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Raylı Sistem Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine
İklimlendirme Enerjisinin Hazırlanması Üretimi ve
Dağıtılması
Raylı sistem araçlarında tren ısıtma sabit tesislerinin
kumanda ve kontrol devrelerini, elektrikli taşıtların tren
ısıtma ve iklimlendirme sistemini, jenaratör vagonlarını,
dizel elektrikli taşıtların tren ısıtma devrelerini kullanma ve
iklimlendirme enerjisinin araçlar arası aktarımını yapma
becerisinin kazandırıldığı öğrenme metaryelidir.
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YETERLİLİK

Tren ısıtma kumanda ve kontrol devrelerini kullanmak

Genel Amaç
Gerekli ortam ve araç gereçler sağlandığında tren ısıtma
kumanda ve kontrol devrelerini kullanabileceksiniz.

Amaçlar
MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Tren ısıtma sabit tesislerinin kumanda ve kontrol
devrelerini kullanabileceksiniz.
2. Elektrikli taşıtların tren ısıtma ve iklimlendirme sistemini
kullanabileceksiniz.
3. Jeneratör vagonlarını kullanabileceksiniz.
4. Dizel elektrikli taşıtların tren ısıtma devrelerini
kullanabileceksiniz.
5. İklimlendirme enerjisinin araçlar arası aktarımını
yapabileceksiniz.
Ortam: Raylı sistem araçları, atölye, sınıf ve laboratuvar
ortamı
Donanım: Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, hesap makinesi,
eğitim CD’leri, konuyla ilgili resim ve materyaller
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Raylı ulaşım sistemlerinde yolcu taşıması yapılırken hem yolcu ve personel sağlığının
korunması hem de seyahat konforu için iklimlendirme yapılması gerekmektedir.
İlk uygulamalar buharlı trenler olduğundan bunlarda lokomotif kazanında üretilen
buharın bir kısmı yolcu vagonlarına yerleştirilmiş olan ısıtma radyatörlerine gönderilerek
trenin ısıtılması sağlanmıştır.
Dizel motorlu lokomotifler devreye girince önceleri buhar üreten ısıtma vagonları imal
edilerek kış mevsiminde trene konulmuş ve bunlarda üretilen buhar vagonlara gönderilerek
tren ısıtılmıştır.
Bu dönemlerde elektrikli lokomotifler ve tren setleri de yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlarda kataner hattından alınan yüksek voltajlı elektrik enerjisi lokomotif
içinde bulunan trafoda uygun değere indirilerek hareket enerjisi üretilmektedir. Trafolara
tren iklimlendirme için ayrıca bir sekonder sarım konularak buradan alınan enerji kumanda
ve kontrol birimlerinden geçirildikten sonra aktarma kabloları ile trene verilmiştir. Tren
vagonlarında elektrik ile çalışan rezistanlar ile ısıtma sağlanmıştır.
Elektrik enerjisinin temini ve vagonlara kadar aktarılmasının getirdiği kolaylık
sayesinde önceleri sadece ısıtma yapılırken ilerleyen yıllarda vagonlara klima sistemlerinin
montajı ile yaz mevsiminde soğutma yapmak da mümkün olmuştur. Trenlerin kışın ısıtılarak
yazın soğutularak sürekli uygun ısıda tutulabilmesine iklimlendirme denilmektedir.
İklimlendirmede elektriğin getirdiği kolaylık, konfor ve ekonomi raylı sistem
üreticileri ve işleticilerinde elektrifikasyon olmayan tren hatlarında da elektrik enerjisini
kullanma arayışını başlatmıştır. Bunun için iki yöntem kullanılmıştır. Az sayıda vagonlardan
oluşan bölgesel trenler için dizel elektrikli lokomotif üzerine alternatör çıkış voltajını
iklimlendirmeye uygun voltaja ayarlayan trafolar konulmuştur. Çok vagonlu trenler için ise
yolcu vagonu özelliklerine sahip bir enerji vagonu trene bağlanıp ürettiği elektrik vagonlara
aktarılarak iklimlendirme sağlanmaktadır.
Bu enerji vagonu içinde dizel motoru ile döndürülen alternatörler gerekli elektrik
enerjisini üretmektedir.
Bu modülde dizel-elektrikli lokomotifler, elektrikli lokomotifler, tren setleri ve
jeneratör vagonlarında iklimlendirme enerjisinin hazırlanması, üretimi ve dağıtılması için
kullanılan sistemleri tanıyacak, bakım ve kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ -1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında tren ısıtma sabit
tesislerinin kumanda ve kontrol devrelerini kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan elektrikli ve dizel elektrikli raylı
sistem araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.



Bu araçların tren ısıtma sabit tesislerinin kumanda ve kontrol devreleri hakkında
araştırma yapınız.



Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

1.SABİT TESİSLERİN KUMANDA
KONTROLÜ VE KULLANILMASI
Sabit tesislerde trenlerin ilk hareket yerlerinde çeken araç, trene bağlanmadan önce
elektrik enerjisi vermek için ihtiyaç duyulur. Böylece tren vagonları yolcu binmeden önce
ısıtılmış olur.Yolcular trene binmeden önce vagonların iç ısısı en az 18 °C olmalıdır. Bunu
sağlamak için lokomotifi veya jeneratör vagonunu her zaman saatler öncesinden tren üzerine
vermek ekonomik olmamaktadır.

1.1. Sabit Tesisler Kumanda ve Kontrol Devreleri
Trenlerin ön ısıtma işlemi için kullanılan sabit tesisler kataner hattı bulunan garlarda
kataner hattından, diğer garlarda ise ulusal şebekeden enerji alır. Tesise gelen yüksek
voltajlı elektrik enerjisi önce trafoda uygun voltaj olan 1000 V AC gerilime dönüştürülür.
Gücü ise 1000 kVA’dır.
Bu gerilim garda bulunan bir veya daha fazla sayıdaki kumanda ve dağıtım
dolaplarına verilir. Dolaplarda kumanda şalteri, aşırı akım şalteri, devrede olduğunu gösteren
lamba vardır. Dolaptan çıkan akupleman fişi ile trene enerji verilir.

1.2. Sabit Tesislerin Yol Kumanda Dolaplarından Kullanılması
Tren dizisi ısıtılmak istendiğinde önce akupleman fişi ilk vagonun akupleman prizine
takılır. Pano üzerindeki şalter açılarak trene elektrik enerjisi verilir. Her vagonun içindeki
kendi kumanda ve kontrol panosundan vagonların sistemi açılır. Böylece tren dizisi çeken
araç gelmeden ve yolcu binmeden önce ısıtılır.
Isıtma işlemi sırasında dizinin trafonun gücünden daha fazla akım (aşırı akım)
çekmesi söz konusu olursa aşırı akım koruma şalteri devreyi keser ve sistemi korur. Sistemi
devreden çıkarmak için önce vagonların kumanda şalterleri kapatılır. Sonra pano üzerindeki
şalter kapatılır. Son olarak akupleman fişi prizden çıkarılır.

Resim 1.1: Kumanda dolabı

Resim 1.2: Katanerden enerji alma

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tren ısıtma sabit tesislerinin kumanda kontrol devrelerinin kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları
Sabit tesislerin arıza olasılıklarına göre ilgili
şalter ile diğer kumanda elemanlarının
düzenlenmesi işlemini yapınız.

Öneriler

Güvenlik kurallarına uyunuz.
Önce giriş şalterlerini kapatınız, uyarı
levhası asınız.
Temiz ve güvenli çalışınız.
Araç kataloğuna bakınız.
İş güvenlik kurallarına uyunuz.
Sabit tesisleri yol kumanda dolabından
kullanmak için akupleman fişini vagon prizine
takınız ve enerji verme şalterini açarak
göstergelerden vagona enerji giriş değerlerini
görünüz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sabit tesislerin arıza olasılıklarına göre ilgili şalter ile diğer
kumanda elemanlarının düzenlenmesi işlemini yaptınız mı?
2. Sabit tesisleri yol kumanda dolabından kullanmak için akupleman
fişini vagon prizine takıp enerji verme şalterini açarak göstergelerden
vagona enerji giriş değerlerini gördünüz mü?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yolcular trene binmeden önce trenin ısısı en az kaç derece olmalıdır?
A. 18 0C
B. 20 0C
C. 22 0C
D. 24 0C

2.

Sabit tesislerden alınan iklimlendirme enerjisinin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 850 V AC
B) 900 V AC
C) 1000 V AC
D) 1100 V AC

3.

Sabit tesislerin enerji çıkış gücü ne kadardır?
A. 1000 kVA
B. 1200 kVA
C. 1300 kVA
D. 1500 kVA

4.

Sabit tesisler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A) Kataner hattı olan garlarda
B) Jeneratör vagonu bulunan garlarda
C) Trenlerin ilk hareket garlarında
D) Elektrik enerjisi olmayan garlarda

5.

Sabit tesislerin kullanım amacı nedir?
A) Trenin daha iyi iklimlendirilmesidir.
B) Kataner hattı olmayan yerlerde trenin iklimlendirilmesidir.
C) Trenin sefer hâlinde iken iklimlendirilmesine gerek bırakmamak içindir.
D) Trenin hareket saatinden önce daha düşük maliyetle iklimlendirilmesidir.

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında elektrikli taşıtların tren
ısıtma ve iklimlendirme sistemini kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan elektrikli ve dizel elektrikli raylı
sistem araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.



Bu araçların tren ısıtma ve iklimlendirme sistemleri hakkında araştırma yapınız.



Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

2.ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA
İKLİMLENDİRME ENERJİSİNİN
KUMANDA KONTROLÜ VE KULLANIMI
2.1. AC Aşırı Akım Rölesi
Lokomotiflerin ve elektrikli tren seti, metro, tramvay dizilerinin trafolarında çekme
gücünü sağlayan sargılardan ayrı olarak trenin ısıtma, soğutma işi (iklimlendirme) için
gerekli enerjiyi sağlayan ayrı bir sargı bulunur.
İklimlendirme enerjisi olarak lokomotiften çekilen akım trafonun gücünün üzerine
çıktığında veya vagon elektrik sisteminden kaynaklanan bir arıza oluştuğunda enerji, aşırı
akım rolesi tarafından kesilir.

2.2. AC Aşırı Akım Koruma Devresi
Demiryollarındaki elektrikli lokomotiflerde kullanılan aşırı akım roleleri lokomotif
cinsine göre değişir. Örneğin, E 43000 tipi lokomotiflerde 600 A’da aşırı akım rolesi devreye
girerek lokomotifin sofaj kontaktörünü devre dışı bırakır. E52500 tipi lokomotiflerde ise
aşırı akım rolesi 535 A.’da devreye girerek lokomotifin disjonktörünü devreden çıkarır.
Aşırı akım çekmeye sebep olan arıza giderilmeden hiçbir şekilde vagonlara yeniden
enerji verilmez.

Tren
dizisine

Şekil 2.1: Elektrikli lokolarda iklimlendirme enerjisinin kullanımı

Elektrikli taşıtlarda iklimlendirme enerjisinin elde edilişi sembolik olarak Şekil 2.1’de
gösterilmiştir.

2.3. İklimlendirme Enerjisinin Kumanda Düzenekleri
Enerji kaynağından tren dizisine elektriği iletmek için kumandayı, kontrolü ve
korumayı sağlayan düzenekler vardır. Bunlardan sabit tesislerle ilgili bilgi daha önceki
sayfalarda verilmiştir.
Elektrikli lokomotiflerde kumanda için makinistin kumanda ettiği açma-kapama
şalteri, şalterden kumanda edilen ana kontaktör ve akımı trene ileten akupleman fişi ve pirizi
bulunur. Makinist kumanda şalterini açarak ana kontaktörün devreyi tamamlamasını ve trene
enerji verilmesini sağlar.
Kontrol için “devrede” ışıkları, verilen voltajı, çekilen amperi gösteren göstergeler,
göstergelere bilgi veren akım ve gerilim trafoları bulunur.
Koruma için trafoyu koruyan aşırı akım koruma rolesi ve şalteri, kontaktörü çalıştıran
ve lokomotife göre farklılık gösteren 24 -72-110 veya 220 volt devresini koruyan sigortalar,
göstergeleri koruyan sigortalar, kumanda devresini koruyan sigortalar ve parafodurlar
sisteme konulmuştur.

