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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle raylı sistem araçlarından biri olan
dizel elektrikli lokomotiflerde elektrik enerjisinin üretilmesi ve arıza bakım/onarımını
öğreneceksiniz. Tüm dizel elektrikli lokomotiflerin çalışabilmesi için ilk önce bu sisteme
ihtiyaç vardır.
Dizel elektrikli lokomotiflerde dizel motorla birlikte sürekli çalışan ana alternatör ve
yardımcı alternatörde (çalışma esnasında) malzeme yorgunluğu nedeniyle zamanla
yıpranmalar veya bağlantı sisteminde aksamalar meydana gelebilir. Bundan dolayı meydana
gelebilecek aksaklıkların önlenebilmesi için bakım ve kontrol işlemlerinin titizlikle
uygulanması gerekmektedir. Günümüz dizel elektrikli taşıtların gelişimine paralel olarak
dizel elektrikli lokomotiflerin elektrik üretimi teknolojisi de gelişmektedir. Raylı sistemlerde
kullanılan dizel elektrik lokomotiflerde alternatörün ve bağlantı elemanlarının malzeme
aşıntısını en aza indirip çalışma ömrünü daha fazla uzatabilmek için bakım ve kontrol
işlemlerine daha çok önem verilmektedir. Dizel elektrikli lokomotiflerde elektrik enerjisinin
üretilmesini tanımanız ve çalışma mantığını anlamanız tüm dizel elektrikli lokomotifleri
daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.
Bu modülü tamamladıktan sonra tüm dizel elektrikli lokomotiflerde kullanılan, dizel
elektrik sistemlerde elektrik enerjisi üretim sistemlerinin kontrolünü yapabilecek, gerekli
bakım ve onarım becerisi kazanabileceksiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında dizel elektrikli
lokomotiflerde alternatörlerin önemini, yapısını ve sistemin çalışmasını inceleyerek, gerekli
ölçümleri yaparak, arızaları giderebilecek ve onarımlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki dizel elektrikli lokomotiflerde
alternatör ile ilgili faaliyetleri araştırınız.
İnternet sitelerinden alternatörleri inceleyeniz.
Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

1. ANA ALTERNATÖR
Alternatif gerilim alternatörlerde üretilir. Alternatörlere mekanik enerji dışarıdan bir
kaynakla verilir. Bu kaynak DE lokomotiflerde alternatör dizel motorudur. Alternatörde
üretilen gerilim kontrol ünitesi vasıtasıyla uyumlu hâle getirilerek devreye verilir.
Ana alternatörler DE lokomotiflerin elektrik enerjisi üretimini sağlayan en önemli
kısmıdır. Bu kısımda ana alternatörün yapısını tanıyacaksınız.

1.1 Tanımı ve Görevi
Alternatörler doğru akım üreteçleriyle aynı mantıkla çalışır. Bir iletkenin etrafındaki
manyetik alan değişince iletkende bir akım oluşur. Modern tipik bir Alternatörde rotor
denilen mıknatıslar demir cevherine sarılmış olan stator denilen sabit iletken sargıların içinde
veya etrafında döner. Mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle iletkenler etrafındaki
manyetik alan değişir ve elektrik akımı üretilmiş olur.
Dizel motorundan aldığı mekanik enerjiyi alternatif akım elektrik enerjisine çeviren
makinelere AC jeneratör veya diğer bir adla alternatör denir.
Alternatörlerin nasıl elektrik ürettiğini anlayabilmemiz için Faraday’ın elektrik üretme
prensibini kavramamız gerekir.
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Faraday elektrik üretme prensibi: Bir manyetik alan içerisinde hareket eden
bir iletken, manyetik kuvvet hatlarını kestiği zaman illetken üzerinde
elektromotor kuvveti (indüksiyon voltajı) oluşur ve iletken devrenin bir elemanı
durumunda ise üzerinden bir akım geçer.

Alternatörlerin nasıl elektrik ürettiği aşağıda basitçe anlatılmıştır:
N-S kutupları arasında dairesel olarak hareket ettirilen bir bobinde alternatif gerilim
indüklenir. İndüklenen bu gerilim kollektör ve fırçalar yardımıyla dış devreye alınır.

Resim 1.1: Basit bir jeneratör

Resim 1.1’de görüldüğü gibi birkaç sipirden oluşan bir bobin saat yönünde hareket
ettirilerek N-S kutupları arasındaki kuvvet çizgilerini kesmektedir. Bobinin saat yönündeki
dairesel hareketi sürdüğü müddetçe üzerinde gerilim indüklenecektir. İndüklenen gerilim
alternatif gerilimdir. Bilezikler ve fırçalar yardımıyla dış devreye alınan gerilim bir lambaya
bağlandığı zaman lamba üzerinden akım geçirerek lambanın ışık vermesini sağlayacaktır.
Bu sayede mekanik enerji elektriğe, elektrik de ışığa çevrilmiş olacaktır. Resim 1.2‘de
otomobil alternatörünü oluşturan kısımlar görülmektedir.
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Resim 1.2: Alternatörü oluşturan kısımlar

1.1 Çeşitleri
Küçük ve büyük taşıtlarda kullanılan birçok alternatör çeşidi vardır. Bizler bu
modülde daha çok kendinden ve dışarıdan uyartımlı ana alternatörü, yardımcı alternatörü,
tren setlerinde ve yolcu vagonlarında kullanılan alternatörleri inceleyeceğiz.

