bitmiş) olmuş akü
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Deşarj sonunda negatif plaka → PbSO4 hâline gelir.
Deşarj sonunda pozitif plaka → PbSO4 hâline gelir.
Deşarj sonunda elektrolit
→ H2O hâline gelir.
Aküde kullanılan kurşun levhalar yukarda bahsedildiği gibi kullanılmaz. Çünkü böyle
plakalar gözeneksiz olduğu için şarj olayı kurşunun yüzeyinde olur ve elde edilecek enerji az
olur. Bunu önlemek ve depo edilen enerjiyi arttırmak için kurşun levha iki kısımdan yapılır.
Önce plakanın iskeleti olan ızgara yapılır sonra ızgaraya sertlik kazandırmak için %5–12
oranında antimon ilave edilir. Daha sonra üzerine elektrolitle karıştırılarak macun hâle
getirilmiş aktif madde sürülerek presle sıkıştırılır. Bu şekilde elde edilmiş plakaların aktif
maddeleri gözeneklidir ve elektrolit bu levhanın iç kısımlarına rahatça ulaşabilir. Böylece
kimyasal tepkimeye giren madde ve depolanan enerji miktarı artar.
Günümüzde kurşun asit akülerde kullanılan ızgaraların mekanik ve kimyasal
dayanıklılığını arttırmak için kurşun içine antimon yerine kalsiyum almıştır. Antimon
akünün çalışması sırasında gaz oluşumunu hızlandırır ve aşırı su kaybına neden olur. Bu
nedenle aküler sürekli bakım gerektirir. Antimonun bu olumsuz etkisini gidermek için
ızgaralara kalsiyum eklenir. Kalsiyumun avantajı normal şarj voltajlarında gaz oluşumunu
%75 oranında azaltmış olmasıdır. Bu nenle aküler normal çalışma ömürlerinde su ilavesine
gerek duymaz. Günümüzde kullanılan e bakım gerektirmeyen bu aküler en gelişmiş
akülerdir.
Bir pozitif ve negatif plaka gerilimden oluşan üniteye bir eleman denir. Bir elemanın
gerilimi ortalama 2 V’tur. 12V’u elde etmek için 6 elemanı seri olarak bağlamak gerekir. Bir
elemanda bir plaka sayısı arttıkça bataryanın verebileceği akım ve depolanabilecek enerji
artar.

2.1.5. Bataryaların Bakımı
2.1.5.1. Göz ile Muayene ve Temizleme
Göz ile muayene bataryanın dış görünüşüyle ilgilenir. Bataryadaki kırıklık,
çatlaklıklar, elektrik seviyesi, kutup başlarının durumu ve eleman kapaklarının kabarıp
kabarmadığı kontrol edilir. Şarj sırasında oluşan gazlar kapak deliklerinden çıkarken
beraberlerinde taşıdıkları elektrolit damlacıkları akünün yüzeyine çöktüğünde eleman
kapakları üzerinde zamanla asit birikir. Bu birikinti akü yüzeyinde kaçak yaptığı gibi
bağlantılarda korozyon meydana getirir. Bu asit birikintilerini temizlemenin en kolay yolu
elemen kapaklarını kapattıktan sonra akünün üzerine ve kutup başı bağlantılarına sodalı su
veya sıcak su dökmektir.
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Şekil 2.10: Akü yüzeyinin temizlenmesi

Kutup başları temizlenecekse veya akü yerinden sökülecekse önce şasi ucu
sökülmelidir. Böylece, kazara anahtarın şasiye değmesiyle kısa devre meydana gelmesi
önlenmiş olur. Kutup başlarını sökerken daima kutup başı çektirmesi kullanılmalıdır.
Böylece sağlıklı bir şekilde kutup başları sökülebilir.

Şekil 2.11: Kutup başı penseleri ve çektirmesi

Kablo başlığı söküldükten sonra kutup basları ve kablo baslıkları kutup bası fırçasıyla
kolaylıkla temizlenebilir. Böyle bir fırça yoksa zımpara kâğıdı da kullanılarak temizleme
yapılabilir.
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Şekil 2.12: Kutup başı fırçası

Sökülmüş bir bataryanın tekrar yerine takılırken kutup başlarını doğru takmaya özen
gösterilir. Yanlış bağlanan kutup basları sürtünmede kısa devreye yol açarak, elemanların
yanmasına neden olabilir.
Kutup başlarının doğru tanımlamanın yolları şunlardır:




Pozitif kutup bası kalın negatif kutup bası incedir.
Kutup baslarında veya eleman kapaklarında artı ve eksi veya pozitif veya
negatif yazar.
Voltmetrenin uçları kutup baslarına değdirildiğinde ibre sağa giderek batarya
voltajını gösteriyorsa kırmızı ucun değdiği kutup artı siyah eksidir.

Temizleme işleminden sonra kutup başlarının iç yüzeyleri gözle incelenmeli ve
gerekiyorsa konik rayba ile raybalanarak düzeltilmelidir. Daha sonra başlıklar kutup
başlarına iyice oturtulup somunları sıkılmalıdır. Kutup başları yerlerine iyi oturmuyorsa
kutup başı genişletme pensesi ile veya başka bir şekilde genişletilerek yerlerine doğru bir
şekilde oturmaları sağlanmalarıdır.

Şekil 2.13: kutup başının genişletilmesi ve yerine uygun oturtulması
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2.1.5.2. Elektrolit Seviyesinin Tamamlanması
En önemli bakım işlemlerinden biridir. Bataryadan elektrik seviyesi çok azalırsa
plakaların açıkta kalan kısmı hava ile temas eder. Sülfatlaşıp sertleşir ve şarj edilmez hâle
gelir. Separatörler ise kuruyarak çatlar. Ayrıca su eksildikçe elektrolitin yoğunluğu artar.
Elektrolitte doğal olarak daima eksilen sudur. Çünkü şarj ve desen açmasında su, oksijen (O)
ve hidrojene (H) ayrılır. Kapak deliklerinden uçar ayrıca sıcak havada buharlaşma yoluyla da
bir miktar seviyede alçalma olur.
Elektrolit seviyesi düştüğünde aküye saf su konularak elektrolit seviyesi tamamlanır.
Elektrolit seviyesi plakaların 10- 15mm üzerinde olmalıdır. Plaka seviyesi daha yüksek
olursa şarj sırasında oluşan gazlar elektrolitin taşmasına neden olur. Bu olay hemen asit
kaybına hem de bağlantı kablolarının korozyon yapmasına neden olur.

Şekil 2.14: Elektrolit seviyesinin tamamlanması

2.1.6. Batarya Arızaları
Aşağıda başlıca batarya arızaları ve bunların oluş nedeni kısaca açıklanacaktır.
2.1.6.1. Aşırı Şarj
Aşırı şarj; şarj olmuş bir bataryadan akım geçirmeye devam edilmesi sonucu olan ve
uzun bir süre içinde meydana gelen bir olaydır. Batarya şarj olduktan sonra artık kurşun ve
kurşun peroksit hâline gelecek aktif madde kalmamıştır. Bundan sonra verilecek şarj akımı
elektroliti ayrıştırmak için harcanır ve elektrolitin suyu hidrojen ve oksijen olarak ayrışarak
uçup gider. Bu nedenle aşırı şarj olan bir bataryada sürekli su kaybı vardır ve elektrolit
seviyesi sık sık tamamlanmalıdır.
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Normal şarj ve deşarj sırasında plakaların ızgaraları kimyasal tepkimeye girmez ve
hep kurşun olarak kalır. Aşırı şarj olan bataryada hidrojen iyonları negatif kutba giderek
elektron alıp nötrleşir ve elektrolitin dışına çıkarak uçar gider. Saf oksijen çok oksitleyicidir.
Normal olarak kimyasal tepkimeye girmeyen pozitif plaka ızgaraları uzun süre saf oksijenle
temas edince zamanla oksitlenerek tıpkı aktif madde gibi kurşun peroksit haline dönmeye
başlar. Kurşun peroksit çok kırılgan bir maddedir. Bu nedenle ızgaralar kutup başlarına bağlı
olan köprüden koparak devre dışı kalır. Bundan başka aşırı şarj olarak oksitlenen ızgaraların
hacimleri büyür ve boyları uzar. Çünkü kurşun peroksidin hacmi kurşundan daha fazladır.
Boyları uzayan plakalar pozitif kutup başını iterek yukarıya kaldırır. Bu yüzden aşırı şarj
olan kutup kapaklarının pozitif kutup başından kabardığı görülür. Aşırı hâllerde batarya
yanlardan da şişer.
Aşırı şarj sırasında şarj akımı yüksekse büyük miktarda ısıda meydana gelir. Bu ısı bir
yandan buharlaşma yoluyla su kaybettirirken diğer yandan plakalar yüksek ısı nedeniyle
eğilerek seperatörleri sıkıştırır. Sıkışan seperatör ezilirse plakalar birbirine değer ve kısa
devre yapar.
Aşırı şarjın diğer zararları da bu sırada çıkan çok miktardaki gazların özellikle pozitif
plakanın aktif maddesini gevşeterek dökülmesine sebep olması ve eksilen su yüzünden
elektrolit seviyesinin düşerek plakaların ve seperatörlerin hava ile temas etmeleridir.
Plakaların hava ile temas eden üst kısımları kuruyarak sertleşirler ve şarj olma yeteneklerini
yitirir. Plakaların alt kısımları ise su kaybı yüzünden yoğunlaşan elektrolitle temas
edeceklerinden daha çabuk bozulur. Seperatörlerin üst kısımları hava ile yalıtkanlıklarını
kaybeder. Seperatörlerin alt kısımları yoğun elektrolitle temas edeceklerinden kömürleşerek
iletken hâle gelebilir (ağaç seperatörler) ve plakaların arasında kısa devreye yol açar.
 Aşırı şarjın anlaşılması
Batarya çok su sarf ediyor ise aşırı şarjdan şüphelenilebilir. Eğer aşırı şarj uzunca bir
süredir devam ediyor ise eleman kapaklarının pozitif kutup taraflarının kabardığı görülür.
Bataryanın üzeri elektrolitle ıslanmış ise ve bağlantılarda korozyon varsa bu durumda aşırı
şarj sırasında çıkan gazların taşıdığı elektrolit damlacıklarından ileri gelebilir. Bununla
beraber, bataryada elektrolit seviyesinin yüksek olması da bu durumu yaratabilir.
 Aşırı şarjın düzeltilmesi
Bataryada aşırı şarj arızası meydana gelmiş ise artık bunu gidermek olanaksızdır.
Ancak ondan sonrası için önlem alınabilir. Aşırı şarjın en önde gelen nedeni şarj voltajının
yüksek olmasıdır. Bunu sonucu olarak batarya tam şarj olduğunda dinamo veya alternatörle
şarj devam eder. Bu böyle devam ederse bataryada aşırı şarj arızası görülür.
Aşırı şarjın ikinci önemli nedeni de çevre sıcaklığının fazla olmasıdır. Sıcaklık
yükselince bataryanın iç direnci azalacağından şarj voltajı normal olduğu hâlde tam şarjlı
olan bataryadan büyükçe bir şarj akımı geçmeye devam eder.
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Örneğin altı voltluk bir sistemde 7,4 voltluk bir şarj voltajında -20 derecede yarım
şarjlı bir bataryaya giden şarj akımı ancak 2 amper olduğu hâlde yine 7,4 voltluk şarj
voltajında 50 derece sıcaklıkta tam şarjlı bir bataryaya giden şarj akımı 22 amper olur.
Görüldüğü gibi şarj voltajı sabit olduğu hâlde sıcaklık arttıkça şarj akımı da artmaktadır.
Çoğu voltaj regülatörlerle sıcaklık artışına karşı voltaj dengeleme düzeni vardır. Çevre
sıcaklığı arttıkça şarj voltajını azaltarak bataryaya aşırı şarja karşı korur. Regülatörlerde
böyle bir düzen yoksa sıcak yerler şarj voltajı biraz düşürülmelidir. Sıcaklığa göre kesin
voltaj değerleri daima kataloglardan alınmalıdır.