2.4. İhbar Lambaları
İklimlendirme sistemlerinde çeşitli arıza ve sorunları gösteren uyarı lambaları ve sesli
ihbarlar bulunur. Daha yeni sistemlerde PLC dijital panellerinde arızanın ne olduğu da
ekranından okunabilir.
Örneğin, E 43000 tipi elektrikli lokomotiflerde kumanda masasında 5’li grup arıza
ihbar lambalarından 5. ihbar lambası trene enerji veren sistemin sigortasının durumunu
bildirir. Sigorta devreye konulduğunda tren ısıtma lambası yanar.
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Şekil 2.2: Arıza ihbar lambaları

Makinist kumanda masasındaki lambalar haricinde makinistin iklimlendirme enerjisini
kontrol ettiği alçak voltaj dolabında iklimlendirme enerjisinin kontrol edildiği buton ve ihbar
lambaları bulunur. Bunlarla trene enerji verilir veya kesilir. Sarı renkli ihbar lambaları o anki
durumu ışıkla gösterir.

2.5. Tren İklimlendirme Sisteminin Kullanılması
Elektrikli lokomotifler, dizel lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve jeneratör
vagonları ile iklimlendirme enerjisi verileceği zaman, vagon ile irtibatı yapmadan önce
elektrikli lokomotifler pantografı indirilerek dizel lokomotifler ve jeneratör vagonları
motorları stop ettirilerek enerji üretimi durdurulmalıdır. Ancak akupleman kablosu vagonla
irtibatlanır. Daha sonra yapılacak işlemler şu şekildedir:


İrtibat yapıldıktan sonra enerji kaynağı faal hâle getirilir.



Enerji vermek için E43000 tipi lokomotiflerde alçak gerilim dolabının yan
yüzeyindeki tren ısıtma şalteri devreye konur. E52500 tipi lokomotiflerde
koridorda bulunan sofaj voltajı seçme şalteri ve sofaj açma kapama şalteri açılır.
Makinist kumanda kabini alt kısmında bulunan iklimlendirme enerjisinin
anahtarı açılır.



DE24000 tipi lokomotiflerde kumanda masasındaki şalter hazır bekleme veya
hareket pozisyonuna alınır.



Enerji kaynakları bu şekilde devreye alındıktan sonra göstergelerde trenin
çektiği elektrik enerjisinin kaç amper olduğu ampermetreden görülür, sistemin
devrede olduğunu gösteren ışıklı bilgi lambaları yanar.

Tren setlerinde ise ara bağlantıların sökülmesi atölye ortamında üretici prosedürlerine
göre yapılacaktır.
“Eskişehir-Ankara” arasında çalışan yüksek hızlı tren sisteminde de tren
iklimlendirme enerjisinin üretimi ve trene dağıtılması gerekmektedir. Yüksek hızlı tren tıpkı
elektrikli trenler gibi elektrik enerjisini kataner hattından alır. Trene giriş voltajı 25 kV‘tur.
Altı vagondan oluşan trenin aynı zamanda kumanda kabinleri bulunan her iki baş taraf
vagonların (TCB ve TCF) altında bulunan ana trafolar 25 kV’luk giriş gerilimini cer sistemi
için 1500 VAC ve trenin iklimlendirme, aydınlatma, kumanda birimleri için de 400 VAC
olarak çevirir.

Ana
trafo

Yardımcı konvertörler

Ana
trafo

Şekil 2.3: YHT seti ve trafo-konvertörlerin yerleri

Yardımcı
konvertör

Şekil 2.4: Yardımcı konvertörün yeri ve üstten
görünüşü

Giriş Gerilimi
400 VAC
(Tren
trafosundan)

Çıkış Gerilimi
400 VAC 50 Hz RST
400 VAC 50 Hz RST+ Nötr
72 VDC

Çıkış Yeri
Elektronik
Modül
Bobin-trafo
Elektronik
modül

Çıkış Gücü
200 kVA
30.5 kVA
16 KW

Tablo 2.1: Yardımcı konvertörün giriş ve çıkış değerleri

Yardımcı konvertörler trende dört adet olup üçü devamlı çalışmada biri ise yedektedir.
Yazılımla yönetilen tren sistemi gerekirse bunu da devreye alır. Hangisinin yedekte
kalacağını ise yine yazılım belirler. Üç adet konvertör aynı anda çalıştığından toplam çıkış
gücü 600 kVA olmaktadır.

Bu yardımcı kontaktörlerden alınan enerji yüksek hızlı trenin aydınlatılması, kumanda
ve kontrol devrelerinin çalıştırılması, basınçlı hava üreten kompresörlerin motorlarının
çalıştırılması için kullanılır. Tren trafosundan gelen tek fazlı 400 VAC gerilimin izlediği yol
ve konvertörden elde edilen çıkışların durumu şemada görülmektedir. Konvertör mikro
işlemci tarafından sürülmektedir. Bu işlemciler de tren kumanda yazılımından gelen sinyaller
ile sürülür. Bu modülün konusu olan tren iklimlendirme enerjisi de yardımcı konvertörde
üretilmektedir. Soğutma işlemini yapan klimaların kompresör motorları, soğuk veya sıcak
havayı dağıtan üfürücü motorları 400 VAC ile çalışır. Her vagonda iki adet olan ısıtıcı
üniteler 230 VAC ile çalışmaktadır. Sistemin kumandası ve kontrolü de 72 VDC ile yapılır.

Şekil 2.5: YHT vagon ısıtıcı ünitesi ve termostatları

YHT iklimlendirme sisteminin kullanılması: Makinist hangi baştaki kabini
kullanacaksa onun kumanda masasını aktif hâle getirir. Kabin ön-üst konsolundaki
kumanda tablosundan iklimlendirme kumandasını yapar. İşlem başlatıldıktan sonra
trenin durumunu sürekli denetleyen, makinistin verdiği parametrelere göre treni işleten
ve arıza durumlarında ihbar veren, gerekli güvenlik önlemlerini alan tren kumanda
yazılımı (SICAS) iklimlendirme işlemini sürdürür.

İklimlendirme
kumandaları

Şekil 2.7: YHT Kabin ön-üst kumanda konsolu

Şekil 2.6: Yardımcı konvertör genel şeması

Şekil 2.7: YHT kumanda panosu

Resim 2.1: YHT kumanda panosu

2.6. Olası Arızalar Karşısında Yapılabilecekler
İklimlendirme sisteminde herhangi bir kısa devre arızası olduğunda veya aracın
verebileceğinden fazla akım çekildiğinde tren ısıtma termik şalteri otomatik olarak atar.
Elektrikli araçlarda DJ (hızlı devre kesici) çözer.







Bu durumda önce sistem tamamen kapatılır.
Bütün enerji verme şalterleri kapalı olmalıdır.
DJ çözdürülür, pantograf indirilir. Dizel lokomotif veya jeneratör ise motorlar
durdurulur.
Akupleman irtibatı kesildikten sonra arıza aranır.
Akuplemanlardan kaynaklanan bir arıza var ise yedekler takılarak yola devam
edilir.
Çekilen araçlardan kaynaklanan bir arıza var ise ilgili aracın ısıtma şalteri
kapatılarak servis tamamlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Elektrikli taşıtlarda iklimlendirme enerjisinin kumanda kontrol devrelerinin
kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları
Aracın teslim alınması sırasında ilgili sistemlerin
kontrollerini yapınız.
Elektrikli taşıttan iklimlendirme için aşırı akım
çekilmesi hâlinde ihbar lambaları ve emniyet
şalter ve rolelerini yeniden tanzimini yapınız.
Elektrikli taşıtın iklimlendirme sistemini
çalıştırarak ısı ayarlarını yapınız.

Öneriler
Güvenlik kurallarına uyunuz.
Araç çatı üstünde çalışırken gerekli
tedbirleri alınız.
Aşırı akım şalterlerinin atması
durumunda yeniden kurmadan önce
arızayı gideriniz.
Temiz ve güvenli çalışınız.
Araç kataloğuna bakınız.
İş güvenlik kurallarına uyunuz.

Elektrikli taşıtların iklimlendirme sistemi
kumanda ve kontrol devrelerinin arızalarını
gideriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Aracın teslim alınması sırasında ilgili sistemlerin kontrollerini
yaptınız mı?
2. Elektrikli taşıttan iklimlendirme için aşırı akım çekilmesi hâlinde
ihbar lambaları ve emniyet şalter ve rolelerin yeniden tanzimini
yaptınız mı?
3. Elektrikli taşıtın iklimlendirme sistemini çalıştırarak ısı ayarlarını
yaptınız mı?
4. Elektrikli taşıtların iklimlendirme sistemi kumanda ve kontrol
devrelerinin arızalarını giderdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İklimlendirme devresinde kullanılan aşırı akım röleleri ve şalterlerinin görevi nedir?
A) Trenin aşırı akım çekmesi hâlinde devreyi hemen keserek enerji kaynağını korur.
B) Trenin daha az enerji ile iklimlendirilmesini sağlar.
C) Trenin daha hızlı bir şekilde ısıtılmasını sağlar.
D) Trenin aşırı akım çekmesi hâlinde hemen daha fazla güç sağlayarak sistemi korur.

2.

Elektrikli taşıtlarda iklimlendirme enerjisi nereden elde edilir?
A) Lokomotifte bulunan akümülatörlerden elde edilir.
B) Lokomotifte bulunan iklimlendirme jeneratöründen elde edilir.
C) Araç ana trafosuna bu amaçla yerleştirilmiş ayrı bir sargıdan elde edilir.
D) Kumanda şalteri ve ana kontaktörden elde edilir.

3.

Makinist elektrikli taşıtta iklimlendirme enerjisini trene nasıl verir?
A) Kumanda şalterini açarak ana kontaktörün devreyi tamamlamasını sağlar.
B) Enerjinin üretilmesi için treni hareket ettirir.
C) Akümülatörleri devreye koyar.
D) Tren ısısına bağlı olarak çalışan otomatik sistemi devreye alır.

4.

Yüksek hızlı trenlerde iklimlendirme sistemi kaç volt enerji ile çalışmaktadır?
A) 1000 V AC
B) 1500 V AC
C) 400 V AC
D) 220 V AC

5.

Yüksek hızlı trenlerde iklimlendirme enerjisinin gücü toplam ne kadardır?
A) 1000 kVA
B) 600 kVA
C) 800 kVA
D) 1200 kVA

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ -3
ÖĞRENME FAALİYETİ -3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında jeneratör vagonlarını
kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan elektrikli ve dizel elektrikli raylı
sistem araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
Jeneratör vagonları hakkında araştırma yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

3. JENERATÖR VAGONLARI
İKLİMLENDİRME ENERJİSİ KUMANDA
KONTROLÜ VE KULLANILMASI
3.1. Dizel Motor Kumanda ve Kontrol Devreleri
Demir yollarında yolcu taşımacılığında kullanılan çeken araçlarda denenen pek çok
yöntemden sonra en iyi ve verimli ısıtmanın elektrikle sağlandığı görülmüştür.
Elektrifikasyon olan hatlarda bunu elektrikli lokomotifler sağlamıştır. Elektrifikasyon
olmayan hatlarda ise önceleri kendinden elektrik trafolu dizel lokomotiflerle vagonlar ısıtıldı.
Fakat bunların gücü düşük olduğundan uzun diziler için başka imkânlar arandı.
TCDD en son hem yeterli ısıtma gücünü üretmek hem de yeni model vagonlarda AC
gerilim kullanan diğer ekipmana güç sağlamak için jeneratör vagonlarını üreterek servise
vermiştir. Bu vagonlar lokomotiften bağımsız olması ve elektrifikasyon olmayan hatlarda
1000 V. AC güç sağlaması sebebiyle ağırlıklı olarak kullanılmaya başlamıştır.