1.1.1. Yapısına Göre Alternatör Çeşitleri
Elektrik üretme yapılarına göre alternatörleri iki ana grupta inceleyebiliriz.


Kendinden uyartımlı alternatörler

Alternatörun ihtiyaç duyduğu manyetik alan kendi içerisinde bulunan mıknatıslar
tarafından sağlanmaktadır. Rotorun manyetik alanı mıknatıslarla (genellikle çok ufak
makinelerde) veya fırçalar yardımıyla aktarılacak bir akım ile elde edilebilir. Otomobillerde
kullanılan alternatörlerde rotordaki manyetik alan her zaman fırçalar ile aktarılan çok küçük
akımla oluşturulur. Genellikle küçük güçlü alternatörler bu şekilde imal edilmektedir.
Son zamanlarda senkron makinelerde kendi kendine uyartım çok kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlarda, aynen kendi kendine uyartımlı dinamolarda olduğu gibi alternatörün
artık manyetik alanından yararlanılır. Alternatörün ürettiği alternatif gerilim, doğrultmaçlar
aracılığı ile doğrultulur ve kutuplar uyartılır.

 Dışarıdan uyartımlı alternatörler
Alternatörün elektrik üretebilmesi için manyetik alan yaratılması gerekmektedir.
Bunun için alternatörün rotoruna uyartım akımı gönderilir. Bu uyartım akımı çeşitli
yöntemlerle sağlanır. Büyük güçlü alternatörler bu şekilde imal edilmektedir.
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Dışarıdan uyartımlı alternatörler bir çevirici makine tarafından çevrilen hareket
enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makinesidir. Genellikle elektrik enerjisinin
şebekeden sağlanamadığı yerlerde kullanılır. Alternatör su türbinleri, rüzgâr, dizel motor gibi
çeşitli çeviricilerle kullanılabilir. Elektrik ihtiyacı olan çoğu yerde şebeke yedeği olarak
yaygın olarak dizel motor ile tahrik edilen alternatörler kullanılır.
Günümüzde fırçalı alternatörler yerini fırçasız, daha modern ve bakım gerektirmeyen,
voltajın elektronik voltaj regülatörü ile sabitlendiği alternatörlere bırakmıştır.
DE Lokomotiflerde genelde ana alternatörü uyarmak için yardımcı alternatör
kullanılır. Bu yardımcı alternatör Şekil 1.2’de şematik olarak gösterilmektedir.

Şekil 1.1: Dışarıdan yardımcı alternatörle, ana alternatörün uyartım şematik şekilleri

1.2.2. Kullanım Amacına Göre Alternatör Çeşitleri
Kullanım amacına göre alternatör çeşitleri lokomotiflerde, tren setlerinde ve çekilen
araçlarda farklı uyartımlı ve hareket alma şekilleri farklı olarak kullanılır.


Dizel motorlu lokomotiflerde kullanılan alternatörler

Genellikle büyük güce sahiptir. Uyartım (ikaz) akımı alternatörün rotoruna verilmek
sureti ile elektrik enerjisi elde edilir. DE lokomotiften istenilen güce doğru orantılı olarak
uyartım akımı otomatik ayarlanır (Resim1.3).
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Resim 1.3: DE alternatör ve davlumbazı



Dizel motorlu tren setleri ve yolcu vagonlarında kullanılan alternatörle

Genellikle küçük güce sahiptir. Vagonlarda daha çok kullanılır. Vagonların dingil
başına bağlanan bir kardan mili ile veya kayış kasnak grubu (Resim1.4) ile tahrik edilir.
Vagon hareket ettiği süre içinde elektrik enerjisi üretir. Uyartım akımı akülerden sağlanır ve
vagonda harcanan elektrik değerine ve vagonun sahip olduğu hıza göre ayarlanır.

Resim 1.4: Yolcu vagonlarında kullanılan alternatör
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1.2. Lokomotif Ana Alternatörlerinin Genel Parçaları
Ana alternatör stator, rotor, rotor mili, gövde, kapak, fırça, kolektör soğutma,
izolasyon ve mekanik koruma elemanlarından oluşur. Aşağıda bu parçaları ayrıntılı bir
şekilde öğreneceksiniz.

1.3.1. Sargılar
Alternatörler bobin gruplarından oluşan temel iki ana parçadan oluşur. Bunlar stator
ve rotordur. Stator ve rotor sargıları bakır tellerle sarılarak yapılır. Sargı şekilleri farklıdır.
Küçük güçlü jeneratörlerde kutup sargıları statora yerleştirilebilir. Dönen kısma yani rotora
ise gerilimin üretildiği sargılar yerleştirilir. Büyük güçlü alternatörlerde ise bunun tam tersi
gerilimin üretildiği sargılar statora, kutup sargıları ise rotara sarılarak yapılır. Niçin böyle
sarılmasının nedenini ve amacını aşağıda öğreneceksiniz.


Stator (endüvi) sargıları

Resim 1.5: Stator sargıları

Üzerinde elektrik enerjisinin indüklendiği sargının bulunduğu bölüme stator denir.
Büyük güçlü alternatörlerde hareket etmeyen sabit kısımdır. Büyük güçlü alternatörlerde
fazla akım çekilir. Bu yüzden stator sabit olan kısımdır. Resim 1.5’te stator sargıları
görülmektedir. Stator sargıları duran kısımda olduğu takdirde sargıların sarılması ve
işlenmesi daha kolay yapılabilir. Büyük güçlü alternatörlerde stator sargıları kalın
lamalardan yapılır. Sargıların statorda olması soğutulmasını kolaylaştırır. Sargıların
merkezkaç kuvvetinden etkilenerek yerlerinden fırlaması da engellenmiş olur.
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Stator çekirdekler ve stator bobinlerinden (sargılarından) meydana gelmiştir. Ön ve
arka kapaklara tutturulmuştur. Stator çekirdeği, çelik kaplanmış ince plakalardan meydana
gelir. Çekirdeğin iç kısmında kanallar ve üç adet stator sargısı vardır. Her bir sargıya bir faz
denir. Alternatörlerin üç fazlı yapılmasının sebebi çıkış akımını yükseltmek ve çalışma
sırasında meydana gelebilecek akım değişimlerini azaltmaktır. Bunlar birbirinden 120 0 açı
farkıyla çalışır (Şekil 1.2).