2.1.6.2. Sülfatlaşma
Sülfatlaşma aslında bir batarya arızasıdır ve normal deşarjda her iki plakada oluşan
kurşun sülfat ile karıştırılmamalıdır. Bununla beraber genel anlamda sülfatlaşma kurşun
sülfat oluşumudur. Deşarj sırasında oluşan kurşun sülfat kristalleri de çok küçüktürler. Aktif
madde gözenekliliğini koro ve batarya şarj edildiğinde kolayca yeniden kurşun ve kurşun
peroksit hâline dönüşür.
İkinci olarak bataryanın durduğu yerde kendi kendine boşalmasına sebep olan self
deşarj denen olayda meydana gelen kurşun sülfattır. Bu sülfatlaşmanın hızı elektrolit
yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır. Böyle oluşan kurşun sülfatta bataryaya şarj edilince
kolayca giderilir. Ancak bataryanın çok uzun süre ihmal edilip sülfat kristallerinin fazla
büyümelerine izin verilmemelidir.
En uygun şekilde kullanıldığı durum ihmal veya kötü kullanım sonucu plakalarda iri
kurşun sülfat kristallerinin oluşmasıdır. Elektrolit aktif maddenin içine işleyemez ve
kimyasal olay ancak yüzeyde olur.
Bunlar şöyle sıralanabilir:







Deşarj olmuş bataryayı uzun süre bekletmek
Elemanlardaki arızaları ihmal etmek
Su yerine asit koymak
Bataryanın bulunduğu yerde sıcaklığın fazla olması
Aküyü sürekli olarak düşük şarjda kullanmak
Akünün sık sık çok fazla deşarj edilmesi

Bataryayı deşarj durumunda çok bekletilirse kurşun sülfat kristalleri daha da büyür ve
şarj edilince tekrar kurşun ve kurşun perokside dönüşmeleri zaman alır. Plakaların hacimleri
artar, plakalar sıkışır ve ızgaralar aşırı şarjda olduğu gibi kırılır.
Tamamen sülfatlaşmış bataryayı düzeltmek olanaksızdır. Şarj sonunda elektrolit
yoğunluğu düşük kaldıysa normal yoğunlukta elektrolitle değiştirilir. Yoğunluk çok çıkarsa
su ilave edilerek yoğunluk normal seviyeye ayarlanmalıdır.
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2.1.6.3. İçten Kısa Devre
Elemanların içinde kısa devre, seperatörlerin ezilip kırılmasından, dipte fazla aktif
madde döküntüsünden veya plaka dallanmasından meydana gelir.
Aşırı sıcaklık ve aşırı şarj gibi nedenlerle plakalarda eğrilme olursa seperatörler
delinerek plakaların birbirine değerek kısa devre olmalarına neden olur.
Dallanmanın başlıca nedenleri şunlardır:
Şarj sırasında oluşan gazların dipteki döküntüleri yükseltip bunları da plakaların
üstlerine çökerek kısa devre yapar.
Izgaradaki bazı maddeler neden olur. Izgara saf kurşun olursa pozitiften negatife doğru
dal oluşur.
 Kısa devrenin anlaşılması
 Batarya tam şarjlı olduğu halde bir elemanın yoğunluğunun az olması
 Şarjdan sonra bataryanın kapasitesinin azalması
 Açık devre voltajının düşük olması
 Kısa devre kontrolü
26,6°de ve yoğunluğu 1,200 üzerinde olan akülere yapılır. Eleman kapakları açılıp şarj
aleti bağlanır.15 saniyede 300 amperle yüklenir ve bu sırada kapaklardan mavi duman
çıkarsa elemanda kısa devre vardır.
2.1.6.4. Aktif Maddenin Dökülmesi ve Eskime
Sürekli tekrarlanan şarj ve deşarj olayları sırasında aktif maddenin sürekli şişmesi ve
büzülmesi gevşemeye neden olur. Gevşeyen aktif madde şarj sırasında dökülür ve dipte
toplanır. Dipte çok fazla döküntü toplandığında alttan kısa devre olur.
Aktif maddesi dökülen akü şarj olur ancak tam akımı veremez. Çünkü döküldükçe
kapasitesi azalır. Kapasitesi %80 ‘nin altına düşen aküler ömrünü tamamlamış olur.

2.1.7. Çelik Aküler
Kurşun- asit akülerin ömürlerinin kısa olması, self deşarj olma miktarının fazla olması
ve sarsıntıya karşı dayanıklı olmaması gibi kusurları ortadan kaldırmak için çelik aküler
kullanılır. Ağır olmaları, eleman voltajının düşük olması ve azami deşarj akımlarının düşük
olması gibi özelliklerinden ötürü sabit tesislerde, bazı cihazları çalıştırmak için hastanelerde,
bazı gemilerde kullanılır.
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Enderson tarafından yapılan çelik akülerin plakalarında demir ve nikel kullanılmıştır.
Bunlara nikel-demir akülerde denir. Çelik akülerde pozitif plakada aktif madde nikel oksittir
(NiO2). Negatif plakada ise demirdir (Fe). Elektroliti ise %21 oranında karıştırılmış
potasyum-lityum hidroksitinden oluşur.
Nikel-demir akülerde negatif plakayı oluşturan demir şarj akımının ve self deşarj
miktarlarının artması gibi mahsurlar meydana getirmiştir. Bu mahsurların ortadan
kaldırılması için çelik akülerde nikel-kadmiyum kullanılmıştır. Plakalar nikelajlı çelik
şeritlerden makinelerde oluk hâline getirilir. Pozitif plakalar içine nikel hidroksit, negatif
plakalar içerisine kadmiyum oksit doldurularak bir araya getirilir.

Pozitif plaka

Negatif plaka

Şekil 2.15: Çelik akünün pozitif ve negatif plakalarının yapısı

Hazırlanmış plaka grupları kenek makinelerinde birleştirilir. Nikel-kadmiyum çelik
akülerde elaman plakaları kurşun asit akülerinden faklı dizilir. Diziliş tipleri TN ve TK
sistemleriyle isimlendirilir. TN sisteminde her negatif plakanın iki yüzeyine birer pozitif
plaka gelecek şekilde dizilim yapılır. TR sisteminde ise plaka sayıları eşittir ve sırayla dizilir.
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Şekil 2.16: Çelik akülerde plakaların diziliş sistemleri

.
Nikel–kadmiyum akülerde elektrolit olarak 1,200 g/cm3 yoğunluğunda potasyum
hidroksit(KOH) ve su karışımı kullanılır. Bu akülerde plakaların birbirine temas etmemesi
için plastik ve ebonit seperatörler kullanılır. Ayrıca bu akülerde plakaların üzerine tahta
taşıyıcılar ayrı olarak akü kutusunu tespit eden kam vardır.

Şekil 2.17: Çelik akünün yapısı ve kısımları
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2.2. Aküyü Şarj Etmek
2.2.1. Akünün Elektrolitik Yoğunluğu ve Şarj Durumu
Akü şarj olurken elektrolitteki sülfürik asit azalır. Sülfürik asidin yoğunluğu sudan
daha fazladır. Bu yüzden, elektrolitte asit fazla olduğu zaman elektrolit yoğunluğu yüksektir.
Asit miktarı azaldıkça elektrolit yoğunluğu azalır. Boşalan akülerde bir yandan asit
verilirken öbür yandan su oluşur ve elektrolit yoğunluğu gittikçe azalarak suyunkine
yaklaşır. Bu özellikten yararlanılarak akünün şarj durumu ölçülebilir. Yoğunluk ölçmek için
hidrometre kullanılır. Yoğunluk ölçmek için ölçü birimi olarak bome derecesi ve özgül
ağırlık kullanılır.
Elektrolitin öz direnci yoğunluğuna bağlı olarak değişir ve akülerde kullanılan
elektrolitin öz direncinin en düşük seviyede olması istenir. Öz ağırlığı 15°C’de 1,223(%30
asit)olan elektrolitin öz direnci en düşüktür. Elektrolitin öz direnci sıcaklıkla da ilgilidir.
Sıcaklık azaldıkça asit eriyiklerinin direnci de hızla artar. Özellikle sıcaklık 0ºC’nin altında
ise. Bataryanın iç direncini belirlemede elektrolitin öz direnci en önemli etkenlerden biridir.
Bataryanın iç direncini yeterince küçük olmazsa faydalı enerjinin büyük bir kısmı bataryanın
yüksek akımla deşarjı sırasında kendi içerisinde ısı enerjisi olarak harcanır.
Çok yüksek akımla deşarj olan akülerde elektrolitin plaka yüzeylerinde, deşarj
sırasında oluşan su ile sulanması çok hızlıdır. Elektrolitin sulanma hızının asidin elektrolit
içindeki yayılma hızından daha büyük olmaması için elektrolit yoğunluğunun normalden
daha yüksek olması gerekir. Ancak, yoğunluk çok yüksek olursa bu seferde plakalar ve bazı
durumlarda seperatörler asidin etkisiyle hasara uğrar. Bu nedenle, elektrolit yoğunluğunu üst
sınırı 1,300 olarak sınırlandırılır. Genel olarak tam şarjlı bir otomotiv aküde elektrolit
yoğunluğu 1,280’i geçmemelidir. Deşarj olmuş bir aküde elektrolit yoğunluğu 1,150’den az
olmalıdır.