Vagonlara

Şekil 3.1: Jeneratör vagonlarının şematik çalışması
Demir yollarında 1995 yılından itibaren üretilen jeneratör vagonlarında dört ayrı
motor kullanılmıştır :





Cummins
Detroit
Detroit
Deutz

NT 855 G5
tipi dizel motorlu vagonlar
6063 GK05 tipi dizel motorlu vagonlar
6063 HK35 tipi dizel motorlu vagonlar
F8M1015CP tipi dizel motorlu vagonlar

Resim 3.1: Detroit diesel jeneratör motorları

Resim 3.2: Deutz BF8M1015CP jeneratör motorları

Resim 3.3: Cummins NT 855 G5 jeneratör motorları



Jeneratör motorlarının genel özellikleri

Gücü
Motor devri
Silindir sayısı ve tipi

Cummins
motoru
340 HP
1500 d/d
6
- düz sıra-

Silindir numaralama

Fan taraftan 1-2-

Özellikler

Yağ termostatı açma
sıcaklığı
En az yağ basıncı
Stop etme harareti
Su termostatı açma
sıcaklığı


65 derece

Detroit motoru

Deutz motoru

425 HP
1500 d/d
6
- düz sıra-

560 HP
1500 d/d
8 - V tipiAlternatör
Fan taraftan 1-2- tarafından
Sağ:1-2 ,Sol : 1-2
65 derece

65 derece

2 atü
95 derece

2 atü
5 atü
97 derece
107 derece
86-89 derece
79-91 derece arası
78-86 derece arası
arası
Tablo 3.1: Jenaratör motorların özellikleri

Jeneratör motorlarının ana donanımları


Yağlama donanımı

Motor çalışınca yağ pompa ile karterden çekilerek basınç ayar valfine ve sonra yağ
termostatına gider. Yağın sıcaklığı 65 dereceden çoksa eşanjöre (Motor suyu ile yağı
soğutur.) gönderilerek soğutulur ve filtrelere geçirilir. Filtreden sonra motoru ve turboyu
yağlayıp kartere geri döner. Böylece motor sürekli yağlanır, soğutulur ve temizlenir.
Donanımda yağ basıncını göstergeye bildiren yağ müşiri ve basınç iki atünün altına düşerse
motoru durduran stop bekçisi bulunur.



Soğutma donanımı

Motor çalışınca su pompası suyu radyatörden çekerek eşanjöre ve motora aktarır.
Motoru ve yağı soğutan su çıkış borularında toplanıp su termostatına gelir. Termostat, suyun
ısısı az ise motora geri çevirir. Suyun sıcaklığı çoksa soğutulması için radyatöre gönderir. Su
sıcaklığını göstergeye bildiren hararet müşiri ve sıcaklık maksimum değere çıkarsa motoru
durduran stop bekçisi vardır.

Resim 3.5: Sıcaklık
müşiri

Stop bekçisi

Resim 3.4: Su
termostatı


Yakıt donanımı

Yakıt 1300 litrelik tankta bulunur. Motor marşlanınca ön pompa yakıtı çekerek filtreye
gönderir. Buradan enjektörlere geçen yakıt silindirlere püskürtülerek motorun sürekli ve
düzenli çalışması sağlanır. Yakıtın fazlası geri dönüş borusundan tanka geri döner. Jeneratör
motorunu boşta veya yükte sürekli 1500 devirde çalıştıracak miktarda yakıtı ayarlayan
elektronik kumanda sistemi vardır. Kolay ilk çalıştırma için yakıt ön ısıtıcısı bulunur.Sürekli
1500 d/dk.da çalıştırmanın sebebi alternatörün dört kutuplu rotora sahip olmasıdır. Bu
sebeple her 30 devir 1 hz frekans üretir. İhtiyacımız olan 50 Hz frekans için 30x50= 1500
d/dk. dönüş hızı gerekmektedir.

Resim 3.6: Yakıt pompası Resim 3.7: Yakıt
deposu


Resim 3.8: Yakıt ön ısıtma sistemi

Turbo ve egzoz donanımı

Motordan çıkan egzoz gazı ile turbo 35000 d/dk. hızla döndürülür. Turbo hava
filtresinden havayı emerek basıncını artırır ve hava soğutucuya (interkoler) gönderir.
Basınçlı hava buradan emme manifolduna ve silindirlere basılır. Motordan daha fazla güç
elde etmeye yarar. Deutz motorlarda iki adet turbo vardır.


Marş donanımı

Motorları çalıştırmak için dışarıdan bir ilk hareket verme sistemine ihtiyaç vardır. Bu
marş sistemidir.
Parçaları :







Kontak anahtarı
Akümülatörler = 2 adet 12 V. ,200 Ah. aküler seri bağlı
(24 V. 200 Ah. toplam güç)
Marş kontaktörü
Marş motoru
Marş motoru iticisi

Kontak anahtarı çevrildiğinde akülerden alınan güç kontaktör vasıtası ile marş
motoruna verilir. Marş motoru iticisi marş dişlisini ileri iterek motorun volan dişlisine
geçirir. Aynı anda marş motoru da dönmeye başlayıp dizel motorunu çevirir. Dizel motor
sıkıştırmanın gerçekleşmesi ve yakıtın gelmesi ile çalışır. Dizel motorun devri 300 D/dk. hızı
geçince marş kontaktörü enerjiyi keser. Marş motoru durur, itici marş dişlisini geri çeker,
marş sistemi devreden çıkmış olur.

Resim 3.9: Marş
motoru


İtici

Resim 3.10:
Kontaktör

Dizel motorun gösterge ve bekçileri

Kullanılan motor tipleri ne olursa olsun motorlar üzerinde kullanılan motor emniyet
devreleri aynıdır.






Yağ basınç göstergesi, panolarda kullanıcının bilgilendirilmesi amacı ile
konulmuştur.
Yağ basıncı stop bekçisi, yağ basıncı çalışma değerinin altına inerse
motoru stop ettirir.
Su hararet bekçisi, su sıcaklığı çalışma değerinin üzerine çıkarsa motoru
stop ettirir.
Su basınç duyucusu, motor su basıncı ayarlanan değerin altına indiğinde
motoru stop ettirir.
Su seviye bekçileri, su miktarı %10 azalırsa ihbar verdirir, % 20 azalırsa
motoru stop ettirir.

Yukarıda anlatılan motor emniyet devreleri 24 VDC ile çalışır. Bunlar devreye girince
bir role ile elektronik devir kotrol ünitesi yakıtı hemen keserek motoru durdurur.

Resim 3.11: Elektronik devir kontrol ünitesi

3.2. Alternatör Kumanda ve Kuvvet Panosu
Çeşitli tipte motor güçleri için farklı alternatörler kullanılır. TCDD‘de bulunan
elektrojen grupları üzerindeki alternatörlerin güçleri farklı olsa da yapıları aynıdır.



Yardımcı sargı: Alternatörün ana statoruna sarılmıştır. Alternatör dönmeye
başlayınca uyartım için gerekli olan 230 V. AC besleme voltajını üretir.
İkaz regülatörü: Alternatörün arka taraf üst kapağına bağlanmış elektronik bir
ikaz (voltaj) regülatörüdür. Yardımcı sargıdan beslenir. Referans trafosundan ve
SPM cihazlarından aldığı voltaj bilgisini, önceden belirlenmiş (1000 V) voltaj
değeriyle karşılaştırır. Aradaki farkı ikaz statoruna yansıtarak alternatörün
voltajını düzenler.

Resim 3.12: Voltaj (ikaz)
regülatörü

Resim 3.13:
Referans trafosu



Referans trafosu: Alternatörün arka taraf alt kapağına bağlı olan 50 VA
gücünde bir trafodur. Alternatörün ürettiği 1000 V. AC akımı 231 V. AC akıma
dönüştürerek ikaz (voltaj) regülatörüne referans voltajı bilgisini iletir.



İkaz statoru ve rotoru: Alternatör rotor mili ve onun çevresine monte
edilmiştir. Voltaj regülatöründen alınan ikaz voltajı önce ikaz statoruna gelerek
manyetik alan oluşturur. Statorun içinde dönen ikaz rotoru bu manyetik enerjiyi
elektrik enerjisine çevirerek sırasıyla döner diyot grubu, zener diyot ve ana rotor
sargısına iletir. Ana rotor sargısına gelen elektrik enerjisi rotorda manyetik alan
yaratır. Bu manyetik alan, içinde dönmekte olduğu ana stator sargısında bizim
için gerekli olan 1000 V. AC – 50 Hz enerjinin üretilmesini sağlar.




Ana rotor : Manyetik alan oluşturarak ana statorun elektrik üretmesini sağlar.
Ana stator: Ana rotorun yarattığı manyetik alandan etkilenerek 1000 VAC 50
Hz elektrik üretir.

Resim 3.14:
Ana rotor
sargıları

Ana
stator
sargıları

Rotor
mili

İkaz
statoru

Resim 3.15:
İkaz rotoru

 Soğutma fanı: Alternatör rotor milinin ön tarafına monte edilmiş alüminyum fan
bulunur. Alternatör dönünce hava akımı oluşturarak sargıları soğutur.
Her jeneratör vagonunda yedekleme ve gerektiğinde senkron olarak çalışma için iki
adet elektrojen grubu bulunmaktadır. Elektrojen gruplarının alternatörleri üzerinde
alternatörün sargılarını aşırı akıma karşı koruyan bir termik–manyetik şalter, yüksek gerilime
karşı koruyan parafudr, grubun kontrol ölçü aletlerinin çalışmasını sağlayan bir trafo, trafoyu
arızalara karşı koruyan yüksek gerilim sigortası bulunur.

Trafo 1000/
380 V

Termik
manyetik
şalter

Parafo
dur
440 V

Resim 3.16: Alternatör
kumanda panosu

Yüksek
gerilim
sigortası
220 V

3.3. Elektrojen Grubu Kumanda ve Kuvvet Panosu
Elektrojen grubu panolarının ön yüzünde o gruba ait dizel motor gösterge ve emniyet
devrelerinin, alternatöre ait bütün emniyet devrelerinin digital ortamda kontrol edilmesini
sağlayan alternatör voltajını gösteren voltmetre, almaçların çekteği akımı gösteren
ampermetre ve kilovatmetre, batarya voltmetresi, alternatör ikaz lambaları, haricî ısıtma ve
şarj lambaları, çeşitli kontrol ve kumanda anahtarları, yakıt seviye göstergesi, yakıt ısıtma

anahtarları, grupların otomatik olarak kontrolünü sağlayan master ve slave otomatik transfer
üniteleri bulunur.

1.Grup panosu
panosu

Senkron panosu

2.Grup

Resim 3.17: Jeneratör vagonu grup kumanda ve kontrol panoları



Otomatik transfer ünitesi

Otomatik transfer ünitesi iki ayrı grubun güç paylaşımını ve çalışma saatlerini dikkate
alarak belirlenen çalışma durumuna göre bir grubu veya her iki grubu devreye almak amacı
ile kullanılan elektronik cihazlardır.
Master panel, slave panel ve uzak gösterim ünitesinden oluşur.

 Master PLC paneli
Birinci grup panosundadır. Her iki grubun güç ve çalışma saati bilgilerini, kendi grubuna
ait arızaları gönderir.
İkinci gruba ait kırmızı ikaz ve “çalıştı” bilgilerini takip eder. Dizinin çektiği yükün
durumuna ve çalışma saatlerine göre ikinci gruba “çalış” veya “ dur” bilgisi gönderir.
Master panelde start-stop, korna susturma, arıza silme, lamba test ve program modu
girişleri için dokunmatik tuşlar vardır. Arıza ihbarı için led lambalar konulmuştur. Birinci
gruba ait bilgiler ve ikinci gruba ait güç, toplam çalışma saati paneldeki LCD ekranda
görülür. Yeşil renkli ledlerden yapılmış diyagramda hangi grubun çalıştığı ve devrede
olduğu izlenebilir.