Şekil 1.2: Üç fazlı alternatif akım

Mıknatıs, bunların arasında döndüğü zaman her fazda alternatif akım üretilir. Faz
akımlarını kullanmaya uygun hâle getirmek için sargılar arasında genellikle yıldız veya
üçgen bağlantı kullanılır.
 Yıldız bağlantı: Motorlu araçlarda genellikle yıldız tipi bağlantılar kullanılır.Faz
sargıları, birer uçları birbirine bağlanarak ortak uç hâline getirilir ve bu uç yalıtılarak boşta
bırakılır. Buna nötr uç denir. Diğer uçlar ise dış devreye alınır, alıcılar bu faz arasında
çalıştırılır.
Bu sargılardan birinci faza ait sargının giriş ucu U, çıkış ucu X’tir. İkinci faza ait
sargının giriş ucu V, çıkış ucu Y’dir. Üçüncü faza ait sargının giriş ucu W, çıkış ucu Z’dir.
Yıldız bağlantı yapılacağı zaman çıkış uçları X-Y-Z birbirine bağlanır. Şekil 1.3’te yıldız
bağlantı görülmektedir. Yıldız bağlantıda X-Y-Z uçlarının birleştiği nokta sıfır noktasıdır.
Yıldız ve üçgen bağlantılarda klemens bağlantılarının kolay yapılabilmesi için sargı
uçları klemenslere U-V-W, Z-X-Y sıralamasıyla bağlanır.
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Şekil 1.3: Yıldız bağlantı

 Üçgen bağlantı: Sargıların birinin başlangıcı diğerinin bitişine sıra ile bağlanır. Her
birleşme noktasından ortak bir faz ucu çıkartılarak alıcılar beslenir. Üçgen bağlantıda Şekil
1.4’te görüldüğü gibi faz uçlar U-V-W’ye bağlanır. U-Z, V-X, W-Y bağlantıları klemens
üzerinde yapılır. Bu bağlantının kolay olması için X-Y-Z uçları klemenslere Z-X-Y
sıralaması ile çıkartılır. Üçgen bağlantıda sıfır noktası elde edilemez.

Şekil 1.4: Üçgen bağlantı


Rotor (endüktör) sargıları
Alternatörlerin endüktör (kutup) sargılarından doğru akım dolaşır. Bu sargılara fırça
ve bilezikler yardımı ile dışarıdan doğru gerilim uygulanır. Kutupların çıkıntılı veya düz
(silindirik) olmasına göre buralara sarılan sargılar değişik biçim alır. Çıkıntılı kutuplu bir
alternatörün kutbu iki ucu dışarı çıkartılmış bir makara sargısına benzemektedir. Sargılar
manyetik nüveden yalıtılmış durumdadır. Bu şekilde sarımı yapılan kutuplar, yan yana N-SN-S oluşturacak şekilde bağlanır. Büyük güçlü alternatörlerde bu sargılar kalın lamalardan
yapılır. Bu nedenle yalıtkanın iyi bir yalıtkanlık görevi yanında ısıya dayanıklılığı da
düşünülmelidir. Resim 1.6’da otomobile ait alternatörün çıkık kutuplu bir rotoru
görülmektedir.
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Düz kutuplu alternatörlerde rotor sargıları için çoğu zaman el sargısı uygulanır ve
sargılar iki kutuplu olarak sarılır. Rotorun yüzeyine açılmış bulunan oluklara el sargısı
tipinde sargılar yerleştirilir. Yüksek devirli olan bu çeşit rotorlarda, sargıların merkezkaç
kuvvet ve akımın dinamik etkilerinden dolayı oluktan fırlamamaları için sıkıca bağlanmaları
gerekir. Rüzgâr kayıplarını azaltmak ve sargıların oluklardan dışarı fırlamalarını önlemek
için olukların ağızlarına manyetik olmayan kamalar yerleştirilir. Böylece rotor yüzeyi silme
bir şekilde hazırlanır.
Rotor sargıları dikdörtgen kesitli emaye veya çift tabaka fiberglas ile izole edilmiş
bakır lamalardan yapılabilir. Rotorun tamamına vakum ve basınç altında erimeye polyester
reçine ile emdirme işlemi yapılır.
Üzerlerinden akım geçen sargılar, zamanla ısınmaya başlar. Isınan sargıların
soğutulması için fan kullanılır. Eğer iyi bir soğutma yapılamazsa sargılar zarar görür. Bu
nedenle alternatörlerin hava giriş ve çıkışları kısıtlanmamalıdır.

Resim 1.6: Rotorun sargısı ve kısımları

 Sargıların izolasyonu ve mekanik koruma elemanları

1.7: Stator sargı yerlerinin yalıtılması

Alternatör sargıları sarılmadan önce sargının sarılacağı yerlere sargılar zarar
görmesin diye presbant geçirilir ( Resim 1.7).
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Resim 1.8: Stator sargı aralarının yalıtılması

Presbantlar sarılan bobin gruplarını birbirinden ayıracak şekilde aralarına konulur
(Resim 1.8).

Resim 1.9: Stator sargılarının dikilmesi

Sarım bittiğinde sargılar dağılmasın ve güzel görünsün diye dikme işlemi yapılır.
Dikme işleminde şerit tiret veya tespih ipi kullanılır. Tiret veya ip stator içinden dışarıya
doğru geçirilerek dikme işlemi yapılır (Resim 1.9).