2.2.2. Elektrolit Yoğunluğunun Ölçülmesi
Aküde meydana gelen kimyasal olaylar anlatılırken akünün deşarj olması sırasında
elektrolitteki sülfürik suya elektrolitin yoğunluğu akü deşarj oldukça azalır. Bu özellikten
akünün şarj dönüştüğünü belirtmiştik. Bir yandan asit eksilirken diğer yandan su
oluştuğundan durumunu kontrol etmek için yararlanılır.
Elektrolitin yoğunluğu hidrometre ile ölçülür. Ölçü birimi bome veya özgül ağırlıktır.
Son yıllarda özgül ağırlık daha çok kullanılır oldu.
Elektrolit yoğunluğu çevre sıcaklığına göre değişir. Dünya yüzeyi üç değişik iklim
kuşağına ayrılmıştır (sıcak, soğuk ve orta kuşak). Sıcakta aküde kimyasal olayın
kolaylaşması dolayısıyla self şarj olayı hızlanır. Yoğunluk fazla olursa bu olay daha da
hızlanır ve bu durum akünün ömrünü kısaltır. Bunu önlemek için sıcak ülkelerde kullanılan
akülerde elektrolit yoğunluğu azaltılır. Bu ülkelerde kullanılan elektrolit yoğunluğu
1,230’dur.
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Şekil 2.18. Hidrometrenin kısımları ve bome dereceleri

Orta kuşakta kullanılan elektrolit yoğunluğu 1,270 ile 1,300 arasında değişebilirse de
bu kuşakta kullanılan elektrolit yoğunluğu genelde 1,280’dir.
Soğuk kuşakta kullanılan elektrolit yoğunluğu daha yüksektir. Çünkü bu kuşakta hava
sıcaklığı çok azalabilir ve bu yüzden bataryalarda donma tehlikesi vardır. Burada yoğunluk
1,320 olabilir.
Ülkemiz orta kuşakta bulunduğundan batarya muayenelerinde tam şarjlı bataryanın
yoğunluğu 1,280 olarak kabul edilir.
Elektrolit yoğunluğu kapasiteyi de etkiler. Bu yüzden bataryaya gelişi güzel
yoğunlukta elektrolit konulmaması gerekir. Elektrolit yoğunluğunun kapasiteye etki
etmesinin nedenleri şunlardır:





Eleman voltajını belirler.
Bataryanın iç direncini belirler.
Viskoziteyi aktif maddenin gözeneklerine işleme hızını belirler.
Aktif madde gözeneklerinin içindeki ve dışındaki elektrolit yoğunlukları arasındaki
fark elektrolitin gözeneklere işleme hızını etkiler.
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2.2.3. Hidrometre İle Bataryanın Şarj Durumunun Ölçülmesi
Elektrolit yoğunluğu ile şarj durumu arasındaki ilgi bize akünün şarj durumunu
anlamada büyük kolaylık sağlar. Yapılan deneyler sonucunda, oda sıcaklığında şarj durumu
ile elektrolit yoğunluğu arasındaki ilişkinin aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi olduğu
saptanmıştır.
Yaklaşık Yoğunluk

Şarj Durumu
Tam şarjlı
Yaklaşık ¾ şarjlı
Yaklaşık ½ şarjlı
Yaklaşık ¼ şarjlı
Hemen hemen boş
Tamamen boş

1,260–1,290
1,230–1,260
1,200–1,230
1,170–1,200
1,140–1,170
1,110–1,140

Tablo 2.1: Elektrolit yoğunluğunun şarj durumunu göstermesi

Şekil 2.19: Hidrometre ile elektrolit yoğunluğunun ölçülmesi

2.2.4. Voltmetre İle Akü Şarjının Ölçülmesi
Voltmetre akünün voltajını ölçer. Akünün vermiş olduğu akım doğru akım (DC)
olduğu için voltajı da DC voltmetresi ile ölçülmelidir. 12 voltluk tam şarjlı bir akünün voltajı
boşta ölçüldüğünde 12,6-13,2 volt civarında olmalıdır. Voltaj 10,5 volta düşmüş ise akü
deşarj olmuş demektir.
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Şekil 2.20: Voltmetre ile açık devre voltajının ölçülmesi ve şarj yüzdeleri

2.3. Bataryalarda Şarj İşlemi
2.3.1. Yavaş Şarj
Akünün şarjında izlenen normal yoldur. Bu iş için genel olarak şarj redresörleri
kullanılır. Bu cihazlar alternatif akımı doğru akıma çevirir. Cihazın kapasitesine göre bir
veya daha çok cihaz aynı anda şarj edilebilir. Bu bataryaların kapasitesinin birbirine yakın
olması iyi olur. Ancak şarj edilmesi gereken bataryalardan biri diğerinden küçükse şarj akımı
küçük olana göre ayarlanmalıdır. Şarj akımı batarya kapasitesinin 1/10'dan fazla olmayacak
şekilde ayarlanmalıdır. Zaman varsa şarj akımı daha küçük tutulabilir. Şarj işlemine
bataryanın bütün elemanlarından serbestçe gaz çıkmaya başlayıncaya kadar devam eder ve
iki saat içinde daha fazla yoğunluk artmıyorsa şarj işlemi tamamlanmış olur.
Yoğunluk şarj başlangıcında yavaş artar çünkü oluşan asit dibe çöker. Şarj sonuna
doğru çıkmaya başlayan gazlar elektroliti karıştırdığından yoğunluk artışı hızlanır. Şarjın
sonunda yoğunluk 1,280 olmalıdır. Yoğunluk ölçülürken sıcaklığın ve elektrolit içindeki gaz
kabarcıklarının etkisi unutulmamalıdır.
Bir aküyü yavaş şarja bağlarken dikkat edilecek noktalar:







Akünün yüzeyi temizlenir.
Akü toz kapakları açılır.
Yoğunluk muayenesi yapılır ve elektrolit seviyesi tamamlanır.
Birden fazla akü seri bağlanmışsa en küçük kapasiteli aküye göre şarj akımı
seçilir.
Şarj akımı akü kapasitesinin 1/10 ile 1/20’si arasında seçilir. (Anma kapasitesi
60 Ah olan aküde şarj akımı 3 – 6 amper arasında olmalıdır.)
Şarj olurken zaman zaman elektrolit yoğunluk kontrolü yapılır.
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2.3.2. Çabuk Şarj
Kısa bir zamanda aküyü yüksek akımla şarj etmek gerektiğinde çabuk şarj işlemi
yapılır. Bilerek ve kuralına uygulanarak yapılırsa şarj zamanı azaltılır ve zaman kazanılır. Bu
bakımdan çabuk şarj cihazı çok yararlı bir cihazdır fakat kurallara uygun olarak
kullanılmazsa bu cihaz aküler için çok tehlikeli bir cihazdır. Çabuk şarj işlemi yalnız
sağlama akülerde uygulanır. Ayrıca bir akünün normal ömrü içinde çabuk şarj işlemi sayısı
10’u geçmemesi gerekir. Çabuk şarj sırasında şarj voltajı 15,5 voltu geçmemelidir. Şarj
voltajı 15,5 voltun üzerine çıkarsa şarj akımı karalılığı bozulur ve akünün arızalanmasına
sebep olabilir.
2.3.2.1. Çabuk Şarj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Aşırı sıcaklık

Çabuk şarj sırasında elektrolit sıcaklığı 52 ºC’yi geçmemelidir. Sıcaklık bu değeri
aşarsa yüksek şarj akımı ve yüksek sıcaklık plakalara ve seperatörlere zarar verir.


Şiddetli gaz çıkışı

Çabuk şarj işlemi yapılırken aküde şiddetli gaz çıkışı oluyorsa çabuk şarj işlemine son
verilmelidir. Çünkü akü arızalıdır yani aküde sülfatlaşma vardır.


Elektrolitin bulanması

Çabuk şarj işlemi yapılırken elektrolitin bulanmış olduğu gözlenirse işleme son
verilmelidir. Elektrolitin bulanmasına neden olan parçacıklar plakalardan dökülen aktif
madde parçacıklarıdır. Çabuk şarj işlemine devam edilir ise bu parçacıklar çıkan gazların
etkisiyle yükselir ve plakalar üzerinde kısa devreye sebep olur.
YOGUNLUK

ŞARJ DURUMU

1265–1300
1235–1260
1205–1230
1170–1200
1135–1135

Tam şarjlı
3/4 ''
1/2 ''
1/4 ''
Boş

ŞARJ SÜRESİ
Şarj etmeyin
Yavaş şarj
30 dk. çabuk şarj
45 dk. ''
''
60 dk. ''
''

Tablo 2.2: Akünün yoğunluğuna göre şarj durumu ve şarj süresi
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2.4. Akü Kapasitesi
2.4.1. Kapasite ve Kapasiteye Etki Eden Faktörler
Bataryanın depolayabileceği enerji miktarı amper saat olarak kapasitesi ile belirtilir.
Batarya kapasitesi elemanlardaki aktif madde ve elektrolitteki asit miktarı ile orantılıdır.
Bataryalarda kapasiteye etki eden başlıca etkenler şunlardır: Elemandaki aktif madde
miktarı, plakaların kalınlığı, deşarj hızı, sıcaklık, elektrolitin miktarı ve eskilik durumudur.

2.4.2. Kapasite Tanımları
Amerikan Standart’ına göre üç değişik kapasite tanımı vardır.


20 saatlik yükleme kapasitesi veya reklam kapasitesi

Bataryaların reklam kapasitesi, standart süre (otomotiv bataryalarda 20 saat) ile deşarj
süresi boyunca sabit kalan ve eleman gerilimi 1,75 volta düşünceye kadar devam eden akım
şiddetinin çarpımına eşittir. Bu sırada sıcaklık oda sıcaklığında yani 26,6 ºC olmalıdır.
Kapasite birimi amper saat (Ah)’tır. Kısaca Ah=çekilen akım * zamandır. Deşarj sırasında
çekilmesi gereken akım bataryanın üreticisinin bildirdiği reklam kapasitesi değerin 20’ye
bölünmesi ile bulunur.