Resim 3.18: Master PLC paneli



Slave PLC paneli

İkinci grup panosundadır. Master panelden gelen istek üzerine devreye girer ve yükü
üzerine almaya hazır olduğunu belirten “güç çıkışı hazır” bilgisini üretir. Master panelde
olduğu gibi bağlı olduğu gruba ait gerilim, hız bilgilerini ve arıza girişlerini gözler.

Resim 3.19: Slave PLC paneli
Start ve stop tuşları haricinde master paneldeki tüm tuşlar, lambalar, LCD ekran ve
reset butonu bu panelde de vardır.


Uzak gösterim ünitesi

Personel odasındadır. Master ve slave panellerle haberleşme bağlantısı vardır. Birinci
ve ikinci gruba ait arızalar, grup çalışma önceliği, grupların çalışıp çalışmadığı ve gruplar
arasındaki yük paylaşımı panel üzerindeki led göstergelerden izlenir.

Resim 3.20: Uzak gösterim ünitesi
PLC panellerinin kontrol ettiği program parametreleri:


















Master PLC program parametreleri

Minimum yük seviyesi
Maksimum yük seviyesi
Minimum yük kontrol zamanı
Maksimum yük kontrol zamanı
Maksimum senkronlama zamanı
Nöbetleşe çalışma süresi
Alternatör voltajı alt sınırı
Alternatör voltajı üst sınırı
Batarya alt sınırı
Batarya üst sınırı
Hız alt sınırı (frekans)
Hız üst sınırı (frekans)
Hazıra geçiş gecikmesi
Start gecikme zamanı
Marş basma süresi
Alt.voltaj hata kontrol eçikmesi








Stop magnet çekme süresi
Motor soğutma süresi
Start adedi
Stop/yakıt seçimi
Motor çalıştı bilgisi
o Şarj dinamo gerilimi
o Hız
o Jeneratör gerilimi
o Yağ basıncı
 Operatör şifresi
 Teknisyen şifresi

Slave PLC program parametreleri

Slave PLC panelinde master PLC panelinde izlenen parametrelerden 7. maddeden
sonrakilerin tamamı kontrol edilir.

Parametre
Minimum yük
seviyesi
Maksimum yük
seviyesi
Minimum yük
kontrol zamanı
Maksimum yük
kontrol zamanı
Maksimum
senkronlama
zamanı
Nöbetleşe
çalışma zamanı
Maksimum akım
sınırı
Alternatör alt
sınırı
Alternatör üst
sınırı
Batarya alt sınırı
Batarya üst sınırı
Hız alt sınırı
Hız üst sınırı
Motor soğutma
süresi

Değeri
180 kW (C:150)
260 kW (C:180)
2 dakika
1 saniye
120 saniye

Açıklama
Bir grubun yetişeceği miktardır. Diğeri
dinlendirilir.
İki gruba ihtiyaç olan miktardır. Diğer grup da
hemen çalıştırılır.
Tek gruba düşmek için gereken kontrol süresidir.
Minimum yük seviyesi ile ilgilidir.
Tek gruptan iki gruba çıkmak için kontrol süresi
Maksimum yük seviyesi ile ilgilidir.
Bu sürede ortak çalışma başlamazsa arıza verir.

375 amper
(C:250 amper)

Az yükte iken bir grubun dinlenme süresidir. Dış
ısıya
göre kısaltılabilir.
Tren daha fazlasını çekerse terman şalter atar,
enerjiyi keser, sistem aşırı akım arızası verir.

850 volt

Üretilecek en az voltajdır.

1050 volt

Üretilecek en fazla voltajdır.

18 volt
30 volt
47 Hertz (C)
54 Hertz (C)

Sıcak motora marş yapılacak en az akü voltajıdır.
Akünün şarj edileceği maksimum voltajdır.
1410 d/dk. rotor devri
1620 d/dk. rotor devri
Motorlar yükten çıkarılınca gerekli olan soğutma
zamanıdır.

8 saat

2 dakika

Tablo 3.2: Program parametreleri (Bu tabloda önemli parametreler açıklanmıştır.)

C: Cummins rotorlu alternatörlerdir.
Motorlar ve alternatörler bu değerler içinde çalışıyorsa sistem treni otomatik olarak
beslemeye devam eder. Bu değerlerin dışına çıkılan bir arıza olursa veya değerler
tarafımızdan hatalı olarak değiştirilirse sistem arıza ihbarı vererek alternatörü yükten çıkarır
ve motorları durdurur.
PLC program parametrelerinin kontrolü ve değiştirilmesi:
Motorlar stop, tüm anahtarlar “ 0 “ durumunda iken önce master panel sonra slave
panel açılır. Ekranlarda “HAZIR” yazısı görülür. Sırasıyla:
“PROG” düğmesine basılır. Operatör-teknisyen seçimi ekrana gelir.
“1” seçilir ve sonra; “ENTER” (veya ok şekli) tuşuna basılır.
Teknisyen şifresini ister; “2111” yazılır ve “ENTER” tuşuna basılır.
“ V” ya da “A” tuşlarına basılarak parametreler tek tek ekrana getirilir.

Parametre değiştirmek için: Örnek olarak nöbet süresini değiştirelim:
1-“ CLEAR” (CE) tuşuna basarak mevcut rakam silinir.
2- Yeni rakam yazılır ve “ ENTER” tuşuna basılır (Ekranda “ KAYIT YAPILDI” yazısı
çıkana kadar “enter”e basılı tutulur.).
Programdan çıkmak için: “PROG” tuşuna basılır. Ekranlarda “ HAZIR” yazısı görülür.

3.4. Senkron Kumanda ve Kuvvet Panosu
Senkron kumanda ve kuvvet panosu jeneratör vagonunun her iki grubunu birlikte
kullanmak gerektiğinde devreye girer. Bu pano üzerinde ortak çalışma için gerekli olan SPM
cihazları, pozisyon seçme şalterleri, göstergeler ve senkronoskop cihazları bulunur. Pano
içinde devreleri koruyan otomat sigortalar ve işlemleri gerçekleştiren roleler vardır. Trene
enerjiyi geçiren ana kontaktör de bu panonun içindedir. Trendeki vagonlar tarafından çekilen
enerji amper cinsinden bu pano üzerindeki çıkış ampermetresinden takip edilir.

Ampermetre
ve voltmetre
trafoları

Ana
kontaktör

1000 V geçiş
baraları
Resim 3.21: Senkron kuvvet panosu

3.5. PLC Ünitesi
PLC üniteleri birer adet (master ve slave) panel ve bunların role kartlarından oluşur.
Kart üzerindeki mikro roleler panelin talimatlarını yerine getirirerek sistemi işletir.

Master panel arka
yüzü

İletişim kablosu

Master panel role
kartı

Resim 3.22: PLC ünitesi pano içerisi

3.6. Ölçme Devresi
Ölçme devresi alternatörlerin ürettiği elektriğin voltajını, trenin çektiği akımın
amperini ve kilovatını takip etmeye yarar. Bu değerleri doğrudan ölçmek yüksek voltaj ve
amper sebebiyle masraflı ve tehlikeli olacaktır.
Bu sebeple geçiş baraları üzerinde yerleştirilen gerilim ve akım trafoları ile gerilim ve
akımın değerleri oransal olarak düşürülür. Trafodan alınan değerler göstergelere aktarılır.
Bunlar trafolar ile oranlı yapıldıklarından göstergelerde gerçek volt ve amper değerleri
okunur. Devrelerde arıza olasılığına karşı otomat sigortalar vardır. Ölçme devrelerinin
beslenmesi alternatör kumanda panolarındaki 1000/ 380 V trafolarından alınan 220 VAC
gerilimden sağlanır.

3.7. Ters Güç Devresi
İki alternatör grubu birlikte çalışırken birinden çekilen enerji diğerinden daha fazla
olursa faz çakışması meydana gelir. Bu durum gruplardan birinin ötekinin alternatörünü
frenlemesine sebep olur. Bu ise hem alternatörün hem de motorun hasarlanmasına sebep
olur. Bunu önlemek için ters güç roleleri vardır ve böyle bir durumda alternatörlerin
güçlerinin eşitlenmesini sağlar. Aksama durumunda sistemi durdurarak pano üzerindeki ters
güç ihbar lambasını yakar. Yeniden çalışma için sekron ayarları yapılmalı ve reset
butonlarına basılmalıdır.

3.8. Senkron Devresi ve Yük Paylaştırma Ünitesi
Jeneratör vagonlarında trenin az enerji çektiği anlarda yakıt tasarrufu sağlamak ve çok
enerji gerektiğinde hemen yedek gücü devreye almak amacı ile iki adet dizel elektrojen
grubu bulunmaktadır.
Bu özellik ise iki grubun birlikte çalışmasında bazı sorunlar yaratmaktadır. İki gruptan
çıkan akım birlikte trene verildiğinden her iki grubun ürettiği enerjinin aynı voltaj ve frekans
değerine sahip olması şarttır. Senkron devresi ile grupların çıkış değerleri denk olduğunda
ortak çalışma başlatılır.
Bu eşitlik sağlanamadığında senkronlama arızası meydana gelir ve ortak çalışma
başlatılamaz. Sistem çalışırken değerler bozulduğunda yine senkronlama arızası oluşur.
Gruplardan farklı akım çekilirse ters güç arızası oluşur.
Bütün sakıncaları ortadan kaldırmak için SPM yük paylaştırma ünitesi sisteme dâhil
edilerek iki grup jeneratör için birer ünite senkron panosu üzerine yerleştirilmiştir.

1. grup yük
paylaştırma
ünitesi

2. grup yük
paylaştırma
ünitesi ünitesi

Resim 3.23: Senkron
pano
Yük paylaştırma üniteleri sürekli olarak kendi gruplarını takip eder. Alternatör çıkış
voltajında değişme olursa hemen ikaz regülatörüne kumanda ederek voltajı önceden
yüklenmiş olan asıl değerine getirtir. Böylece iki alternatörün çıkış voltajlarını sürekli eşitler.
Motor dönüş devrini ise alternatörde üretilen elektriğin frekansından takip eder. Dört
kutuplu alternatör 1500d/dk.da 50 Hz frekans sağlamaktadır. Dolayısı ile frekans artar veya
azalırsa motor devri değişmiş demektir. Senkronlama arızası olmaması için SPM ünitesi
hemen motorun elektronik devir kontrol ünitesine kumanda ederek motora giden yakıt
miktarını artırır veya azaltır. Böylece motorların devirlerini sürekli olarak eşitler ve önceden
yüklenmiş değerlerde tutar.

Frekans uyarı
ışıkları

Resim 3.24: Yük
paylaştırma ünitesi

Voltaj uyarı
ışıkları

3.9. Yardımcı Devreler
Jeneratör vagonlarında yardımcı devreler iki çeşittir:




220 VAC devreleri: Göstergeler, sigortalar, su ve yakıt ön ısıtıcıları, prizler,
ana kontaktör kumanda bobinleri, roleler 220 VAC ile çalışır. Bu enerji
alternatörlerin üzerindeki kumanda panolarında ve ikinci grup kumanda
panosunda bulunan 1000/380-220 V. trafolarından sağlanır.
24 VDC devreleri: Marş devresi, rotor kumanda devreleri, motor koruma
devreleri, aydınlatma devresi, bazı göstergeler, motor çalışma saatleri ve bazı
roleler 24 VDC ile çalışır. Bu enerji motorların akümülatör gruplarından
sağlanır.