Resim 1.10: Stator sargılarına makaron geçirilmesi

Bobin bağlantı uçlarına makaron geçirilerek bağlantı yapılır (Resim 1.10).
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Resim 1.11: Stator sargılarının verniklenmesi

Dikme işleminin tamamen bitmesinden sonra vernikleme işlemine geçilir. Vernikleme
için lak izolasyon sıvısı kullanılır (Resim 1.11).
Alternatör uygulamalarında tüm sargı elemanlarına sert çevre şartlarına karşı özel
olarak hazırlanmış maddelerle emdirme işlemi yapılır. Yüksek mekanik dayanıklılık
gerektiren dönen parçalar için ve statik sargılar için geliştirilmiş reçineler seçilerek yüksek
dereceli harç ile emdirme işlemi yapılır. Voltaj regülatöründeki elektronik devreler, reçine ile
titreşim ve dış etkilerden korunmuştur.

Resim 1.12: Stator sargılarının ısıtılması

Alternatör sargılarında oluşacak nem, yalıtım direncinin zayıflamasına neden olur.
Bu nedenle yoğunlaşmadan dolayı oluşabilecek nemin sargılara zarar vermemesi için stator
sargıları üzerine ısıtıcı bağlanır. Bu ısıtıcılar 220-110 V geriliminde ve 50-65 W gücünde
olabilir (Resim1.12).

1.3.2. Rotor Mili ve Yataklandırılması
Bir alternatör; rotor, stator, mil, fan, rulmanlar, rulman kapakları, ön ve arka kapaklar,
panjur kapakları gibi diğer parçalar komple alternatörü oluşturur. Rotor milinin
yataklanmasında genelde 6300 serisi rulmanlar kullanılmaktadır. Rotor milinin yataklanması
tek rulmanlı veya çift rulmanlıdır. Resim 1.13’te bir çeşit rotor rulmanı görülmektedir.
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Tek rulmanlı alternatörlerde, alternatör kaplin diski, tahrik makinesinin volanına
alternatör adaptörü, motorun volan muhafazasına direkt bağlanır. Motor volanı ve volan
muhafazasının SAE numarasına göre uygun kaplin disk ve adaptörlü alternatör seçilmelidir.

Resim 1.13: Rotor rulmanı

Çift rulmanlı alternatörlerde ise kaplin aracılığı ile bağlama yapılır. Kaplinin bir
parçası motor volanına bağlanır, diğer parçası ise alternatör miline kama ile sıkı geçirilir.
Alternatörün ön kapağı ve motorun volan muhafazasını birbirine bağlayan ara flanş, motor
ile alternatörün aynı eksene getirilmesi için gereklidir. Resim 1.14’te rotor mili ve diğer
parçalar görülmektedir. Resim 1.15’te de rotor miline temas eden fırçalar görülmektedir.

Resim 1.14: Alternatör mili ve yatağı

Resim 1.15: Alternatör kömür, fırçalık ve bileziği
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1.3.3. Alternatör Gövdesi ve Soğutma Şekli

Statorun dış tarafı alternatörün gövdesini oluşturur statorun içerisine rotor girer. Ön ve
arka kapaklara rulmanlar sıkı geçme takılır. Rotor mili rulmanlara yataklandırılır. Rotor
miline sıkı geçme ve kamalı plastik veya metal kanatçıklar (vantilatör- pervane) takılır. Bu
kanatçıklar hava akımı yaratarak havayı alternatöre doğru üfler. Hava akımı alternatörün
içerisinden ve dışarısından geçerek soğutma sağlanır. Hava kanalları tıkanırsa sargılar
yüksek ısıdan dolayı yanar. Resim 1.16’da alternatörü soğutan kanatçıklar görülmektedir.
DE 22000 tipi lokolarda ana alternatör üfürücüsü cer motor üfürücüsü ile iç içe
geçmiş olarak merkezî hava bölmesinde yer alır. Motor krank miline bağlı ara dişli
düzeneğinden hareket alan yardımcı alternatör rotoruna bağlı şaft aracılığı ile tahrik edilir.
Ataletli filtrelerden temizlenerek bölmeye giren havayı çeker. Ana alternatör, hava giriş
ağzından içeri basar. Ana alternatör D14 ikaz alternatörü ve redresör grubunu soğutarak
alternatör hava çıkış deliklerinden motor bölmesine doğru gönderir.

1.4. Ana Alternatörde Elektrik Enerjisinin Üretimi
Dizel motorunun çalışmasıyla birlikte ana alternatör dizel motorundan aldığı mekanik
enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek cer motorlarını elektrikle besler.

1.4.1. Tahrik Çeşitleri
Endüstride kullanılan alternatörlerin tahrik edilmesi çok çeşitlidir. Bunlara örnek
verecek olursak alternatör su türbinleri, rüzgâr, dizel motor gibi çeşitli çeviricilerle
kullanılabilir. Bizi dizel motoruyla tahrik edilen alternatörler ilgilendirmektedir. Bunları da
iki grupta inceleyebiliriz.
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Kayış kasnak grubuyla tahrikli alternatörler

Resim 1.17: Alternatörün motordan hareket alması

Bu alternatörler küçük güçlü alternatörlerdir, otomobil alternatörleri buna örnektir.
Genelde lokomotiflerde yardımcı alternatörler bu sistemle çalışır (Resim 1.17). Ana
alternatörü uyaran yardımcı alternatörler de genelde kayış kasnakla ana alternatörden hareket
alır.

Direk dizel motordan tahrikli alternatörler

Dizel motorunun çalışmasıyla birlikte aynı eksende bulunan ana alternatör,
hareketini rotor miline akuple olarak dizel motorundan alır. Dizel
motoruyla aynı devirde döner. Genelde maksimum çalışma devri 1500
devir/dakikadır.