25 amperlik yükleme kapasitesi

Bu kapasite değeri oda sıcaklığında ve eleman gerilimi 1,75 volttan aşağı düşmemek
koşulu ile bataryanın 25 amper gibi orta büyüklükteki bir yük altında ne kadar bir süre akım
verebileceğini belirler. Bu akım şiddeti, aydınlatma ve ateşleme sistemleri ile diğer alıcıların
hep beraber ortalama akım şiddetini temsil eder şarj sistemi çalışmadığı zaman bataryanın ne
kadar bir süre ile bu alıcıları besleyebileceğini belirtir.


Soğuk yükleme kapasitesi

Bu kapasite değerlendirmesi sıfır fahrenhayt yani -17,7 ºC sıcaklıkta eleman gerilimi 1
voltun altına düşünceye kadar kaç dakika süre ile 300 amper verebileceğini belirtir. Böylece,
bataryanın soğuk havalarda motoru çalıştırma yeteneği belirlenmiş olur.
Kapasitesi 100 Ah (20 saatlik yüklemeye göre) olan bir batarya sıfır fahrenhayttan
başlayarak eleman voltajı 1 volta düşünceye kadar 300 amperi 3,6dakika verebilir. Buna
göre kapasite:3,6/60*300=18Ah olur.20 saatte şarj deşarj edilseydi kapasitesi100 Ah olan bir
batarya 300 amper yük altında ancak 18 amper saat verebiliyor. Bunun nedeni hızlı deşarjda
akımı meydana getiren kimyasal olayın daha ziyade plakaların yüzeyinde olması ve iç
kısımlardaki aktif maddenin kimyasal olaya girmeye vakit bulamamasıdır. Ayrıca, soğukta
kimyasal olay yavaş olduğu gibi yüksek akımla deşarjda I²R formülü ile belirtilen iç
dirençteki ısı kayıpları da büyük olur.
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Elektrolitin aktif maddenin gözeneklerine işleme hızı viskozitesine çok sıkı sıkıya
bağlıdır. Bu nedenle kapasite üzerinde önemli bir etkisi vardır. 25 ºC ile 0 ºC arasında
viskozite iki katına çıkar. 0 ºC’nin altında viskozite daha hızlı artar ve bu da düşük
sıcaklıklarda batarya kapasitesinin neden o kadar çabuk azaldığını açıklar.
Hızlı deşarjda, sıcaklığın dışında, kapasitenin düşük çıkmasının nedenleri şöyle
sayılabilir: Plakaların yüzeyinde oluşan sülfat tabakasının aktif maddenin gözeneklerini
tıkaması, elektrolitin gözeneklere işlemesi için yeterli zaman bulunmaması, bataryanın iç
direncinin yarattığı voltaj düşmesidir.


Diğer kapasite tanımları

Yukarıda belirtilen kapasite tanımlarından başka tanımlar da vardır. Ancak, günlük
yaşamda bütün bu tanımlardan yalnız 20 saatlik yükleme kapasitesi kullanılır. Diğerleri
yapımcıların kendi ürünlerini çeşitli koşullarda denemek için kullandıkları ölçülerdir.
Kapasite muayenelerinde dikkat edilecek noktalar
 Deşarj akımının büyüklüğü
 Deşarjın durdurulacağı voltaj
 Sıcaklık
Final yani deşarjın durdurulacağı voltaj 8 saat veya daha uzun süreli deşarjlarda 1,75
volttur. Bataryayı daha fazla deşarj etmek doğru değildir. Bu voltaj devre kapalı iken ölçülür.
Yüksek akımla deşarjda iç dirençteki voltaj düşmesi ve plakaların gözenekleri içindeki
elektrolit yoğunluğunun oluşan su yüzünden fazlaca düşmesi nedeniyle final voltajı daha
düşük alınır. Otomotiv bataryalarda final voltajı 80 ºF’ta ve 20 saatlik deşarjda 1,75 volt, 20
dakikalık deşarjda 1,50 volt ve 0 ºF’ta 300 amperle deşarjda ise 1,00 volt alınır.

2.5. Akünün Self-Deşarjı
Kullanılmadan uzun müddet bekletilen bataryanın içinde, bir akım veriyormuş gibi
kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bu olaya self deşarj (kendi kendini deşarj) denir.
Sıcaklık yükseldikçe bataryanın self deşarj hızı da artar. Çünkü yüksek sıcaklıkta batarya
elektrolit yoğunluğu azalır.

2.5.1. Sülfatlaşma
Akünün plakalarında meydana gelen kurşun sülfatlar yüzeyde sert bir tabaka meydana
getirir. Buna sülfatlaşma denir.
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2.6. Kullanılmadan Bekletilen Akülerde Yapılacak İşlemler
Uzun müddet depolama mecburiyetinde kalınan aküleri mümkün mertebe soğuk
yerlerde muhafaza etmeli ve en fazla 30 günde bir tam şarj ederek meydana gelen
sülfatlaşmayı kalınlaşmadan yok etmelidir. Büyük olan iş yerlerinde fazla sayıdaki aküleri
bir arada depolamak mecburiyeti olduğundan aküleri özel şarj cihazına bağlanarak muhafaza
edilmelidir.
Uzun süre kullanılmadan bekletilen akülerin plakalarında sülfatlaşma olur. Sertleşen
plakaları çözmek için yavaş şarj uygulanır. Önce aküye bir alıcı bağlanarak akü tamamen
boşaltılır. Sonra akünün içindeki elektrolit boşaltılır ve saf su konur. Akü 0,5-1 amperlik bir
akımla 60-100 saat arasında şarj edilir. Şarj süresi bitiminde akü içindeki elektrolit
boşaltılarak uygun yoğunlukta elektrolit ilave edilir.
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DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ
Arkadaşlık
Bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş.
“Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer bu tahta perdeye bir çivi çak.”
demiş.
Genç, ilk günde tahta perdeye 37 çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendine
kontrol etmeye çalışmış ve geçen her günde daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün gelmiş ki
hiç çivi çakmamış. Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne
götürmüş.
Gence:
“Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahta perdelerden bir
çivi çıkart.” demiş.
Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki tahta perdede hiç çivi kalmamış.
Babası ona:
“Aferin iyi davrandın ama bu tahta perdeye dikkatli bak, çok delik var. Artık hiçbir
şey geçmişteki gibi güzel olmayacak. Arkadaşlarla tartışıp kavga edildiği zaman kötü
kelimeler söylenilir. Her kötü kelime bir yara, bir delik aynen kalacak, kapanmayacaktır. Bir
arkadaş ender bir mücevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir sen ihtiyaç duyduğunda
yardımcı olur seni dinler sana yüreğini açar” demiş.
Çevrenizdeki insanlara güzler yüzlü ve saygılı davrandığınızda insanlarda
gözlemlediğiniz davranış değişikliklerini aşağıya sıralayınız.








Sizin üzerindeki etkiyi değerlendiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki akü temizleme işlemlerini
gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
 Akü kablo bağlantılarında gevşeklik ve
oksitlenme olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Akünün şasi kablosunun cıvatasını
uygun anahtarla sökünüz.
 Akünün artı (yalıtılmış) kablo başının
cıvatasını uygun anahtarla sökünüz.

 Akünün kutup başlarının bağlantılarını
çektirme ile çıkartınız.

 Akü yüzeyini temizleme sıvısı ile
temizleyiniz.
 Kutup ve kablo başlarını tel fırça veya
kablo başı temizleme aparatı ile
temizleyiniz.
 Aküyü gözle kontrol ediniz.
 Akünün kutusunu inceleyiniz. Batarya
kutusunda çatlaklık ve elektrolit sızıntısı
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Akü toz kapaklarında deformasyon ve
hava çıkış deliklerinin açık olup
olmadığını kontrol ediniz.

Öneriler
 Akü kablo bağlantılarını kontrol
etmelisiniz.
 Kutup başları oksitlenmişse sodalı su
veya sıcak su ile temizlemelisiniz.
 Uygun anahtar kullanmalısınız.
Anahtarları akü üzerinde
unutmamalısınız.
 Akünün artı kutup kablosu olduğundan
emin olmalısınız. Cıvataya uygun
anahtar kullanmalısınız. Kutup başına
zarar vermemelisiniz.
 Akünün kutup başlarını sırasına göre
çıkarmalısınız.
 Çektirmeyi kutup başlarına sıkıca
bağlamalısınız.
 Kutup başlarının zedelenmemesine
dikkat etmelisiniz.
 Temizleme sıvısını kutup başlarına
sürmemelisiniz.
 Temizleme sıvısını aracın kaportasına
temas ettirmemelisiniz.
 Kablo başlarını birbirine
değdirmemelisiniz.
 Akü kutusunda kırık, çatlak var mı yok
mu kontrol etmelisiniz.
 Elektrolitin üzerinize dökülmemesine
dikkat etmelisiniz. Güvenlik kurallarına
uymalısınız.
 Akü toz kapaklarını çıkarıp
temizlemelisiniz.
 Akü toz kapaklarının hava alma
deliklerinin açık olup olmadığını kontrol
etmelisiniz.
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aküyü şarj süresince izleyiniz.

İşlem basamakları

Öneriler
 Eleman toz kapaklarını zedelemeden
sırasıyla sökmelisiniz. Elektroliti
elbisenize değdirmemelisiniz.
 Kullanılan redresörün özel talimatına
uymalısınız.
 Cihazın kablolarını kutup başlarına
sıkıca bağlamalısınız.
 Redresörün voltaj ayar düğmesini
devreye bağlamış olduğunuz batarya
toplam voltajlarına göre ayarlamalısınız.
 Şarj cihazını kontrol etmelisiniz.

 Akünün eleman toz kapaklarını sökünüz.
Elektrolit seviyesini kontrol ediniz.
 Şarj cihazının kablolarını akü kutup
başlarına bağlayınız.
 Şarj cihazının voltaj ayar düğmesini şarj
edilecek akünün voltajına göre
ayarlayınız.
 Şarj cihazını çalışır duruma getiriniz.
 Şarj cihazının amper ayar düğmesini
(kapasite değerinin 1/10 – 1/20’si) şarj
edilecek akünün amperine göre
ayarlayınız.

 Redresörün voltaj ayar düğmesini
devreye bağlamış olduğunuz akü toplam
voltajlarına göre ayarlamalısınız.
 Hidrometreyi dik konumda ve göz
hizasında tutmalısınız. Güvenlik
kurallarına uymalısınız.