3.10. Jeneratör Vagonlarının Kullanılması
3.10.1. Servis Öncesi Yapılacak Kontroller


Vagon dışındaki kontroller: Ön ve arka taraftaki kupling fiş ve buatları, fren
hortumları, vagon tamponları, boji ve dingillerdeki topraklama baraları, şase

altındaki fren kolları ve ısıtma şalterlerinin yerlerinde ve sağlam olup olmadığı,
kol ve şalterlerin doğru tanzim edilip edilmediği kontrol edilir.

Resim 3.25: Vagon ön ve arkadan kontrol noktaları



Vagon içindeki kontroller: Vagon kapı ve pencereleri, bütün panoların kapı ve
kapakları ile duvar filtrelerinin yerinde ve sağlam olduğu kontrol edilir.

Resim 3.26: Duvar filtreleri


Marş öncesi yapılacak kontroller






Birinci, ikinci grup ve senkron panolarında (motor çalıştırılmadan)
otomatik ve fişek sigortalar, roleler, kablolar ve bağlantıları kontrol edilir.
Alternatör kumanda panolarında (motor çalıştırılmadan) termik manyetik
şalter, parafodur, fişek sigorta ve trafolar, kablolar ve baralar kontrol
edilir.
Motorlar ve alternatörler gözle kontrol edilerek hasarlı, gevşek ve eksik
parça olmadığı; yağ, yakıt ve su kaybı bulunmadığı görülür. Tüm bağlantı
cıvata ve somunlarının ayak saplamalarının yerinde ve sıkı olduğu
görülür.
Yağ, su ve yakıt seviyeleri kontrol edilir.





Arıza–bakım takip defteri kontrol edilerek grupların durumu, otomatik
veya manuel tek grup gidilebileceği anlaşılır.
Bu kontrollerin hepsi yapıldıktan sonra gruplar tek olarak çalıştırılıp yüke
sokulur. Ayarları kontrol edilir, gerekiyorsa ayar yapılır. Çalışırken
motorlar kontrol edilir.
Daha sonra gruplar otomatik senkronda çalıştırılarak sistemin normal
işlediği görülür. Trene çıkmadan önce l0-l5 dakika gruplar bu şekilde
çalıştırılarak ısıtılır.

Bu kontrollerin yapılabilmesi için tren saatinden önce gelinerek vagonun depoda
teslim alınması gerekir. Arıza veya giderilemeyen ayar bozukluğu varsa hemen ilgili amire
bildirilir. Tamir veya değiştirme yoluna gidilerek tehir önlenir.

3.10.3. Harici Voltaj ile Ön Isıtma ve Şarj
Uzun süre soğuk beklemelerden sonra motorların kolay çalışması için su donanımı
üzerine elektrik rezistanslı ve termostatlı ısıtıcı bağlanmıştır. Bununla motor suyu ve gövdesi
istenen sıcaklıkta tutulur. Akülerde motor stop edilmişken elektronik şarj redresörü
sayesinde haricî olarak şarj edilebilir.
Bu iş için yapılacak işlem; bir ara kablonun bir fişini sabit tesis prizine, diğer fişini de
birinci grup kumanda panosu içindeki prize takmak ve her iki grup kumanda panosundaki
“ön ısıtıcı” ve “akü şarj” şalterlerini “1“ konumuna almaktır.
Servis sırasında tek grup manuel gidiliyorsa veya otomatik senkronda nöbetleşe
çalışma varsa diğer grubu sıcak tutmak ve şarj etmek için çalışan grubun ön ısıtıcı ve akü
şarj şalterlerini “2“, stop olan grubun ön ısıtıcı ve akü şarj şalterlerini “1“ durumuna almak
yeterlidir. Bu sayede stop durumundaki motor gerektiğinde rahatlıkla çalışacaktır.

3.10.4. Senkron Ayarı
Paralel bağlanacak alternatörlerin ürettikleri gerilimler eşit olduğu anda ve
frekanslarının da eşit olmasıyla senkronoskop devreye girerek aynı adlı uçları birbirlerine
otomatik olarak bağlanarak alternatörleri paralel bağlanmış olur. Bu işlem genelde birinci
alternatörün gerilimin yetmediği durumlarda puant zamanlarda gerçekleşir.

3.10.5. Çalıştırma Biçimleri


Manuel tek grup ile çalıştırma: Sadece gruplardan birinde ya da senkron
sisteminde arıza varsa





Her iki grubun bütün anahtarları “ 0” durumuna alınır.
Çalıştırılacak grubun çalıştırma butonuna sağ elle basılır, sol elle kontak
anahtarı çevrilerek marş yapılır.
Kontak anahtarı motor çalışınca hemen bırakılır. Çalıştırma butonu ise
yağ basıncı 2 atüye yükselince bırakılır.
Göstergelerin çalıştığı ve değerlerin doğruluğu kontrol edilir. Motorlar
kontrol edilir.

Enerji vermek için alternatör elle besleme anahtarı “1” durumuna ve sonra “start”
durumuna getirilir. Ana kontaktör çekerek trene enerji verir. Alternatör devrede lambası
yanar. Senkron panosundaki çıkış ampermetresinde trene kaç amper güç verdiğimiz görülür.
Enerjiyi kesmek için alternatör elle besleme anahtarı “ 0” durumuna alınır. Motor 2
dk. boşta çalıştırılır. Sonra kontak anahtarı tamamen sola çevrilerek motor stop ettirilir.
Manuel çalışma yapılırsa sık sık motor bölmesine geçilerek motor ve değerler kontrol edilir.
 Manuel senkron çalıştırma (Sadece spm cihazı olan vagonlarda)
Önce tek tek motorlar çalıştırılır. Kontrolleri yapılır (yukarıda anlatıldığı gibi). SPM
cihazlarının çalıştığı görülür.
Enerji vermek için önce birinci grubun elle besleme anahtarı “1” ve “start”
durumuna alınır. Alternatör devrede lambası yanar. Sonra hemen ikinci grubun elle besleme
anahtarı “1” ve “start” durumuna alınır. SPM cihazı senkron zamanı gelince ikinci grubu da
devreye sokar.
Enerjiyi kesmek için gruplardan birinin elle besleme anahtarı “0” durumuna alınır.
Sonra hemen diğer grup da “0” durumuna alınır. Enerji kesilmiştir.
Motorlar 2 dk. boşta çalıştırıldıktan sonra stop ettirilir.
Manuel senkron çalışılırsa sık sık motor bölmesine geçilir, motorlar ve değerler
kontrol edilir.


Otomatik senkron çalıştırma: Önce motorlar tek tek çalıştırılarak ısıtılır. Elle
tek tek yüke sokularak kontrol edilir. Sonra motorlar stop edilir. Bütün
anahtarlar “0” durumuna alınır. Önce MASTER ve sonra SLAVE paneller
açılır. HAZIR yazıları görülür. Senkron panosundaki anahtarlar “1” durumuna
alınır. SPM cihazı yoksa senkron anahtarı “otomatik” durumuna alınır.

Master paneldeki “start” tuşuna basılır. Motorlar çalışır, gruplar senkrona girer ve
tren iki grubun gücü ile beslenir. Güç fazla gelirse gruplardan çalışması fazla olan devreden
çıkar, 2 dk. sonra stop eder. Güç az gelirse veya dinlenme süresi dolarsa yeniden çalışır,
senkrona girer. Otomatik sistem bütün bu işlemleri kendi kendine yapmaktadır. Voltaj ve
güç verme durumu panodaki kırmızı lambalardan, panellerdeki led lambalardan ve uzak
gösterim ünitesindeki led lambalarından takip edilebilir.
Enerjiyi kesmek için master paneldeki “STOP” tuşuna basılır. Gruplar yükten çıkar,
motorlar 2 dk. boşta çalışıp stop eder.
Sistemi kapatma önce senkron panosundaki anahtarlar kapatılır. Sonra SLAVE
panel ve en son olarak MASTER panel kapatılır.

3.10.6. Servis Sırasında Yapılacak Kontroller
Ön ve arka taraftaki kupling fiş ve buatları, fren hortumları, vagon tamponları, boji ve
dingillerdeki topraklama baraları, şase altındaki fren kolları ve ısıtma şalterlerinin yerlerinde
ve sağlam olup olmadığı, kol ve şalterlerin doğru tanzim edilip edilmediği kontrol edilir.
Vagon kapı ve pencereleri, bütün panoların kapı ve kapakları ile duvar filtrelerinin
yerinde ve sağlam olup olmadığı kontrol edilir.






Birinci, ikinci grup ve senkron panolarının kapıları açılır (motor
çalıştırılmadan); otomatik ve fişek sigortalar, roleler, kablolar ve bağlantıları
kontrol edilir.
Alternatör kumanda panolarının kapakları açılır (motor çalıştırılmadan); termik
manyetik şalter, parafodur, fişek sigorta ve trafolar, kablolar ve baralar kontrol
edilir.
Motorlar ve alternatörler gözle kontrol edilerek hasarlı, gevşek ve eksik parça
olmadığı; yağ, yakıt ve su kaybı bulunmadığı görülür. Tüm bağlantı cıvata ve
somunlarının, ayak saplamalarının yerinde ve sıkı olduğu görülür.
Yağ, su ve yakıt seviyeleri kontrol edilir.
2058 model kontrol edilerek grupların durumu kontrol edilir, otomatik veya
manuel tek grup gidilebileceği anlaşılır.

3.10.7. Servis Sonunda Yapılacak İşlemler ve Depoya Teslim
Bu kontrollerin hepsi yapıldıktan sonra gruplar tek olarak çalıştırılıp yüke sokulur.
Ayarları kontrol edilir, gerekiyorsa ayar yapılır. Motorlar çalışırken kontrol edilir.
Daha sonra gruplar otomatik senkronda çalıştırılarak sistemin normal işlediği görülür.
Trene çıkmadan önce l0-l5 dakika gruplar bu şekilde çalıştırılarak ısıtılır.
Bu kontrollerin yapılabilmesi için tren saatinden önce gelinerek vagonun depoda
teslim alınması gerekir. Arıza veya giderilemeyen ayar bozukluğu varsa hemen ilgili amire
bildirilir. Tamir veya değiştirme yoluna gidilerek tehir önlenir.

3.10.8. Jeneratör Vagonlarının Soğuk Sevki
Elektrikli lokomotifle veya başka bir jeneratör vagonu ile ısıtılan bir dizide herhangi
bir sebeple soğuk jeneratör vagonu varsa aşağıdaki tedbirler muhakkak alınmalıdır.








Dış hava ısısı düşükse ve antifriz yoksa motorların soğutma suyu boşaltılır.
Pencere ve kapılar kapatılır, kilitlenir.
İmdat kolları çekili bırakılmaz, el freni açık olmalıdır.
Termik şalterler indirilir. Grup ve ana trafoların fişek sigortaları çıkarılır.
Akü kutup başları sökülür, W otomat sigortaların hepsi kapatılır.
Acil stop anahtarları kilitlenir.
Bu işlemlerin yapıldığı arıza ve bakım defterine yazılır.

3.11. Olası Arızalar ve Yapılabilecekler
3.11.1. Sistemin Gördüğü Arızalar
Jeneratörler otomatik modda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir sebeple
otomatik modda çalıştırılamıyorlar ise manuel olarak tek grup çalıştırılabilir. Otomatik
çalışmada sistem birçok kritik arızayı kendisi takip eder ve gerekli korumayı sağlar. Manuel
tek grup çalışmada ise bunların bir kısmını tespit edilemez. Bu sebeple jeneratörler mümkün
olduğunca otomatik modda çalıştırılmalıdır.


Manuel çalıştırmada sistemin gördüğü arızalar

Düşük yağ basıncı, yüksek hararet, aşırı akım arızası, su seviyesinin düşük olmasıdır.


Otomatik çalışmada sistemin gördüğü arızalar

Grup yükten çıkar, stop eder, korna çalar, arızanın led lambası yanar, ekranda arızanın
adı yazar.