Tek rulmanlı alternatörlerde, alternatör kaplin diski, tahrik makinesinin
volanına; alternatör adaptörü, motorun volan muhafazasına direkt bağlanır.
Motor volanı ve volan muhafazasının SAE numarasına göre uygun kaplin
disk ve adaptörlü alternatör seçilmelidir.



Çift rulmanlı alternatörlerde ise kaplin aracılığı ile bağlama yapılır.
Kaplinin bir parçası motor volanına bağlanır, diğer parçası ise alternatör
miline kama ile sıkı geçirilir. Alternatörün ön kapağı ve motorun volan
muhafazasını birbirine bağlayan ara flanş, motor ile alternatörün aynı
eksene getirilmesi için gereklidir.

1.4.2. İkaz Akımının Sağlanması
Ana alternatörün elektrik üretebilmesi için ana alternatörün rotoruna doğru akım ile
ikaz edilmesi gerekiyor. Bu görevi yardımcı alternatör üstlenir. Yardımcı alternatör
hareketini ya kayış kasnak grubuyla ya da yardımcı alternatör fiziksel olarak ana alternatöre
akuple olarak bağlanmıştır (aynı eksen üzerinde). Yardımcı alternatör hemen elektrik
üretmeye başlar ürettiği bu elektriğin bir kısmını ikaz redresörüne gönderir. İkaz redresörü
AC olan bu gerilimi DC’ye dönüştürür, ana alternatörün rotoruna verir. Ana alternatörü
uyarır. DE 24000’lik lokomotifin güç aktarım şeması Şekil 1.5’te gösterilmiştir.
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Batarya Şarjı
Aydınlatma Devreleri
Alçak Voltaj Kumanda Kontrol Devreleri
Şarj Regülatörü
DC

Şarj Redresörü

►

3~AC
83 V

ANA
ALTERNATÖR

YARDIMCI
ALTERNATÖR

DİZEL MOTOR

AC

3~AC
55 V

İkaz Redresörü

►

DC

L1-L2-L3
Kontaktörleri
Enversör

ANA
REDRESÖR

►
DC

İkaz Regülatörü

Şekil 1.5: DE 24000 güç aktarım şeması

1

2

3

4

5
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2 seri, 3 paralel bağlı
DC Cer Motorları

1.4.3. Rotorda Manyetik Alanın Meydana Gelişi
İkaz akımının rotara gönderilmesi iki şekilde olur. Bunları fırçalı ve fırçasız diye
ikiye ayırabiliriz.
 Fırçalı: İkaz redresöründen gelen gerilim ana alternatörün rotorna, rotor mili
üzerine monte edilmiş bilezikler ve fırçalıklar sayesinde ikaz akımı gönderilerek rotorda
manyetik alan oluşturulur.
 Fırçasız: Günümüzde fırçalı alternatörler yerini daha modern ve bakım
gerektirmeyen voltajın elektronik voltaj regülatörü ile sabitlendiği alternatörlere bırakmıştır
Fırçasız alternatörlerde döner kutuplar rotordadır. Döner kutuplar ana rotor olarak da
adlandırılır. Mil üzerinde ana rotorla beraber ikaz statoru sargıları ve döner diyotlar bulunur.
İkaz rotorunda endüklenen üç fazlı gerilim, diyotlarda doğrultularak ana rotora verilir. İkaz
statorunda ise sabit kutuplar vardır. Otomatik voltaj regülatörü ile ikaz statoruna verilen
akım kontrol edilir. Bu sayede ana rotoru besleyen ikaz rotoru kontrol edilmiş olur.
 Voltaj regülatörü: Gerilim (voltaj) regülatörü alternatör gerilimini yük durumuna
göre ayarlayan (azaltan veya çoğaltan) düzeneklere gerilim regülatörleri denir. Regülatörün
çalışma prensibi alternatörün uyartımını sağlayan uyartım dinamosunun kutup sargılarına
seri olarak bir direncin girip çıkması şeklindedir. Şekil 1.2’deki prensip şemada ikaz
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regülatörü, ana alternatör çıkış gerilimine göre yardımcı uyartım dinamosunun gerilimini;
yardımcı uyartım dinamosu ise ana uyartım dinamosunun gerilimini; ana uyartım dinamosu
ise alternatör gerilimini düzenleyecektir.
Uyartım akımının her yük durumunda ayarlanması, el ile istenilen çabuklukta ve
doğrulukta yapılamaz. Bunun yerine otomatik gerilim regülatörleri kullanılır. Regülatörler
yardımı ile gerilim otomatik olarak çabuk ve istenilen doğrulukta ayarlanabilmektedir.

1.4.4. Stator Sargılarında 3 Fazlı AC Elektrik Üretiminin Gerçekleşmesi
Alternatörler doğru akım üreteçleriyle aynı mantıkla çalışır. Bir iletkenin etrafındaki
manyetik alan değişince iletkende bir akım oluşur. Modern tipik bir alternatörde rotor
denilen mıknatıslar, demir cevherine sarılmış olan stator denilen sabit iletken sargıların
içinde döner. Dizel motorunun ürettiği mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle ve ikaz
redresörünün rotor kutuplarını uyarmasıyla iletkenler etrafındaki manyetik alan değişir stator
sargılarında 3 fazlı AC elektrik akımı üretilmiş olur.