 Şarj süresince akü yoğunluğunu
ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Akülerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Artı kutup başı kalındır.
B) Eksi kutup başı incedir.
C) Kutup başları plakaların akü yüzeyine çıkış noktasıdır.
D) Kutup başları farklı renktedir.
E) Kutup başları eşit büyüklüktedir.

2.

Akü şarjlıyken pozitif plaka aşağıdakilerden hangisiyle kaplanır?
A) Kurşun peroksit
B) Sülfat
C) Peroksit
D) Kurşun sülfat
E) Hidrojen peroksit

3.

Seperatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektrolit yoğunluğunu ayarlamak
B) Plakaların birbirine değmesini önlemek
C) Çabuk şarj olmasını sağlamak
D) Şarj süresini kısaltmak
E) Deşarj süresini kısaltmak

4.

Orta büyüklükteki akımı uzun süre veren akü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomotiv bataryaları
B) Traksiyoner
C) Stasyoner
D) VRLA aküler
E) Hiçbiri

5.

Aşağıdakilerden hangisi akünün parçalarındandır?
A) Elektrolit
B) Seperatör
C) Akü kutusu
D) Izgara
E) Hepsi

6.

12 elemanlı akünün en az olması gereken gerilimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10,5V
B) 21V
C) 15V
D) 12V
E) 6V

7.

Akünün yoğunluğu aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
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A) Manometre
B) Pirometre
C) Hidrometre
D) Barometre
E) Termometre
8.

Akülerin altında set bulunmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Elektrolitin rahat dolaşımı için
B) Kapasiteyi arttırmak için
C) İçten kısa devreyi önlemek için
D) Plaka temasını önlemek için
E) Şarj durumunu göstermek için

9.

Elektrolit seviyesi, plakaların ne kadar üzerinde olması gerektiği aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) 10 mm
B) 15 mm
C) 20 mm
D) 25 mm
E) 30 mm

10.

Aşağıdakilerden hangisi akü arızalarından değildir?
A) Aşırı şarj
B) Aşırı sıcaklık
C) Sülfatlaşma
D) Nitrürleşme
E) Aktif maddenin dökülmesi

11.

Aküyü aşağıdaki hangi gerilimin altına düşerse kullanılamaz?
A) 10,5V
B) 12V
C) 21V
D) Eleman için 1,75V
E) Eleman için 1,5V

12.

Aküyü aşağıdaki hangi akımla şarj edilmelidir?
A) Yavaş şarj ise doğru
B) Yavaş şarj ise alternatif
C) Hızlı şarj ise alternatif
D) Her zaman alternatif
E) Her zaman doğru

13.

Türkiye iklim şartlarında kullanılacak akülerin yoğunluk değeri aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A) 1,300
B) 1,250
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C) 1,280
D) 1,290
E) 1,400
14.

Akü elemanları(plakaları) arasında kimyasal bakımdan bir fark varsa akü aşağıdaki
hangi durumdadır?
A) Deşarj olmuş akü
B) Şarjlı akü
C) Yarım şarjlı
D) Az şarjlı
E) Aşırı şarjlı

15.

Aşağıdakilerden hangisi elektrolit yoğunluğunun kapasiteye etki etmesinin
nedenlerinde değildir?
A) Eleman voltajını belirler.
B) Akünün sıcaklığını belirler.
C) Sülfatlaşma düzeyini belirler.
D) Bataryanın iç direncini belirler.
E) Viskoziteyi aktif maddenin gözeneklerine işleme hızını belirler.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Elektronik devrelere transformatörlerin bağlantısını yaparak gerilim kontrolü
yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA




Yakın çevrenizde bulunan bobinaj atölyesindeki bir fazlı transformatör nüve
çeşitlerini ve nüve üzerindeki sargıları inceleyiniz.
Bir fazlı transformatör çeşitlerini İnternet ortamında araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLER
3.1. Yapısı
Elektromanyetik endüksiyon yolu ile akımı veya gerilimi frekansı değiştirmeden
yükselten veya düşüren hareketli parçası olmayan elektrik makinelerine transformatör
denir.
Transformatörler ince silisli saclardan oluşan kapalı bir manyetik gövde üzerine,
yalıtılmış iletkenlerle sarılan sargılardan oluşur ( fotoğraf 3.1 ).

Fotoğraf 3.1: Çeşitli güçlerde imal edilmiş bir fazlı transformatörler
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3.1.1. Manyetik Nüve
Transformatörlerin nüveleri 0,30–0,50 mm kalınlığında ve birbirinden yalıtılmış özel
silisli sacların bir araya getirilip sıkıştırılması ile meydana gelir. Bu sac nüvelerin dışında 260 kHz frekanslı devrelerde kullanılan transformatörler ferrit nüveli olarak yapılır.
Piyasada kullanılan üç tip nüve vardır. Bunlar, şunlardır:




Çekirdek tipi nüve
Mantel tipi nüve
Dağıtılmış tip nüve

3.1.2. Çekirdek Tipi Nüve
Bu tip nüvelerde manyetik nüvenin kesiti her yerde aynıdır. Nüve tek gözlüdür.
Çekirdek tipi nüveler daha çok büyük güçlü ve yüksek gerilimli transformatörlerde tercih
edilir. Çünkü sargıların yalıtımı daha kolay olmaktadır ( Fotoğraf 3.2 ).

Fotoğraf 3.2: Çekirdek tipi transformatör

Transformatörlerde manyetik nüveyi oluşturan sac parçalarının yerleştirilme şekilleri
çok önemlidir. Sacların yerleştirilmesinde ek yerlerinin üst üste gelmemesi gerekir. Şekil
3.1’de çeşitli büyüklükte kesilen sac parçalarının üst üste dizilmeleri ile hazırlanan çekirdek
tipleri görülmektedir.
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L Şeklinde yerleştirme

U ve I Şeklinde yerleştirme

I Şeklinde yerleştirme
Şekil 3.1: Çekirdek tipi nüvenin hazırlanış şekilleri

3.1.3. Mantel Tipi Nüve
Mantel tipi nüvede sargılar orta ayağa sarılmıştır. Bu tip nüvenin orta bacak kesiti, yan
bacakların iki katıdır. Mantel tipi nüve alçak gerilimli ve küçük güçlü transformatörlerde
kullanılır (fotoğraf 3.4).

Fotoğraf 3.4: Mantel nüve ve sargıları

Mantel tipi transformatör saclarının yerleştiriliş şekilleri de birkaç türlü yapılabilir.
Şekil 3.2’ de çeşitli yerleştirme şekilleri görülmektedir.

Şekil 3. 2: Mantel tipi nüveyi oluşturan sacların çeşitli yerleştiriliş şekilleri
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3.1.4. Dağıtılmış Tip Nüve
Resim 3.5’te görüldüğü gibi üstten bakıldığında ( + ) şeklinde görülür. Sargılar orta
ayağa sarılmış olup dört dış ayak tarafından kuşatılmıştır. Dağıtılmış tip nüvelerde kaçak
akılar en düşük düzeyde olduğundan boş çalışma akımları düşüktür.

Resim 3.5: Dağıtılmış tip nüve

Yukarıda sözü edilen nüve çeşitlerinden ayrı olarak bir de resim 3.6’da görülen
transformatörlerde şerit hâlinde saclar, özel makinelerde bobin şeklinde sarılarak kullanılır.

Resim 3.6: Spiral göbekli transformatör

3.2. Transformatör Sargıları
En basit hâliyle transformatörlerde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine primer,
diğerine ise sekonder sargı adı verilir. Bu iki sargı arasında hiçbir elektriksel bağlantı yoktur.
Primer sargının gerilimi, sekonder sargının geriliminden büyük olan transformatörlere
alçaltıcı veya düşürücü transformatör denir. Primer sargının gerilimi, sekonder sargının
geriliminden küçük olan transformatörlere de yükseltici transformatör denir.
Primer veya sekonder gerilimlerinden hangisi büyük ise o sargı ince kesitli ve çok
sipirli sarılırken gerilim değeri küçük olan sargı ise kalın kesitli ve az sipirli sarılır. Örneğin
düşürücü tip transformatörün primer gerilimi yüksek olacağından primer sargı ince kesitli ve
çok sipirli sarılırken sekonder sargı ise kalın kesitli ve az sipirli olarak sarılır.
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Primer sargı ile sekonder sargı arasına iki ucunu birleştirmeden bakır folyo fotoğraf
3.7’de görüldüğü gibi sarılmaktadır. Daha sonra fotoğraf 3.8’de görüldüğü gibi bakır
folyodan izoleli iletken lehimlenerek transformatörün nüvesine irtibatlandırılır. Böylelikle
transformatörlerde oluşan manyetik gürültü en aza indirilmiş olur.

Fotoğraf: 3.7: Bakır folyonun sarılışı

Fotoğraf: 3.8: İletkenin folyoya lehimlenmesi

Uzun yıllardır yuvarlak veya köşeli emaye ve pamuk izoleli bakır teller ile sarılan
transformatör bobinleri, gelişen teknoloji sonucu bant veya folyo şeklindeki iletkenlerle
sarılabilmektedir. İnce şeritler hâlindeki bakır veya alüminyum bantlar, araların da konulan
yalıtkan (mylar, nomex vs.) bantlarla izole edilerek birlikte sarılmaktadır. Her kata bir sipir
olarak sarılan transformatörlerin ömürleri ani akım değişikliklerine veya kısa devrelere
maruz kalma durumlarında daha uzun olmaktadır. Ayrıca bu sistem sayesinde transformatör,
daha hafif, kompakt olabilmekte ve sessiz çalışabilmektedir.
Transformatör sargıları genelde iki şekilde sarılır:

3.2.1. Dilimli Sargılar
Hem primer hem de sekonder sargısı dilimler hâlinde sarılır ve nüveye bir primer
sargı, bir sekonder sargı şeklinde sıra ile üst üste yerleştirilir. Ancak yalıtkanlığı sağlamak ve
kaçak akıların etkisini azaltmak için düşük gerilim sargısının bir dilimi ikiye ayrılır ve bobin
takımının en alt ve en üstüne yerleştirilir. Dilimli sargılar yüksek gerilim
transformatörlerinde kullanılır ( şekil 3.3 ).

Şekil 3.3: Dilimli sargılar
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3.2.2. Silindirik Sargılar
Küçük güçlü ve düşük gerilimli transformatörlerde uygulanan sarım tipi genellikle
silindirik sargıdır. Yüksek gerilim sargısı altta düşük gerilim sargısı üstte olacak şekilde
sarılır. Piyasada transformatörler genellikle silindirik sargı şeklinde sarılır ( şekil 8.4 ).