Stop ettirici arızalar

Düşük yağ basıncı, yüksek hararet, aşırı/düşük hız, generatör voltaj arızası, su
seviyesinin % 20 düşük olmasıdır.
Bu arızalardan herhangi biri gerçekleştiğinde,







İlgili grup yükten çıkar.
İlgili motor stop eder.
İlgili grubun ihbar kornası öter.
PLC ekranında arıza adı yazar.
PLC panosunda ilgili arızanın ihbar ışığı yanar.
Uzak gösterim ünitesinde ilgili grubun arıza ihbar ışığı yanar, uyarı
kornası öter.



Yükten çıkartıcı arızalar: Aşırı akım arızasıdır.



İhbar verici arızalar: Şarj dinamo arızası, su seviyesi %10 düşük arızası, start
arızasıdır.

Manuel Çalıştırma
Durumunda
Arıza

Stop ettiren
arızalar
1- Düşük yağ
basıncı
2- Yüksek su
harareti
3- Su seviyesi
düşük
4- Aşırı devir

Yükten
çıkaran
arızalar
1- Aşırı akım
çekilmesi
(Ter-man
şalter atar)

İhbar veren
arızalar
1- Su
seviyesi
düşük

Sebebi

Basınç 2
atüden az ise
97 dereceden
çoksa
Kayıp %
20’den çoksa
Motor devri
1620 d/dk.yı
geçerse

Otomatik Senkronda Çalışma Durumunda

Arıza
Stop ettiren
arızalar

1- Düşük yağ
basıncı
2- Yüksek su
harareti
3- Aşırı-düşük
hız
4- Generatör
voltaj arızası
5- Su seviyesi
düşük

Yükten çıkaran
arızalar
1- Aşırı akım
çekilmesi
2- Ters güç
arızası

375 A.’dan
fazla ise
(Cummins
motorlu
ise 250 amper
)
(Motorlar
çalışmaya
devam eder.)

Kayıp %
10’dan çoksa
( Panoda sarı
ışık yanar söner.)

İhbar veren
arızalar
1- Su seviyesi
düşük
2- Şarj dinamo
arızası
3- Start arızası
4- Senkronlama
arızası

Sebebi

Gerçekleşme

Yağ basıncı 2
atüden az ise
Su sıcaklığı
97 dereceden
çoksa
Frekans 47
Hz.den az
veya 54
Hz.den çok
ise
Voltaj 850
V.tan az veya
1050 V.tan
çok ise
Kayıp %
20’den çoksa

(Otomatikte)
Grup yükten
çıkar.
Stop eder.
Korna çalar.
Arızanın led
lambası yanar.
Ekranda arızanın
adı yazar.

Bir gruptan
375 A.dan
fazla akım
çekilirse iki
grubun
voltajı ve
devri çok
farklı olursa
Su kaybı
%10’ dan
çoksa
Kayış kopuk,
kablolar
çıkık,
dinamo
bozuk
3 marşta

Grup yükten
çıkar
(Termikmanyetik şalter
atar.).
Korna çalar.
Arızanın
ledi yanar.
Ekranda
arızanın adı
yazar.

Motorlar
çalışıyor, enerji
veriliyor.
Korna çalar.
Led yanar.
Ekranda arıza
yazar.

motor
çalışmaz ise
120 saniyede
senkron
olmaz ise
(Voltajlar
veya motor
devirleri
farklı)
Tablo 3.3: Sistemin gördüğü arızalar
Görüldüğü gibi manuel çalıştırmada sistem az sayıda arızayı takip eder. Otomatikte ise
daha çok arızayı görür ve koruma sağlar, bilgi verir.

3.10.2. Sistemin Görmediği Arızalar
Bu tip arızaların çoğu sistemin elektronik donanımına bağlanmamış olan ve
giderilmesi konusunda muhtelif örnekleri görülen arıza ve aksaklıklardır.
Jeneratör vagonlarında meydana gelen arızalar ve yapılacak işlemler:
Gerek sistemin takip ettiği gerekse edemediği arızalar meydana gelebilir. Bunların bir
kısmı o sırada giderilebilir. Bazıları ise ancak depolarda tamir edilip giderilebilir.


Yağ kayıpları: Kayıp aşırı değilse yağ seviyesi sık sık takip edilerek servis
tamamlanır. Aşırı kayıp varsa basınç düşeceğinden motor kendisi stop eder.



Su kayıpları: Kelepçeler gevşekse sıkılır. Borularda, radyatörde delinme varsa
depoda tamir edilir. Su filtresinde kayıp varsa filtrenin giriş çıkış vanaları
kapatılarak servis tamamlanır.



Motor taramalı çalışıyor: Yakıt filtresinin altındaki tapa çevrilerek açılır.
İçinde biriken su ve pislik akıtılır. Tapa kapatılır. Tarama devam ederse yakıt
pompasının üstündeki aktüatör soketleri sıkıştırılır. Yine tarama varsa tamiri
depoda yapılır.Yakıt filtresi değiştirilir.



Termik şalter sık sık atıyor: Dizide kısa devre vardır, aşırı akım çeker.
Gruplar yükten çıkarılıp şalter yeniden tanzim edilir. Yine atıyorsa dizi kontrol
edilir. Kısa devre olan vagonda koku ve yanma izi olur. Bu vagon bulunarak
tren şefi ile görüşülür. İlk istasyonda vagon arkaya alınır. Kuplingi bağlanmaz.
Termik şalter yük altında kurulmaz.



Gruplardan biri 1300 V üretiyor: İlgili grubun referans trafosu yanmış
demektir. Tamiri depoda yapılır. Yenisi ile değiştirilir.



Motor çalıştı, hiçbir göstergede değer yok: İlgili grubun alternatör kumanda
panosu açılarak kontrol edilir (motor stop edildikten sonra). Termik şalter
atmamışsa fişek sigorta yanmış demektir. Yedeği takılır. Yoksa sigorta
kutupları arasına ince tel bağlanarak servis tamamlanır. Arıza defterine yazılır.
Yeni sigorta depoda takılır.



Su seviyesi düşük ihbarı (flaşör veya stop ediyor): Su seviyesi tamamlanır.
Seviye tam olduğu hâlde flaşör veya stop ihbarı devam ederse radyatör üst
deposunda bulunan seviye ölçücülerin elektrotları veya bağlantı soketleri
gevşemiştir. Sıkıştırılırsa normale döner.



Marş motoru döndürüyor, dizel motoru çalışmıyor: Yakıt seviyesi kontrol
edilir. Yakıt filtresinin pisliği ve suyu boşaltılır. Çalışmıyorsa yakıt solenoid
valfi arızalıdır. Valf üzerindeki elle ayar vidası çevrilerek motor çalıştırılabilir.
Arıza depoda giderilir.Yeni solenoid valf takılır.



Stop edildiği hâlde motor düşük devirde çalışıyor: Yakıt solenoid valfi
arızalıdır. Valf üzerindeki elle ayar kolu çevrilerek motor stop ettirilebilir.



Motor suyu harareti çok çabuk yükseliyor: Soğutma suyu radyatörünün
petekler arası hava boşlukları tozdan tıkanmıştır. Motor durdurulur, mümkün
olduğunca temizlenir. Tekrar çalıştırılır. Arıza devam ederse depoda radyatör
komple yıkanarak giderilir. Soğutma fanının V kayışı kopmuşsa motor
çalıştırılmaz. Arıza depoda giderilir. V kayışı değiştirilir.



Akü voltajı yeterli fakat marş motoru çalışmıyor: Marş motoru kontaktör
(rölesi) devresi açık kalmıştır. Kontak anahtarı açılarak iletken bir parça ile röle
üzerindeki iki kutup kısa devre ettirilir. Motor dönünce bırakılır. Arıza tam
olarak depoda giderilir. Marş kontaktörü değiştirilir.



Gruplardan birinin akü voltajı düşük: Haricî şarj konusunda anlatıldığı gibi
şarj ve marş yapılır.



Motor, çekilen yük normal olduğu hâlde boğulup stop ediyor: Motorun hava
emiş filtresi tıkanmıştır. Kelebek somun sökülüp filtre çıkarılır. Sert bir cisimle
hafifçe dövülerek tozun önemli bir kısmı filtreden atılır. Filtre yerine takılır.
Emiş göstergesi butonuna basılır. Depoda filtre değiştirilir.



Motor soğutma suyu koyu renk ve kıvamı artmış: Eşanjör su geçiş boruları
delinmiştir. Motor yağı soğutma suyuna karışır. Servisi tamamlar. Tamiri ise
depoda boruları lehimlenerek yapılır.



Şarj dinamosu arıza ihbarı veriyor: Dinamo üzerindeki kablolar kopuk
olabilir. Kablo uçları çıkmış olabilir. Kablo eklenir, uç sıkıştırılır. Düzelmezse
arıza depoda giderilir. V kayışı kopuksa değiştirilir, konjektör arızalı ise
değiştirilir, kömürleri kırık veya bitikse değiştirilir.



Aşırı vakum var, duvar filtreleri şişiyor: Filtreler toz ve pislikle dolmuştur.
Motorlar durdurulur. Sert bir cisimle filtreler hafifçe dövülerek toz indirilir.
Tabana dökülen toz süpürülerek dışarı atılır. Motorlar çalıştırılır. Tam temizliği
sökülerek yıkanmak suretiyle depoda yapılır.



Voltaj sabit değil, ayarlanamıyor: İkaz regülatörü arızalıdır. Tek grup gidilir.
Arıza depoda giderilir. İkaz regülatörü değiştirilir.



Jeneratör vagonunun akuplemanı arızalı: Yolcu vagonunun akupleman fişi
jeneratörün akupleman prizine takılır. O da arızalı ise jeneratör vagonu dizinin
en sonuna alınarak sağlam taraftan istifade edilebilir. Fakat jeneratör yükten
çıkarılarak arızalı veya kırık olan fiş kör buata iyice sabitlenmeli ve gerekirse
yalıtkan malzeme ile sarılarak izole edildikten sonra enerji verilmelidir. Arıza
tam olarak depoda giderilir. Akupleman değiştirilir.



Dizi aşırı akım çekiyor, motorlar bayılıp stop ediyor: Bu durum genellikle
TVS vagonlarından oluşan diziler ısıtılırken meydana gelir. Çok soğuk
havalarda, elektrikli lokomotif ayrılıp dizel lokomotif ve jeneratör vagonu
bağlandıktan sonra ya da arıza nedeniyle jeneratör vagonu değiştirildikten sonra
ortaya çıkar. Sebep ise değiştirme yapılana kadar yolcu inme-binmeleri
nedeniyle vagonların soğumasıdır. Bu vagonların sistemi ısıyı sabit tutma
özelliği taşır. 10-15 dakika ısıtılmadan ve kapıları açık beklerse enerji
verildiğinde dizinin tümü aynı anda yüke girer. Çünkü sistem diziyi tamamen
soğuk olarak algılamıştır. Üstelik elektrikli cihazlar ilk çalışma anında çok kısa
süre ile normalden 2-3 kat fazla akım çeker.
Bu sorunu gidermek için;




Dizideki vagonların hepsinin ısıtma sistemleri kapatılır.
Jeneratörler yüke sokulur.
Vagonların ısıtıcı sistemleri sıra ile tek tek açılır.



Ters güç arızası yapıyor: Senkronize çalışma sırasında gruplardan birinden
diğerine göre fazla akım çekilirse ters güç arızası meydana gelir. Alternatör
tehlikeye girer. Bu yüzden gruplar hemen acil stop butonlarına basılarak
durdurulmalıdır. Termal şalterleri atmışsa yeniden tanzim edilip ters güç reset
butonlarına basılır. Gruplar tek tek manuel çalıştırılıp ayarları yeniden eşitlenir.
Sonra da stop edilip otomatik çalışmaya geçilir.