1.4.5. Üretilen Enerjinin Alternatörden Alınması
Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere lokomotif ana alternatörlerinde
iki ana bölüm vardır. Bunlar endüvi (stator) ve endüktör (rotor) dür. Üç fazlı bir alternatörde
U-V-W ve Z-X-Y uçları stator uçlarıdır. Bu uçlar Şekil 1.6’da görüldüğü gibi genelde yıldız
olarak bağlanır. Rotor uçları ise genelde I-K veya +, - olarak gösterilir. Rotor uçları q-s-t
reostası üzerinden doğru akım kaynağına bağlanır. Jeneratör döndürülmeye başlandığı
zaman U-V-W uçlarından alternatif gerilim alınarak ana redresöre gönderilir (Şekil 1.6).
Uyartım akımı artırıldıkça alternatör çıkış gerilimi yükselir. Alternatör çıkışına
bağlanan yük arttıkça da çıkış gerilimi azalır. Çıkış gerilimini sabit tutmak için uyartım
akımı alternatöre bağlı yük miktarı arttıkça ayarlanmalıdır. Bu işlemi otomatik olarak yapan
regüle sistemleri vardır. Uyartım akımı bir noktaya kadar çıkış gerilimini yükseltebilir. O
noktadan sonra artık alternatör doyuma ulaşır. Doyum noktasından sonra uyartım akımını
artırsak bile çıkış geriliminde yükselme olmaz.
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Şekil 1.6: Alternatör rotor giriş ve stator çıkış uçları

1.4.6. Alternatörün Ürettiği Enerjinin Kontrolü ve Kumandası
Ana alternatörün ürettiği 3 fazlı AC elektrik akımı DC veya AC olarak kullanılabilir.
DC kullanmak için ana redresörler kullanılır. AC olarak kullanmak için ise konventörinvertör grubu kullanılır.


DC güç kullanımı için ana redresör

Alternatörün ürettiği AC doğru akımla çalışan cer motorları için doğrultulması
gerekir. Ana redresör burada devreye girerek AC’yi DC’ye çevirerek cer motorlarına verir.
Şekil 1.5’te gösterilmiştir. DE 24000 lokolarda altı paralel kol ve her kolda sekizer diyot
grubundan toplam 48 adet diyottan oluşan ana redresör, alternatif akımı doğru akıma
dönüştürür.


AC güç kullanımı için konvertör-invertör grubu

Lokomotifine göre farklı yerlerde AC ve DC elektrik kullanılır. Doğru akımla
çalışan cer motorları için ana alternatörün ürettiği AC doğrultularak cer motorlarına
gönderilir. Alternatif akımla çalışan cer motorlarının ihtiyacı olan elektrik ise önce
doğrultulur, sonra frekansı ve gerilimi ayarlanarak AC cer motorlarına verilir.
Bu görevleri konvertör–invertör grubu yapar. Konvertör–invertörleri dört ana grupta
toplayabiliriz.
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AC-AC konvertörler
DC-DC konvertörler
AC-DC konvertörler
DC-AC invertörler

Aşağıda bulunan Şekil 1.7’de DE 11000 tipi manevra lokomotiflerinin bir bölümünde
ve YHT 65000 tipi yüksek hızlı tren setlerinde kullanılan konvertör-invertör grubu şematik
olarak görülmektedir.
Taşıt ikaz sistemi konvertörüne AC olarak girip DC olarak çıkan gerilim invertörde
yine AC gerilime çevrilmiş olmaktadır. Fakat invertörden çıkan gerilimin frekansı yine
sürücü karttan gelen sinyallerin hızına göre değiştirilebilir özelliktedir. Değiştirilebilir
frekans ile AC sürücü sistemli araçlarda bulunan asenkron cer motorlarının gücü ve hızı
seyir durumuna göre istenildiği gibi ayarlanabilmektedir.

Güç
Kaynağı :

AC
Kataner
veya
Alternatör

AC-DC
Konvertör

DC
bara

Yardımcı devre
elemanları için
AC güç çıkışı

2 adet
3 faz
AC
Motor

DC-AC
İnvertör

Elektronik
kumanda
ünitesi

VALSE

Şekil 1.7: Konvertör-invertör grubuyla güç kullanımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dizel elektrikli lokomotiflerde alternatörlerin arızaları gideriniz, onarımlarını yapınız.
İşlem Basamakları
 Ana alternatörün yerini
üzerinde tespit ediniz.

Öneriler
lokomotif  Bütün uygulamaları yaparken motorun
durmuş olduğundan emin olunuz.

 Ana alternatörün dizel motorundan nasıl  Motor
çalışırken
tahrik edildiğini tespit ediniz.
yapmayınız.

hiçbir

işlem

 Tren setlerinde ve yolcu vagonlarındaki  Yüksek gerilimden dolayı çok dikkatli
alternatörlerin yerlerini tespit ederek
ve sabırlı olunuz.
 Alternatörü oluşturan parçaların yerlerini  Yüksek topuklu ve kaygan ayakkabılarla
tespit ediniz.
lokomotif üzerine çıkmayınız.
 Alternatör çıkış uçlarındaki izolasyonların  Ellerinizle bir yere temas ederken sıcağa
sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
ve yüksek gerilime dikkat ediniz.
 Soğutma vantilatörünün kanatçıklarında  İzolasyonu bozuk yerleri sıkı ve sağlam
yabancı maddeler varsa temizleyiniz.
sarınız.
 Alternatör çıkış
kontrol ediniz.

baralarının

sıkılığını  Vidaları (sıkarken) gevşek bırakmayınız
(Fazla da sıkmayınız.).

 Redresör giriş uçlarıdaki sıkılığı kontrol
ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
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1
2
3
4
5
6

Değerlendirme Ölçütleri
Ana alternatörün yerini tespit ettiniz mi?
Yardımcı ve diğer alternatörlerin yerlerini tespit ettiniz mi?
Arızalı gevşek cıvata buldunuz mu?
Alternatörlerin nasıl hareket aldıklarını öğrendiniz mi?
Elektrik giriş ve çıkış uçlarını öğrendiniz mi?
İzolasyon yapmayı öğrendiniz mi?