Şekil 3.4: Silindirik sargılar

3.3. Bir Fazlı Transformatörlerin Çalışma Prensibi
Şekil 3.5’te görüldüğü gibi transformatörün primer sargısına alternatif gerilim
uygulandığında sargıdan geçen akım değişken bir manyetik alan oluşturur. Çünkü primerden
geçen alternatif akımın yönü ve şiddeti zamana bağlı olarak değiştiğinden oluşturduğu
manyetik alanın da yönü ve şiddeti zamanla değişir. Bu değişken manyetik alan manyetik
nüve üzerinde bulunan sekonder sargıyı keserek devresini tamamlar ve sekonder sargıda bir
alternatif gerilim oluşur.

Şekil 3.5: Bir fazlı transformatörün prensip şeması

Primer sargıya bu sefer alternatif gerilim yerine doğru gerilim verilirse primer
sargıdan doğru akım dolaşır. Doğru akım zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır.
Doğru akımın oluşturduğu manyetik alanın da zamana göre yönü ve şiddeti değişmediğinden
sabit bir manyetik alan oluşur. Oluşan bu sabit manyetik alan sekonder sargıyı keserek
manyetik nüveden devresini tamamlamasına rağmen sekonder sargıda bir manyetik alan
oluşmaz. Çünkü elektromanyetik prensibine göre ya kesilen iletkenler hareketli olmalı ya da
manyetik alan değişken olmalıdır. Doğru akımda bu iki şarttan birisi gerçekleşmediğinden
sekonder sargıda gerilim oluşmaz. Ancak doğru gerilimin primer sargıya verilişi ve kesilişi
sıralarında sekonder sargıda kısa süreli de olsa bir gerilim görülebilir. Manyetik alanın
değişimi sürekli olmadığından transformatörler doğru akımda kullanılmaz.
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3.4. Bir Fazlı Transformatör Çeşitleri
3.4.1. Düşürücü Tip Transformatör
Kullanım alanı en yaygın transformatör tipidir. Bu tip transformatörlere alçaltıcı tip
transformatörler de denilmektedir. Primer sargıya uygulanan alternatif gerilimden daha
küçük alternatif gerilim sekonder sargıdan alınıyorsa bu tip transformatörlere düşürücü tip
transformatör denir (fotoğraf 3.8).

Fotoğraf 3.8: Düşürücü tip transformatörler

Düşürücü tip transformatörler evlerdeki gece lambalarında, şarjlı süpürgelerde, cep
telefonlarının şarj aletlerinde, bilgisayarlarda kullanılır.

3.4.2. Yükseltici Tip Transformatör
Primer sargısına uygulanan alternatif gerilimden daha büyük alternatif gerilim
sekonder sargıdan alınıyorsa bu tip transformatörlere yükseltici tip transformatör denir.
Televizyonlardaki ve enerji nakil hatlarındaki yüksek gerilimi bu tip transformatörler
oluşturur.

3.4.3. Ölçü Transformatörleri
Alternatif akımda yüksek gerilimlerin ve büyük akımların ölçü aletleri ile ölçülmesi
çok zor ve tehlikelidir. Özellikle belli değerlerden sonra ölçülmesi mümkün değildir. İşte bu
nedenle yüksek gerilim ve büyük akımların ölçülmesi için ölçü transformatörleri kullanılır.
Ölçü transformatörleri yardımı ile yüksek gerilimler ve büyük akımlar, transformatörün
sekonder sargısında ölçü aletlerinin ölçebileceği değerlere indirilir. Ölçü transformatörleri,
ölçmelerin güvenlik içinde kolay ve doğru bir şekilde yapılmasını sağladığı gibi çalışanları
da yüksek gerilimden korur.
Ölçü transformatörleri genel olarak akım ve gerilim ölçmelerinde kullanılır. Buna göre
iki ayrı özellikte ölçü transformatörü yapılmıştır ( fotoğraf 3.9 ).
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Akım transformatörleri
Gerilim transformatörleri

Fotoğraf 3.9: Çeşitli akım ve gerilim transformatörleri

3.4.4. Güvenlik (Yalıtım) Transformatörleri
Primer sargıya uygulanan alternatif gerilimin ve akım değerinin aynısı sekonderden
alınıyorsa bu tip transformatörlere güvenlik transformatörü denir.
Elektrik çarpmalarını en aza indirmek ve güvenli bir ortam oluşturabilmek için
güvenlik transformatörü kullanılır. Okulların atölye ve laboratuvarlarında, ameliyathanelerde
kullanım alanları vardır.

3.5. Transformatörlerde İndüklenen Gerilimin Değeri
Lenz Kanunu’na göre bir iletkende indüklenen elektromotor kuvvet (EMK) saniyede
kesilen kuvvet çizgisi sayısı ile orantılıdır. Kesme hızı ne kadar fazla ise indüklenen
EMK’da o kadar büyük olur.
Transformatörün primerine alternatif bir gerilim uygulandığında bu akım şekil 3.6’da
görüldüğü gibi değişen bir manyetik alan oluşturur.

T: Periyot
Şekil 3.6: Manyetik akının değişim eğrisi
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Değişken manyetik alanın 1 Hz’lik (bir periyotluk) süre içindeki değişimi, uygulanan
alternatif gerilimin değişimine benzer. Bir Hz’lik sürenin ¼ ünde manyetik alan en büyük
değerini alır. Buna göre T/4 zamanda manyetik akı Фmax değerini alır. T/4 süre içinde bir
iletkende indüklenen EMK’ nın volt olarak ortalama değeri ise

E ort 

Φmax
Φ 4
x10 8  max
x10 8 şeklinde yazılabilir. … ( 1 )
T
T
4

Eort: İndüklenen gerilimin ortalama değeri (volt)
Фmax: En büyük manyetik akı (maxwell)
T: Peryot
10–8: Saniyede 108 kuvvet çizgisi kesen iletkende 1 voltluk gerilim indüklenir.
Sonucun volt çıkması için kullanılan sabit bir sayıdır.

1
T  periyot frekans arasındaki ilişki, 1 numaralı formülde yerine konursa
f
Φ x4
Φ x4
E ort  max x10 8  max x10 8  Φmax x 4 xf x10 8 … ( 2 )
1
T
f
E  1,11xE ort olduğuna göre … ( 3 )

3 numaralı formülde Eort yerine konulduğunda
E  1,11 x4 xΦmax xf x10 8 … ( 4 )

E  4,44 xΦmax xfx10 8 … ( 5 )
5 numaralı formülde (E) sadece bir sipirlik iletkende indüklenen gerilimin formülüdür.
N1 kadar sipir varsa transformatörde indüklenen gerilimin değerini veren formül
aşağıdaki gibidir.

E1  4,44 xΦmax xN1 xf x10 8 … ( 6 )

şeklinde yazılabilir.

Yukarıdaki eşitlikte bulunan Фmax değeri, manyetik endüksiyon yoğunluğu (Bmax) ve
manyetik nüve kesiti (Sn) ile orantılıdır.
Φmax  Bmax xSn Фmax

ifade

( 6 ) numaralı formülde yerine yazılırsa

E1  4,44 xBmax xSnxN1 xfx10 8 … ( 7 )
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E1 =U1 yaklaşık olarak birbirine eşit olduğundan yeni formül aşağıdaki gibi olacaktır.
(8)
V1  4,44 xBmax xSn xN1 xf x10 8 …
Yukarıdaki formül sekonder sargısı için de yazılabilir.

V2  4,44 xBmax xSn xN2 xf x10 8 … ( 9 )
Örnek: Manyetik nüve kesiti 11 cm2 olan bir fazlı transformatörün primeri 50 Hz ve
220 voltluk bir gerilime bağlanmıştır. Nüveyi oluşturan sacların manyetik indüksiyon
yoğunluğu B=10000 gauss dur. Transformatörün sekonder sargısı 450 sipir olduğuna göre
a. Primer sipir sayısını bulunuz.
b. Sekonder gerilimini bulunuz.
Cevap
8
a) V1  4,44 xB xSn xN1 xf x10  N1 

N1 

V 1 x108
4,44 xB xSn xf

220 x108
220 x108

 900 sipir
4,44 x10000 x11 x50 24420000

b) V2  4,44 xB xSn xN2 xf x108  4,44 x10000 x11x450 x50 x108
V2  110 V olarak bulunur.

3.6. Dönüştürme Oranı
Transformatörler, hareketli parçaları bulunmadığından verimleri en yüksek elektrik
makineleridir. Dolayısıyla primer ve sekonder güçleri birbirine eşit kabul edilebilir.

S1  S 2  V1 xI1  V2 xI2 

yapılırsa

V1 xI1 V2 xI2

V2 xI1 V2 xI1

gerekli

sadeleştirme

işlemleri

V1 I2

V2 I1

V1  4,44 xB xSn x N1 xf x10 8
V
N
 1  1
8
V2 N2
V2  4,44 xB xSn xN2 xf x10
Yukarıdaki formülü yeni bulunan formülle birleştirilirse transformatörlerin a harfi ile
belirtilen dönüştürme oranları bulunur.
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Buna göre transformatörlerde dönüştürme oranı

a

V1 N1 I2


şeklinde yazılabilir.
V2 N2 I1

Örnek 1: Bir fazlı bir transformatörün primer sargılarında 500 sipir bulunmaktadır.
Bu transformatörün primerine 220V uygulandığında, sekonderde 110V gerilim alınıyorsa
sekonder sipir sayısını hesaplayınız.
CEVAP:

V1 N1
220 500



içler dışlar çarpımı yapılırsa
V2 N2
110 N2

220 xN2 110 x500

 N2  250 sipir olarak bulunur.
N2
N2
Örnek 2: Bir fazlı bir transformatörün primer sargısı 1000 sipir, sekonder sargısı
125sipir, primer akımı 1 A ve sekonder gerilimi de 50 V olduğuna göre
a) Sekonder akımını bulunuz.
b) Primer gerilimini bulunuz.
c) Dönüştürme oranını bulunuz.
Cevap:

I2 N1
I
1000
1000

 2 
 I2 x125  1000 x1  I2 
I1 N2
1A 125
125

I2  8Α ’dir.