Senkronlama hatası ihbarı veriyor: Motorlar tek tek sıra ile çalıştırılır ve
devirleri ayarlanır. Rahat bir senkronlama için iki motorun devirleri arasında 23 d/dk. fark verilmelidir. Voltaj ayarları da kontrol edilir, eşitlenir. Tarama,
referans trafosu arızası, voltaj regülatörü veya potansiyometresi arızası ya da
devir potansiyometresi arızası gibi problemler görülürse bunlar ancak depoda
tamir edilebileceğinden tek grup olarak devam edilir. Arızalı devre elemanları
depoda yenisi ile değiştirilir.



Jeneratör vagonu ısınmıyor: WC’nin karşısında bulunan vagon elektrik
panosundaki ısıtma sigortası açık olmalıdır. İkinci grup panosunun içinde alt
tarafta bulunan vagon ısıtmasına ait fişek sigorta atık ise değiştirilir.

Not: Panoyu açmadan önce motorları durdur.

Isıtma sigortası

Ana kontaktöre, prize 220
VAC veren trafo

Resim 3.27: Trafo ve ısıtma sigortası

Bu arızalardan hangisi meydana gelirse gelsin giderilemezse tek grup servis yapılarak
imdat istemeden, seferi aksatmadan devam etmek gerekir. Isıtma gücü yetmezse tren şefi ile
mutabakat sağlanarak bir süre dizinin yarısı sonra diğer yarısı sıra ile ısıtılır, termostatların
ısı dereceleri 18 oC’ye indirilir, servis tamamlanır. Depoya her dönüşte arıza ve aksamaların
hepsi arıza ve bakım takip defterine ayrıntılı olarak yazılır. Her iki grubun maksimum
çalışma değerleri, toplam motor çalışma saatleri (hem PLC hem de analog göstergedeki
saatler) yazılır. Bu sayede depoda, jeneratörlerin bakım onarım ve kontrolü en doğru ve
uygun şekilde yapılabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Jeneratör vagon iklimlendirme enerjisinin kumanda kontrol devrelerinin kontrolünü
yapınız.
İşlem Basamakları
Dizel motor kumanda ve kontrol devrelerinin
arızalarında gerekli işlemleri yaparak arızaları
gideriniz.
Elektrojen grubu panosu, senkronizasyon
panosu, PLC ünitesi, ölçme, ters güç, senkron,
SPM ünitesi ve yardımcı devrelerin olası
arızalarını da tespit ederek faal hâle getiriniz.
Servis ve marş öncesi kontrolleri kurallarına
uygun olarak yapınız.
Haricî voltaj ile motor ön ısıtma ve şarj
işlemini yapınız.
Senkron ayarı için motor devirlerini ve
alternatör voltajlarını ilgili kartlar üzerinde
yapınız.

Öneriler

Güvenlik kurallarına uyunuz.
Araç üzerinde çalışırken gerekli
tedbirleri alınız.
Kumanda pano kapı ve kapaklarını
açmadan önce motorları durdurunuz.
Motorlar çalışırken yapılan kontrollerde
fan ve kayışlardan uzakta durunuz.
Temiz ve güvenlik önlemlerini alarak
çalışınız.
Araç kataloğuna bakınız.
İş güvenlik kurallarına uyunuz.

Sistemi manuel ve otomatik modlarda
çalıştırınız.
Servis sırasında ve sonunda yapılacak işlemleri
yaparak taşıtı depoya teslim ediniz.
Taşıtın soğuk sevk işlemlerini yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Dizel motor kumanda ve kontrol devrelerinin arızalarında gerekli
işlemleri yaparak arızaları giderdiniz mi?
2. Elektrojen grubu panosu, senkronizasyon panosu, PLC ünitesi,
ölçme, ters güç, senkron, SPM ünitesi ve yardımcı devrelerin olası
arızalarını da tespit ederek faal hâle getirdiniz mi?
3. Servis ve marş öncesi kontrolleri kurallarına uygun olarak yaptınız
mı?
4. Haricî voltaj ile motor ön ısıtma ve şarj işlemini yaptınız mı?
5. Senkron ayarı için motor devirlerini ve alternatör voltajlarını ilgili
kartlar üzerinde yaptınız mı?
6.Sistemi manuel ve otomatik modlarda çalıştırdınız mı?
7.Servis sırasında ve sonunda yapılacak işlemleri yaparak taşıtı
depoya teslim ettiniz mi?
8.Taşıtın soğuk sevk işlemlerini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Her tip jeneratör motorunun 1500 d/dk. hızla dönmesinin sebebi nedir?
A) Rotoru dört kutuplu olduğu içindir.
B) Alternatörün aşınmaması içindir.
C) Alternatörün hızla soğutulması içindir.
D) Enerjinin en hızlı şekilde temini içindir.

2.

Jeneratör vagonu alternatöründe ikaz regülatörünün görevi nedir?
A) Frekansı düzenler.
B) Motor devrini ayarlar.
C) Alternatör voltajının düzenli olarak üretilmesini sağlar.
D) Aşırı akıma karşı koruma sağlar.

3. Jeneratör vagonunda tren iklimlendirme enerjisi 1000 V AC nerede meydana
gelmektedir?
A) Alternatörün ana stator sargısında
B) Voltaj regülâtöründe
C) Referans trafosunda
D) İkaz statorunda
4. Jeneratör vagonlarında otomatik transfer ünitesi hangi elemanlardan oluşur?
A) Yağ basınç rölesi ve su hararet rölesi
B) İkaz regülatörü, referans trafosu ve SPM cihazı
C) Master panel, slave panel ve uzak gösterim ünitesi
D) Marş motoru rölesi, marş motoru ve itici bobini
5. Jeneratör motorlarının yağ termostatı açma sıcaklığı ne kadardır?
A) 50 ᵒC
B) 65 ᵒC
C) 70 ᵒC
D) 75 ᵒC

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ -4
ÖĞRENME FAALİYETİ -4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında dizel elektrikli taşıtların
tren ısıtma devrelerini kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan elektrikli ve dizel elektrikli raylı
sistem araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.



Dizel elektrikli taşıtların tren ısıtma devreleri hakkında araştırma yapınız.



Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

4. DİZEL ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA
ISITMA ENERJİSİNİN KUMANDA
KONTROLÜ VE KULLANILMASI
4.1. DC Aşırı Gerilim ve Akım Rölesi


DMU tren setleri

Bu tip trenler TCDD’de yeni kullanıma giren dizel motorlu trenlerdir. Bu trenlerin
hareketi otomatik hidrolik şanzımanlar ile sağlanmaktadır.
Bunların iklimlendirme enerjisi trenin şase altında bulunan ayrı bir dizel-alternatör
grubundan sağlanır. Jeneratör vagonları gibi trenden bağımsız elde edilen enerji trenin ısıtma
ve soğutma işinde kullanılır. Makinist kumanda masasında bulunan anahtarlar ve butonlar ile
kumanda sağlanır. Trenin elektrik dolabında da çalışma ve koruma devreleri vardır. Sistemin
çalışması yazılım esaslıdır.
Dizel motor gücü ve devri

Alternatör çıkış gücü

Alternatör çıkış gerilimi

1500 d/dk - 75 HP

70 kVA - 56 kW

380/220 VAC 50 hz

Tablo 4.1: Motor ve alternatörün spesifik bilgileri

Şekil 4.1: DMU seti iklimlendirme enerji kaynağı

Açma ve ayar
şalterleri

Resim 4.1: Kabinden kumanda panosu



Kumandası

Bu tip araçlarda iklimlendirme kumandası trenin her iki başında bulunan kumanda
mahallerinden yapılır. Önce dizel motorları çalıştırılır. Daha sonra ısıtma veya soğutma
seçilerek istenilen sıcaklık değerleri ayarlanır. Kumanda panosunda ve elektrik devreleri
dolabında sistemin çalışması takip edilebilir.

Vagon seçimi
1-2
Ayar
girişleri
Işık diyagramı

Resim 4.2: Kumanda panosu



De 24000 tipi lokomotifler

DE 24000 tipi lokomotiflerde eski tip vagonların ısıtılması amacı ile ısıtma trafoları
konulmuştur.Trafo ana alternatörden aldığı elektriğin voltajını yükseltir, redresör ile doğru
akıma çevrilir. Bu elektrik akımı sırasıyla ana güç kontaktörüne, akuplemanlara aktarılır.
Ana redresör bölmesinde trafoya ait sigortalar bulunur. Cihaz 750 ile 1270 volt arasında
doğru akım üretir.
Ana kontaktörün kilitleme kolu dolap kapağının dışındadır. Kolun çıkarılabilmesi için
sola çevrilmesi gerekir. Bu durumda kontaktör mekanik olarak kilitlenir. Kapı üzerine
takılmış siviç sayesinde seyir hâlinde kapı açılırsa Q60 (kaçak akım) sistemi enerjilenir.
Cihaz kapılarının açık hâlde seyrüsefer yapılması önlenmiş olur. Kilitleme kolu kapıyı da
kilitler.

Resim 4.3: Dizel lokomotifler üzerindeki ısıtma trafosu

4.2. DC Aşırı Gerilim ve Akım Koruma Rolesi
Dizel lokomotifler üzerinde bulunan ısıtma trafoları ile ısıtma yaparken cihazı
korumak amacı ile cihaz blokunda bulunan aşırı gerilim ve aşırı akım koruma roleleri
sayesinde voltaj 1270 voltu ve akım 250 amperi geçerse enerji kesilir. Kumanda anahtarı “0”
pozisyonunda değilken reset butonu ile Q60 lambası söndürülemez.

4.3. Makinist Yüksek Gerilim Koruma Rolesi
Cihazdan şaseye ve makinist bölmesine akım kaçağı olması hâlinde enerjiyi keser.

4.4. Isıtma Enerjisi Kumanda Düzenekleri
Isıtma yapmak için lokomotif motoru çalıştırılmadan önce yapılacak kontroller
vardır.
Kumanda mahallinin arkasında bulunan trafo kapıları açılarak ana kontaktör, hava
vanaları, sigortalar, soğutma fanlarının çalışıp çalışmadığı, kapı siviçleri kontrol edilir.
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra lokomotifler dururken enerji verme işlemi yapılır. Cihaz
kapısında bulunan kontaktör emniyet kilidi çıkarılıp revizöre verilir. Akuplemanlar
bağlandıktan sonra geri alınıp kontaktöre (kapı üzerine) takılır ve aşağıya çevrilip kontaktör
kilidi çözülür. Korna ile uyarı verdikten sonra ileri-geri kolu yerinden çıkarılıp ısıtma
kumanda anahtarına takılır. Sola doğru çevrilerek “S” pozisyonuna alınır. Bu anda motor
yüke girer, sesi değişir. Kol “S” durumundan “A” durumuna doğru getirilerek motor
devrinin 1100 d/dk. voltajın ise 1000 V. olduğu görülür. Lokomotiflere dururken enerji
verme işleminden sonra hareket hâlinde de enerji verme işlemi yapılır. Bunun için ısıtma
anahtarı T durumuna alınır. Bundan sonra lokomotif ikazı ile beraber ısıtma voltajı da
yükselecektir. Bu tip enerji kaynağı ile sadece eski tip vagonlar ısıtılabilir.

4.5. Redresör Koruma Devresi
Redresör devresinde üç adet 400 amperlik bıçaklı sigorta, sistemi korumaktadır.

4.6. Isıtma Çıkış Kontaktörü
Trafonun sağladığı enerjiyi yolcu vagonlarına vermek için bir kontaktör kullanılır.
Makinisti yüksek gerilim riskinden korumak için kontaktör uzaktan hava ile kumanda edilir.
Isıtma kumanda anahtarı elektrovalfe elektrik gönderir. Valfin bobini mıknatıslanıp hava
yolunu açtırır. Hava basıncı ile de kontaktör papuçları birleşir ve elektrik akımı trene gider.

4.7. Isıtma Trafosu Koruma Devresi
Bu devrede aşırı akım ve aşırı gerilim roleleri, kaçak akım rolesi, üç adet bıçaklı
sigorta, kapı sivici yer alır ve sistemi korur.