Evet

Hayır

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

Alternatörler dizel motorundan nasıl bir enerji alır ve bu enerjiyi neye dönüştürür?
A) Isı enerjisini, mekanik enerjiye
B) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine
C) Mekanik enerjiyi, hareket enerjisine
D) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine

2.

Alternatörlerin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ohm prensibi
B) Newton prensibi
C) Faraday prensibi
D) Pasteur prensibi

3.

Ana alternatörde elektrik akımı nerede oluşur?
A) Statorda
B) Rotorda
C) Kasnakta
D) Kolektörde

4.

Dizel motoruyla aynı eksende olan, direk dizel motorundan hareket alan ana
alternatörle dizel motor devri oranı nasıldır?
A) 2/1
B) 2/
C) 1/2
D) 1/

5.

Aşağıdakilerden hangisi alternatörün parçalarından değildir?
A) Fırça
B) Kolektör
C) Kondansatör
D) Rulman

6.

Alternatörün sargılarında üretilen akım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) DC
B) AC
C) Şiddeti değişen doğru akım
D) Nötr akım
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7.

Aşağıdakilerden hangisi DC’yi AC’ye çevirir?
A) Alternatör
B) Kondansatör
C) İnvertör
D) Konvertör

8.

Aşağıdakilerden hangisinde yıldız bağlantıda çıkış uçları doğru sırada verilmiştir?
A) U V W
B) X Y Z
C) Z X Y
D) V U W

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında dizel-elektrikli
lokomotiflerde alternatörlerin gerekli kontrollerini yaparak arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki işletmelerin faaliyetlerini
araştırınız.
Bu işletmelerde kullanılan raylı sistem araçlarının alternatörlerine hangi
işlemlerin yapıldığını araştırınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

2. ANA ALTERNATÖRÜN PERİYODİK
BAKIM VE ARIZALARI
Birinci öğrenme faaliyetinde kısaca alternatörleri tanıdık. Bu kısımda ise
alteernatörlerin gerekli kontrol ve bakımlarını yapmayı öğreneceksiniz.

2.1. Periyodik Bakımlar
Alternatörler arızalanmasalar da çalışma saatlerine göre zamanla bakıma alınır.
Elektrik makinelerine bakımı genelde beş grupta toplayabiliriz Bunlar çalışan makine
başında bakım, günlük bakım, haftalık bakım, yıllık bakım ve saatlik bakımdır.

2.1.1. Sargıların İzolasyonunun Kontrolü
Sargıların yalıtkan maddesinin ısı rutubet veya dış tesirler nedeniyle yalıtkan özelliğini
kaybetmesinden dolayı kısa devreler meydana gelir. Kısa devre
olduğunda bobin iletkenleri birbirine değerek akımın kısa yoldan devresini tamamlar.
Sonuçta alternatör elektrik üretemez. Sargıların ve baraların üzerindeki izolasyon kontrol
edilerek sargıların birbirine değmemesi veya sargıdan şaseye (gövdeye) kaçağın olup
olmadığı anlaşılır.
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2.1.2. Çıkış Baralarının Kontrolü
Ana alternatörün ürettiği alternatif akım (AC) stator sargılarından baralar vasıtası ile
alınarak ana redresöre gönderilir. Bu baraların açıkta olmaması gerekir ayrıca bağlantı
cıvatalarının sıkı olması gerekir. Baraların izolasyonu, temizliği ve gevşekliği kontrol edilir.
Resim 2.12’de baraların izolasyonu görülmektedir.

2.1.3. Tahrik Kaplininin Kontrolü
Mekanik gücün döndürülecek makinelere aktarılması, değişik güç aktarma
elemanlarıyla yapılır. Bu elemanların yapısı birbirine göre farklılık gösterir. Dizel
lokomotiflerde daha çok bu işlem kaplinle olur.


Kaplinler: Kaplinler milleri aynı eksende birbirine bağlayan elemanlardır. İki
mil arasına mekanik bir bağlantı yapılarak mekanik güç aktarılır.

Kaplinli makinelerde en önemli dinamik ayar şaft ayarıdır. Motor ve makine arasında
aktarma organı olarak kullanılan kaplin eğer iki şaftı aynı eksende buluşturamıyorsa ciddi ve
yenilmesi zor kuvvetler oluşur. Bu kuvvetler yüksek enerji çekilmesine neden olduğu gibi
zamanla motorun ömrünü olumsuz şekilde etkiler, rulmanları bozar, salmastraların verimini
düşürür. Motor devri arttıkça şaft ayarının önemi ve hassasiyeti daha da artar.
Aktarma organlarında oluşan her türlü balans bozukluğu, eksensel ve paralel kaçıklık
yüksek maliyetli kazalara neden olur. Aynı zamanda kaplin sisteminin ömrü de azalır.
Kaplin dişlerinde, esnek kavrama elemanlarında veya kaplin lastiklerinde aşınmalar, kasnak
ya da kaplin yuva aşınması gibi arızalar görülebilir. Resim 2.1’de kaplin çeşitlerinden
bazıları görülmektedir.