V1 N1
V 1000
50 x1000 50000

 1 
 V1 

 400 V
V2 N2
50 125
125
125
a

V1
400
a
 8 olarak bulunur.
V2
50
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3.7. Bir Fazlı Transformatörlerde Sarım Hesabı
3.7.1. Semboller
3.7.1.1. Sarım Hesabıyla İlgili Semboller
Sembol

Anlamı

Anlamı

Birimi

Sembol

VA

S2

Sekonder gücü

Birimi

S1

Primer gücü

V1

Primer gerilimi

V

V2

Sekonder gerilimi

V

N1

Primer sipir sayısı

-

N2

Sekonder sipir sayısı

-

I1

Primer akımı

A

I2

Sekonder akımı

A

s1

Primer iletken kesiti

mm2

s2

Sekonder iletken kesiti

mm2

d1

Primer iletken çapı

mm

d2

Sekonder iletken çapı

mm

Sn

Manyetik nüve kesiti

cm2

η

Verim

f

Şebeke frekansı

Hz.

VA

-

Tablo 3.1: Sarım hesabı ile ilgili semboller

B (manyetik akı yoğunluğu) : Birimi gausstur. Sacın kalitesine göre 7000- 18000
gauss arasında değerler alabilir. Sac kaliteli ise değer düşük, kalitesiz ise yüksek değerler
seçilmelidir. Normal saclarda 10000 gauss alınır. B değeri gereğinden yüksek alınırsa
manyetik nüve ısınır.
Ф (manyetik akı): Birimi maxwelldir. Manyetik nüve üzerindeki toplam manyetik
kuvvet çizgileri sayısını verir.
C: Birimi yoktur. Sacın kalitesine göre 0,7–1,5 değerleri arasında seçilebilir. Sacın
kalitesi iyi ise düşük, kötü ise yüksek değer alınır. Normal saclarda c kat sayısı 1 kabul edilir.
J ( akı yoğunluğu): Birimi A/mm2dir. Hava ile soğuyan transformatörlerde 1,8-2,5
A/mm arasında değişen değerler alabilir. Ancak J kat sayısı devamlı veya kesik çalıştırma
gibi faktörlere de bağlı olarak değişebilir.
2

%e (gerilim düşümü): Transformatörler yükte çalıştırıldıklarında sekonder
gerilimleri bir miktar düşer, bunu karşılamak için sekonder sipir sayılarını %e kadar fazla
sipir sarmak gerekir.
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3.7.2. Makara Yapımıyla İlgili Semboller
a: Nüvenin eni (cm)
b: Nüvenin genişliği (cm)
h: Pencere yüksekliği (cm)
hm: Makaranın içten içe yüksekliği
Cp: Nüvenin pencere yüksekliği (cm)

Şekil 3.7: Mantel tipi transformatör nüvesi

87

3.7.3. Formüller
Açıklaması
Manyetik nüve
kesiti

Formülü

Sn  C x S 2
S1 

Primer gücü

Sekonder sipir
sayısı

S2
η

φ  B x Sn

Manyetik akı
Primer sipir sayısı

Sn  a x b

V1 x 108
N1 
4,44 x B x S n x f
N2 

Birimi
m2

VA

Maxwell

-

V2 x 1 0 8
4,44 x B x S n x f

-

Primer akımı

I1 

S1
V1

A

Sekonder akımı

I2 

S2
V2

A

Primer iletken kesiti

s1 

I1
J

mm2

Sekonder iletken
kesiti

s2 

I2
J

mm2

Primer iletken çapı

d1 

4 x s1
π

mm

Sekonder iletken
çapı

d2 

4 x s2
π

mm

Makaranın içten içe
yüksekliği

hm=h-(hava aralığı+presbant kalınlığı)
Tablo 3 2: Formüller
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mm

3.7.4. Yeni Transformatör Hesabı
İmal edilecek bir fazlı transformatör hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.
Transformatörün nüvesi mantel tipi ve kullanılan sacların kalınlığı 0,5 mm’dir.
S2 =72 VA
V1=220 V
V2=24 V
B=10000 gauss
f=50 Hz.

C=1
%e=%5
J=2,2 A/mm2
η=%98

Bu bilgiler doğrultusunda gerekli bir fazlı transformatör yapım hesabını yapınız.

3.7.4.1. Manyetik Nüve Kesiti
S1 

S2
72

 73,5 VA
η 0,98

Sn  C x S 2  1 x 73,5  8,57 cm2
Manyetik nüvenin a ve b değerleri, kullanma yerine göre değişir. Küçük güçlerde nüve
kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Buna göre
a=3 cm olduğunu kabul edilirse

Sn  a x b  b 

Sn 8,57

 2,85 cm’dir.
a
3

3.7.4.2. Primer ve Sekonder Sipir Sayıları
Transformatörlerde indüklenen gerilimin hesabı konusunda öğrenilen formül aşağıya
yazılırsa

V1  4,44 x B x Sn x N1 x f x 108 formülünden N1 primer sipir sayısı çekilirse
V1 x 108
220 x 108
N1 

 1156,34  1157 sipir
4,44 x B x Sn x f 4,44 x 10000x 8,57 x 50

89

Sekonder sipir sayısı iki şekilde bulunabilir.
I.yol:

V1 N1
220 1157
24x 1157



 N2 
 126,21  127 sipir
V2 N 2
24
N2
220
II.yol:

N2 

V2 x10 8
24x 10 8

 126,14  127 sipir
4,44 x B x Sn x f 4,44x 10000x 8,57 x 50

N2 değeri 127 sipir bulunsa da pratikte bu değerin %e kadar fazlası alınır. Çünkü
transformatör yüke bağlandığında sekonder gerilimi %e kadar düşecektir. Bu nedenle
bulunan sekonder sipir sayısına %e kadar fazla sipir eklemek gerekir.
Dolayısıyla bu transformatörde % e=5 olarak verildiğine göre

N 2  127x 1,05  133,3  134 sipir olarak bulunur.

3.7.4.3. Primer ve Sekonder Akımları

S1
75

 0,34 A
V1 220

I1 

I2 

S 2 73,5

 6,12 A
V2
12

3.7.4.4. Primer ve Sekonder İletken Kesitleri
s1 

I 1 0,34

 0,15 mm2
J
2,2

s2 

I 2 6,12

 2,78 mm2
J
2,2

3.7.4.5. Primer ve Sekonder Tel Çapları
d1 

4x s1



4x0,15
 0,19  0,43mm
3,14

d2 

4x s 2



4x 2,78
 3,54  1,88mm
3,14

Bobin telleri makarada üst üste sarılacağından kısa devre olmaması için tellerin üzeri
yalıtkan ile kaplanır. Yalıtım malzemesi olarak emaye veya pamuk kullanılır. Bulunan bu
çaplar çıplak telin çapıdır. Bulunan bu çapların üzerine yaklaşık olarak 0,05 mm emaye
kalınlığı ilave edilmelidir.
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Emayeli tel çapları:
d1=0,43+0,05=0,48  0,50 mm
d2=1,88+0,05=1,93  1,95mm olarak tespit edilir.

3.7.4.6. Makara Ölçülerinin Çıkarılması
Sargıların sarılacağı orta ayağın kesiti a=3cm b=2,85cm olarak bulunmuştu. Sargıların
sarıldığı nüvenin yüksekliği (h), a değerinin 2,5-3,5 katı olarak alınır. Biz bu değeri 3 katı
olarak düşünüldüğünde

h  3x a  h  3x 3  9 cm = 90 mm olarak tespit edilir.
Şekil 9.1’de görüldüğü gibi makaranın üst ve alt kenarları ile transformatör sacları
arasında yaklaşık 1,5 mm’lik hava boşluğu olduğunu varsayarsak ve makarayı oluşturan
presbant kalınlığının 1mm olduğunu düşünürsek, makaranın içten içe yüksekliği

x 2) + (Presbant kalınlığı x 2)
hm  90  (1,5x 2)  (1x 2)  90  3  2  85 mm
hm  h  (Hava aralığı

3.7.4.7. Primer Sargı Kalınlığının Çıkarılması
hm=85mm olduğuna göre, emayeli bobin telinin çapı 0,50 mm ise
85
 170 adet tek sıra hâlinde makaraya sığmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken
0,5

bir konu, tam sayı çıkmaması durumunda ne yapılacağıdır. Örneğin 170,9 çıktı. O zaman bu
sayı kesinlikle bir üste yuvarlanmaz ve bir alta yani 170’ e yuvarlanır.
Primer sargı 1157sipir olduğuna göre ve bir kata 170 adet iletken sığıyorsa primer
sargı kaç katlı olacaktır.
1157
 6,8  7 kat oluşur. Bunun gibi sonucun tam sayı çıkmadığı durumlarda
170

virgülden sonraki sayının kaç olduğuna bakılmaksızın bir üste mutlaka yuvarlanmalıdır.
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Şekil 3.7: Primer sargının makara içindeki görüntüsü

Her kat arasına şekil 3.7’de kırmızı çizgilerle gösterilen ve 0,25 mm kalınlığında
presbant konulursa
hm= (kat sayısı x primer tel çapı) + ( kat sayısının bir eksiği x presbant kalınlığı)

h primer  7x 0,50  6x 0,25  5 mm

3.7.4.7. Sekonder Sargı Kalınlığının Çıkarılması
Hesaplamalar sonucu sekonder sargıyı 127 sipir ve emayeli sekonder tel çapı 1,95 mm
olarak bulunmuştu. Bir kata kaç adet tel sığacağı hesaplanırsa
85
 44,73  44 adet
1,90

(çıkan

sayı

tam

sayı

değilse

bu

yuvarlanmamalıdır.)
Bobin teli yan yana dizildiğinde bir katı oluşturur.
127
 2,8  3 kattan (Çıkan kesirli sayı bir üste yuvarlanır.) oluşur.
44

hsekonder  3x 1,90  2x 0,25  0,4,04  7 mm
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sayı

kesinlikle

Şekil 3.8: Primer ve sekonder sargılarının makarada gösterilişi

3.7.4.8. Pencere Genişliği
Şekil 3.9’da görüldüğü gibi makaranın altındaki 1mm’lik presbant kalınlığı, makara
ile transformatör sacı arasındaki yaklaşık 1mm’lik hava boşluğu ve sargılar sarılırken
yaklaşık 4 mm’lik kabarmalar dikkate alınırsa toplam 4 mm pencere genişliği, büyük
alınmalıdır.
C p  h primer  hsekonder  4  5  7  4  16 m

Şekil 3.9: Makaranın gösterilişi
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Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda makara ölçüleri aşağıdaki gibidir (şekil
3.10 ).