4.8. Isıtma Sisteminin Kullanılması
Tüm sıcak hava üflemeli (FER) almaçlar ile elektrik rezistans sobalı (konveksiyon)
almaçlar hem 1000 VAC 1 faz hem de 1000 VDC enerji kaynakları ile beslenebilir. FER ve
konveksiyon sistemli vagonlardan, sabit tesislerden, elektrik lokomotiflerinden, dizel
lokomotiflerden, jeneratör vagonlarından beslenebilir. Bu tür vagonlardan teşkil edilmiş olan
trenlerin ısıtmaları dizel lokomotifler ile yapılabilmektedir. Bu sayede hem trenin teminde
hem de ısıtmada dizel lokomotifler kullanılarak personel tasarrufu sağlanabilmektedir.
Ancak; TVS 2000, M10, M70 , M80 ve K serisi vagonlar yalnızca 1000 VAC 1 faz enerji
kaynakları olan sabit tesisler, elektrik lokomotifleri ve jeneratör vagonlarından beslenebilir.
Bir TVS 2000, M10, M70, M80 ve K tipi vagonu DC kaynaktan beslemek hem kaynakta
hem de almaçta çok ağır hasarlara yol açabilir.

4.9. Olası Arızalar Karşısında Yapılabilecekler
Aşırı akım çekilmesi hâlinde vagonlarda kısa devre veya dizide fazla vagon vardır.
Arızalı vagon sona alınıp enerji bağlantısı kesilir. Sigortalar atarsa aşırı yük vardır. Yeni
sigorta takılır. Kısa devre bulunup düzeltilir. Enerji çıkışı yoksa redresör diyotları tek tek
ölçülerek arızalı olanları değiştirilir.
Kumanda gerçekleşmiyorsa kablo bağlantıları, elektrovalf bobini ve hava geçişi
kontrol edilir. Kontaktörün çekip çekmediği tespit edilir. Arıza bulunan parçalar tamir edilir
veya yenilenir.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dizel elektrik taşıtların ısıtma enerjisinin kumanda kontrol devrelerinin kontrolünü
yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
Dizel elektrik taşıtların ısıtma sistemlerinin
servis öncesi kontrollerini yapınız.
Dizel elektrik taşıtlarının ısıtma sistemlerini
Güvenlik kurallarına uyunuz.
çalıştırarak ısı ayarlarını yapınız.
Araç üstünde çalışırken gerekli tedbirleri
alınız.
Ön kontrol ve arıza giderme çalışmalarında
önce dizel motoru durdurunuz.
Dizel
elektrik
taşıtların
ısıtma
Temiz ve güvenli çalışınız.
sistemlerininde arızası durumunda gerekli
Araç kataloğuna bakınız.
kontrolleri yaparak arızayı bulup gideriniz.
İş güvenlik kurallarına uyunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.Dizel elektrik taşıtların ısıtma sistemlerinin
kontrollerini yaptınız mı?

Evet
servis

Hayır

öncesi

2.Dizel elektrik taşıtlarının ısıtma sistemlerini çalıştırarak ısı
ayarlarını yaptınız mı?
3.Dizel elektrik taşıtların ısıtma sistemlerininde arızası durumunda
gerekli kontrolleri yaparak arızayı bulup giderdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Dizel tren setlerinin (DMU) iklimlendirme motoru gücü ve devri ne kadardır?
A) 75 HP – 1500 d/dk.
B) 100 HP – 1500 d/dk.
C) 75 HP – 1200 d/dk.
D) 100 HP – 1200 d/dk.

2.

DE 24000 tipi lokomotiflerin tren iklimlendirme voltajı ne kadardır?
A) 1000 V AC
B) 1000 ile 1500 V AC arasında
C) 750 ile 1270 V DC arasında
D) 1000 V DC

3.

DE 24000 tipi lokomotiflerin iklimlendirme enerjisi çıkış gücü sınırı ne kadardır?
A) 250 amper
B) 300 amper
C) 350 amper
D) 400 amper

4.

DE 24000 tipi lokomotiflerde hareket hâlinde iken enerji vermek için kumanda kolu
hangi pozisyonda olmalıdır?
A) “S” pozisyonu
B) “İleri” pozisyonu
C) “T” pozisyonu
D) “1” pozisyonu

5.

DE 24000 tipi lokomotifler ile hangi tip vagonlar ısıtılabilir?
A) TVS tipi vagonlar
B) FER ve konveksiyon sistemli vagonlar
C) Restoran vagonları
D) Yataklı vagonlar

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ -5

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -5

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında iklimlendirme enerjisinin
araçlar arası aktarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan elektrikli ve dizel elektrikli raylı
sistem araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.



İklimlendirme enerjisinin araçlar arası aktarımı hakkında araştırma yapınız.


Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

5. SABİT TESİS, ÇEKEN VE ÇEKİLEN
ARAÇLARIN İKLİMLENDİRİLMESİNDE
KULLANILAN ORTAK ANA PARÇALAR
5.1 Ana Nakil Kablosu
Vagonu baştan başa geçen ve her iki uçtan akupleman fiş ve prizlerine irtibatlı
kablodur. Alüminyum boru içinden geçer. Kesiti 185 mm2 dir. 800 amper ve 6000 volta
dayanıklıdır.

5.2. Kablo Buatı
Vagonun baş tarafında bulunur. Alüminyumdur. Ana nakil, dağıtım, fiş ve priz
kablolarını birbirine bağlamaya yarar.

Kablo buatı

Resim 5.1: Kablo buatı

5.3. Dağıtım Kablosu
Vagonun kablo buatı ile kendi ısıtma sistemi arasındadır. Ana hattan geçen enerjinin o
vagonun kendi ısıtma sistemine alınmasına yarar.

5.4. Akupleman Prizi
Her vagonun iki başında bulunur. Birbirine çapraz monte edilmiştir. Karşılarına her
zaman fiş denk gelir. Yaylı kapağı hem prizin kapanıp korunmasını hem de fiş takıldığında
tırnağı ile fişi tutmaya yarar. Alüminyumdur. 800 amper, 3000 volta dayanıklıdır.

Fişi
tutan
tırnak

Kapalı
durum
daki
priz

Kapa
ğı
açık
priz

Resim 5.2:
Akupleman prizi

5.5. Akupleman Fişi
Her vagonun iki başında birbirine çapraz monte edilmiştir. Alüminyumdan imaldir.
Kablosu dağıtım buatına bağlıdır. Kablo kesiti 185 mm2dir. 800 amper, 6000 volta
dayanıklıdır.
Ortak parçaların alüminyumdan yapılmasının ve kabloların alüminyum borulardan
geçirilmesinin sebebi manyetik alan oluşmasını engellemektir. Böylece fren papucunun
demir tozları sistem parçaları üzerinde birikmez. İnsanlarında oluşan manyetik alanlardan
korunması sağlanır.

Akupleman fişi ve kablosu

Resim 5.2: Akupleman fişi

5.6. Kör Buat
Demir borudan yapılmıştır. Vagonda akupleman fişlerinin yanında bulunur.
Kullanılmayan fişler kör buata takılır.

Kör buat

Resim 5.3: Kör buat

5.7. Topraklama Baraları
Enerji kaynaklarından alınan tren iklimlendirme enerjisi vagonlara akupleman fiş ve
prizleri ile tek faz (pozitif) olarak iletilir. Negatif dönüşü ise şasi, boji, tekerlek ve ray
üzerinden olur. Bakır örgüden yapılan topraklama baraları bu iletimi kolaylaştırır, vagonun
oynak parçalarının arklanıp çapaklanmasını ve zarar görmesini önler. Almaçların düzgün
çalışmasını sağlar. Topraklama devreleri bu baralara bağlı olup kaçak akım hâlinde yolcu ve
personelin korunmasını sağlar.

Şasi-boji
arası bara
Boji –
tekerlek
arası bara

Resim 5.4: Topraklama barası

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İKLIMLENDIRME ENERJISINI ARAÇLAR ARASI AKTARINIZ.
İşlem Basamakları
İklimlendirme enerjisi vagonlara
aktarılmadan önce gerekli kontrolleri
yapınız.
Akupleman fişini vagon prizine takarak
enerji geçişini sağlayınız ve sonra sökerek
enerji kaynağını trenden ayırınız.

Öneriler

Güvenlik kurallarına uyunuz.
Araçlar üstünde çalışırken gerekli tedbirleri
alınız.
Akupleman fiş ve prizlerini takmadan ve
sökmeden önce enerji kaynağının
şalterlerinin kapalı olmasını, dizel
motorların durdurulmasını sağlayınız.
Temiz ve güvenli çalışınız.
Araç kataloğuna bakınız.
İş güvenlik kurallarına uyunuz.

Dizi içerisindeki arızalı taşıtı bulabilmek
için tek tek sırasıyla vagonlara enerji veriniz
ve arızalı olan vagonu tespit ediniz.
Arızalı taşıtın hangi ortak ana parçasında
arıza olduğunu ölçü aleti ile ölçerek
bulunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ana nakil kablosunun elektriksel kapasitesi ne kadardır?
A) 800 amper, 6000 volt
B) 600 amper, 1000 volt
C) 500 amper, 1500 volt
D) 800 amper, 3000 volt

2.

Dağıtım kablosunun görevi nedir?
A) Elektrik enerjisini dağıtır.
B) Dağıtım güvenliğini sağlar.
C) Bulunduğu vagonun iklimlendirme sistemine enerji aktarır.
D) Bulunduğu vagonun akümülatörlerini doldurur.

3.

Aküpleman prizi her vagonda kaç adet bulunur?
A) 2 adettir.
B) 3 adettir.
C) 4 adettir.
D) 5 adettir.

4.

Akupleman fişinin kablo kesiti ne kadardır?
A) 100 mm2
B) 155 mm2
C) 185 mm2
D) 195 mm2

5.

İklimlendirme sistemi ortak parçalarının alüminyumdan üretilmesinin sebebi nedir?
A) Daha sağlam olması içindir.
B) Manyetik alan oluşmasını önlemek içindir.
C) Elektrik geçişini sağlamak içindir.
D) Yüksek sıcaklık oluşmasını önlemek içindir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.Sabit tesislerin arıza olasılıklarına göre ilgili şalter ile diğer kumanda
elemanlarının düzenlenmesi işlemini yaptınız mı?

Evet

Hayır

2.Elektrikli taşıttan iklimlendirme için aşırı akım çekilmesi
hâlinde çeşitli ihbar lambaları ve emniyet şalter ve rolelerinin
durumunu ve yeniden tanzimini yaptınız mı?
3.Elektrikli taşıtın iklimlendirme sistemini çalıştırarak ısı
ayarlarını yaptınız mı?
4.Dizel motor kumanda ve kontrol devrelerinin arızalarında
gerekli işlemleri yaparak arızaları giderdiniz mi?
5.Elektrojen grubu panosu, senkronizasyon panosu, PLC ünitesi,
ölçme, ters güç, senkron, SPM ünitesi ve yardımcı devrelerin
olası arızalarını da tespit ederek faal hâle getirdiniz mi?
6.Servis ve marş öncesi kontrolleri kurallarına uygun olarak
yaptınız mı?
7.Haricî voltaj ile motor ön ısıtma ve şarj işlemini yaptınız mı?
8.Raylı taşıtlarda frenlerin çeşitli yapılarını ve kullanım alanlarını
incelediniz mi?
9.Çevrenizdeki raylı taşıtların iklimlendirme sistemlerini görmeye
gittiniz mi?
10.Raylı taşıtlarda iklimlendirme sisteminin çeşitli yapılarını ve
kullanım alanlarını incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
SORULAR CEVAPLAR
1
A
2
C
3
A
4
C
5
D
ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
SORULAR CEVAPLAR
1
A
2
C
3
A
4
C
5
B
ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
SORULAR CEVAPLAR
1
A
2
C
3
A
4
C
5
B

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1
2
3
4
5

CEVAPLAR
A
C
A
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI

SORULAR
1
2
3
4
5

CEVAPLAR
A
C
A
C
B
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