Şekil 3.10: Makara ölçüleri

3.7.4.9. Transformatör Sacı Ölçülerinin Tespiti
Daha önce nüvenin b=2,85cm olduğu hesaplanmıştı. Sacların birer yüzeyleri
yalıtıldığı için nüve kesitinin b kenarını %5-%15 kadar artırmak gerekmektedir. Bu artırma
oranı yalıtkanın cinsi ve kalınlığına bağlı olarak değişir. Buna göre b kenarını %7 oranında
arttırılırsa
b  2,851,07  3 cm’dir.

Bu transformatörde kullanılacak sacların her birinin kalınlığının 0,5 mm olduğu
düşünülürse
30
 60 adet I ve E tipi sac kestirmek gerekir.
0,5

94

Şekil 3.11: Transformatör sac ölçüleri

3.8. Hazır Nüve Üzerine Sarım Hesabı
Aşağıda değerleri ve sac ölçüleri verilen mantel tipi nüvenin sarım hesabı yapılırsa
a=28mm
b=25mm
C=1,1
f=50Hz
V1=220 V
%e=%5
V2=10 V
J=2,5 A/mm2
B=10000 gauss
η=%95
Makara presbant kalınlığı= 1mm
Katlar arsına konulacak presbant kalınlığı = 0,10 mm
Sargıların üzerine konulacak presbant kalınlığı = 0,25 mm

Şekil 3.12: Nüve ölçüleri
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3.8.1. Manyetik Nüve Kesiti
Sn  a x b  28 x 25  700mm2  7cm 2

3.8.2. Primer Gücü

S
Sn  C x S2  S2  n 
C
S2

S1 





S

2

2

2

2

7
S 
  n   S 2     40,49 VA
C
 1,1 

40,49
 42,62 VA
0,95

3.8.3. Primer ve Sekonder Sipir Sayıları
N1 

V1 x 108
220 x 108

 1415,7  1416 sipir
4,44 x B x Sn x f 4,44 x 10000 x 7 x 50

N2 

V2 x 108
10 x 10 8

 64,35  65 sipir
4,44 x B x Sn x f 4,44 x 10000 x 7 x 50

%5’lik gerilim düşümü de eklenirse

N 2  65 x 1,05  68,25  69 sipir olarak bulunur.

3.8.4. Primer ve Sekonder Akımları

S1 42,62

 0,19 A
V1
220

I1 

I2 

S 2 40,49

 4,04 A
V2
10

3.8.5. Primer ve Sekonder İletken Kesitleri
s1 

I 1 0,19

 0,076 mm2
J
2,5

s2 

I 2 4,04

 1,61 mm2
J
2,5

3.8.6. Primer ve Sekonder Tel Çapları
d1 

4 x s1



4 x 0,076
 0,09  0,30 mm
3,14

d2 

4 x s2



4 x 1,61
 2,05  1,43  1,45 mm
3,14
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Emayeli tel çapları
d1=0,30+0,05=0,35 mm
d2=1,45+0,07=1,52 mm olarak tespit edilir.
Not: Emaye kalınlıkları telin çapına ve firmalara göre değişiklik göstermektedir.
Hesaplamalar yapılırken firma katalogları incelenmelidir.

3.8.7. Sargı Kalınlıkları
Makara yapımında kullanılan presbant kalınlığı 1mm, makaranın yan kapağı ile nüve
arasındaki hava aralığı 0,5 mm olarak alınırsa makaranın içten içe yüksekliği
hm  h  (Hava arlığı

x 2)+(Presbant kalınlığı x 2)

hm  40  (0,5 x 2)  (1 x 2)  40  2  1  37 mm olur.

hm=37mm olduğuna göre, emayeli bobin telinin çapı 0,40 mm ise
37
 105,7  105 adet tek sıra hâlinde makaraya sığmaktadır. Primer sargı 1416 sipir
0,35

olduğuna göre ve bir kata 105 adet iletken sığıyorsa primer sargı

1416
 13,48  14 katlı
105

olacaktır.
Her kat arasına 0,25 mm kalınlığında presbant ve sargının üstüne de 0,40 mm
kalınlığında presbant konulursa
hp=(kat sayısı x primer tel çapı) + (presbant kalınlığı x kat sayısının bir eksiği) +
(sargı üstüne konulan presbant kalınlığı)
h primer  14  0,35  13  0,1  0,25  6,45 mm olur.

Bir kattaki sekonder iletken sayısı:

37
 23,56  23 adet bobin teli, bir katı
1,57

oluşturmaktadır.
69
 3 kattan oluşur.
23

hsekonder=(kat sayısı x sekonder tel çapı) + (presbant kalınlığı x kat sayısının bir
eksiği) + (sekonder sargının üzerine konulan 0,4 mm kalınlığındaki presbant)
hsekonder  3 x 1,57  2 x 0,1  0,25  5,16 mm
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3.8.8. Pencere Genişliği ve Kontrolü
Makaranın altındaki 0,5 mm’lik presbant kalınlığı, makara ile transformatör sacı
arasındaki yaklaşık 0,5 mm’lik hava boşluğu ve sargılar sarılırken yaklaşık 1mm’lik
kabarmalar dikkate alınırsa toplam 2 mm, pencere genişliği, büyük alınmalıdır.
C p  h primer  hsekonder  2  6,45  5,16  2  13,61 mm

Bulduğumuz pencere genişliği bize verilen pencere genişliğinden küçük olduğu
(13,61<16) için sarım yapılabilir.

3.8.9. Makara Ölçüleri

Şekil 3.13: Makara ölçüleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Değerleri verilen transformatörün hesabını aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.
V1 = 220 V

B = 10000 gaus

V2 = 15 V

J = 2,5 A / mm2

f= 50 Hz

C = 1,1

a = 28 mm

Cp = 14 mm

b = 25 mm e= % 4

h = 40 mm Verim = %94

Makara presbant kalınlığı: 0,5 mm, ara presbant kalınlığı: 0 ,10 mm, sargı üzerine
konulacak presbant kalınlığı: 0,20 mm olarak verilmiştir.
Nüve tipi mantel olacaktır.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Aldığınız bilgileri bir kâğıda düzenli bir
şekilde not etmelisiniz.

 Müşteriden gerekli bilgileri alınız.
 Manyetik nüve kesitini ölçmelisiniz.
 Yeni transformatör hesabını yapınız.
 Hazır nüveye göre transformatör hesabını
yapınız.

 Transformatör gücünü mutlaka
belirlemelisiniz.
 Hesaplamaları yaptıktan sonra mutlaka
kontrol etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Transformatörler, elektromanyetik endüksiyon prensibine göre çalışır.

2.

( ) Mantel tipi nüve yüksek gerilimli ve yüksek güçlü transformatörlerde kullanılır.

3.

( ) Transformatörlerde üç tip nüve vardır.

4.

( ) Nüve tek parça demirden imal edilir.

5.

( ) En basit bir transformatör primer, sekonder ve yardımcı sargıdan oluşur.

6.

( ) Primer sargının gerilimi sekonder sargının geriliminden büyük ise bu tip
transformatörlere düşürücü tip transformatör denir.

7.

( ) Yükseltici tip transformatörün primer sargısı kalın telden az sipirli, sekonder sargısı
ise ince telden çok sipirli olarak imal edilir.

8.

( ) Düşük gerilimli ve düşük güçlü transformatörler genellikle dilimli sargı şeklinde
sarılır.

9.

( ) Değişken manyetik alanı alternatif akım oluşturur.

10. ( ) Transformatörler doğru akımda çalışır.
11. ( ) Transformatörler alternatif akımı doğru akıma çevirir.
12. ( ) Transformatörler şebeke frekansını değiştirir.
13. ( ) Düşürücü tip, yükseltici tip, güvenlik ve ölçü transformatörleri bir fazlı
transformatör çeşitleridir.
14. ( ) Sekonder sargıda indüklenen gerilim, sekonder sipir sayısı ile doğru orantılıdır.
15. ( ) Sekonder sargıda indüklenen gerilimin frekansla bir ilişkisi yoktur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

100

UYGULAMALI TEST
YGULAMA FAALİYETİ
Değerleri verilen transformatörün hesabını aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.
V1 = 220 V

B = 10000 gaus

V2 = 15 V

J = 2,5 A / mm2

f= 50 Hz

C = 1,1

a = 28 mm

Cp = 14 mm

b = 25 mm e= % 4

h = 40 mm Verim = %94

Makara presbant kalınlığı: 0,5 mm, ara presbant kalınlığı: 0 ,10 mm, sargı üzerine
konulacak presbant kalınlığı: 0,20 mm olarak verilmiştir.
Nüve tipi mantel olacaktır.
SONUÇLAR:
Sonuçlar bulduğunuz değerleri kontrol için verilmiştir.
N1: 1400 sipir N2: 96 x 1.04= 100 sipir
Çıplak iletken kesiti: d1: 0.35 mm
d2: 1.30 mm
KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız
beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Önlüğünüzü giydiniz mi?

2.

Arızalı transformatör üzerinde yazılan veya müşteriden alınan
bilgileri bir kâğıda düzenli not ettiniz mi?

3.

Yeni transformatör hesabı için topladığınız veriler yeterli mi?

4.

Topladığınız verileri kullanarak zorlanmadan transformatör
hesabını yapabildiniz mi?

5.

Elinizdeki nüvenin ölçülerini çıkarabildiniz mi?

6.

Elinizdeki nüvenin ölçülerine göre zorlanmadan transformatör
hesabı yapabildiniz mi?

7.

Çalışma alanınızı tertipli düzenli kullandınız mı?

8.

Size verilen uygulamayı zamanında bitirebildiniz mi?

101

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Akü akım ve gerilim ölçümü yapınız.
KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız
beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Akü akım ve gerilim ölçümü yaptınız mı?
2. Bomometre ile yoğunluk testi yaptınız mı?
3. Güç kaynağı çıkış gerilimini ölçtünüz mü?
4. Güç kaynağı akımını ölçtünüz mü?
5. Transformatör sağlamlık testi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARLARI
1

Kumpas

2

Makas

3

Markalama

4

Matkap

5

Sac

1

C

2

B

3

E

4

D

5

A

1

Doğru

2

Yanlış

3

Yanlış

4

Doğru

5

Yanlış

6

Doğru

7

Yanlış

8

Doğru

9

Doğru

10

Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

E

2

D

3

B

4

B

5

E

6

B

7

C

8

D

9

A

10

E

11

D

12

E

13

C

14

A

15

B
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

D

4

Y

5

Y

6

D

7

D

8

D

9

D

10

Y

11

Y

12

Y

13

D

14

D

15

Y
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