Yıldız kaplin ve yedek lastiği

Zincir kaplinler

Diskli kaplin

Çelik yaylı kaplin

Resim 2.1: Kaplin çeşitleri

Ana alternatör, hareketini dizel motorundan direkt alır. Rotor mili kaplinle dizel
motoruna bağlıdır. Zamanla bu bağlantıda gevşeme, eksenden kaçma, kaplin lastiklerinde
aşınmalar olabilir. Bu durumda gürültü ve titreşim yapar. Bu bağlantı gözle kontrol
edilmelidir. Günümüzde bu salınımı ve balansı ölçen cihazlar mevcuttur. Bu cihazlarla daha
hassas kontroller yapılabilir. Gevşeklik varsa sıkılmalıdır. Motor çalıştırılıp izlenir ve
problem varsa giderilir. Resim 2.2’de arızalanmış kaplin lastiği çeşidi görülmektedir.
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Resim 2.2: Arızalı kaplin lastiği

2.1.4. Rulmanların Kontrolü ve Yağlanması
Rulmanlar, rotor milinin döndüğü yataklardır. Bu yüzden kontrolleri çok önemlidir.
Bozulduğunda çok ses yapar. Ayrıca arızalandıklarında rotor eksenden kaçık dönerek
sargılara zarar verebilir. Resim 2.3’te rulmanlı bir yatak görülmektedir.
Rulmanların sesi dinlenir. Teknolojinin gelişmesiyle çok değişik ses dinleme ve
titreşim ölçme aletleri geliştirilmiştir. Bu ölçümlerde; cihazları kullanılarak rulman arızaları
veya diğer bağlantı arızaları tespit edilebilir. Rulmanlardan ses geliyorsa muhakkak yenisiyle
değiştirilmesi gerekmektedir.

Resim 2.3: Rulmanlı yatak






Kulaklıklı gürültü dinleme aleti,
Sıcaklık ölçüm tabancası,
Titreşim ölçüm ve analiz cihazları,
Termal görüntüleme,

Rulmanlar için en önemli konu da rulmanların yağlanmasıdır. Normal işletme
koşullarında rulmanlı yataklar genellikle gres yağı ile yağlanır. Rulmanlar yağlanırken
şunlara dikkat edilir:
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Rulman yatağına ait boşluğun % 30 ila % 50 kadarı gres yağı ile
doldurulmalıdır. Aksi hâlde yağ, rulmanlar ile iç bileziğin dönüşünü
güçleştirerek gereksiz ısınmalara neden olur. Böylece yağın ömrü azalmış olur.



Rulmanlı yatak çok az dönüşle çalışıyorsa ve çalışma yeri rutubetliyse gres
yağı kullanılmalıdır.
Rulmanlı yatak çalışma sırasında en çok +60 °C’ye kadar ısınıyorsa kalsiyum
sabunlu gresler kullanmak uygundur. -30 °C ile 80 °C arasında ısınıyorsa
sodyum sabunlu gresler kullanmak uygundur.





Yağın yatak içinden dışarıya sızmasını ve dışarıdan toz, talaş, su vb. zararlı
şeylerin yatak içine girmesini önlemek için yağ keçeleri kullanılmalıdır.
Yatağın taşıdığı milin yatak kutusundan çıkış yerlerinde birer yağ keçesi
bulunmalıdır. Böylece yağ keçesi mili iyice sardığından dolayı yağ sızması
önlenmiş olur.

2.1.5. Rotor Bileziği, Kömür Tutucu ve Kömürlerin Kontrolü


Rotor bileziği (kolektör halkası): Rotor bileziği sıkı bir şekilde rotor miline
geçmiştir. Doğru akım elektrik enerjisini fırçalardan alarak rotor sargılarına
iletmektedir. Rotor sargılarından geçen akım, rotor manyetik alanını (rotor
kutuplarını) meydana getirir.



Kömürler (fırçalar): Fırça yayları, fırçaların kolektör yüzeyine basarak temas
etmesini; fırçalar ise rotor ikaz sargılarına gelen ikaz akımının kolektöre
geçmesini sağlar.

Resim 2.4:Rotor bileziği ve fırçalar (kömürler)
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Fırçalar, karbon-bakır veya yumuşak karbondan imal edilir. Fırçaların rotor bileziğine
temas direnci çok önemlidir. Temas direnci, fırça yuvalarında kullanılan yaylarla sağlanır.
İyi bir fırça basıncı için fırça basınçları ara sıra kontrol edilmelidir. Bu iyi bir komütasyon
sağlamak için gereklidir. Bunun için de makinenin özelliğine göre uygun sertlikte fırça
kullanılmalıdır. Aşınan fırçaların aynı özellikteki benzeri fırçalarla değiştirilmesi oldukça
önemlidir. Aksi hâlde komütasyon bozulur ve rotor bileziği ve fırça düzeneğinde ark
oluşmasıyla birlikte önemli arızalar ortaya çıkar. Resim 2.4’te fırçalar, fırça tutucular ve
rotor bileziği görülmektedir.


Fırçaların kolektöre bastığı noktada şerare meydana geliyorsa fırçada arıza
vardır. Çeşitli sebeplerden kaynaklanan bu arıza fırçanın değiştirilmesiyle
giderilir.



Kolektör halkalarının üzerinde fırçaların neden olduğu aşınma ve ovalleşmiş
yüzeyler olup olmadığı gözle kontrol edilir. Kolektör halkalarında aşınma ve
ovalleşme varsa kolektör halkalarının yüzeyleri tahta zımparası ile temizlenir
veya aşınma fazla ise tornalanarak düzeltilir.


Fırçalar, kolektör halkalarına sürtünmeden dolayı zamanla aşınır. Fırçalarda
oluşan aşıntı fırça boyunun yarısını geçmişse fırçalar değiştirilir.Ayrıca fırçaların kolektör
yüzeylerine temas etmesini sağlayan yayların sertlikleri de kontrol edilir. Fazla sert yaylar
fırçaların çabuk aşınmasına, yumuşak yaylar ise temasın zaman zaman kesilerek kolektör
yüzeyinin yanmasına neden olur.

2.2. Arızaları ve Giderilmesi
Elektrikli cihazlarda meydana gelen bir hatanın (olumsuzluğun) planlı bir şekilde
bulunmasına arıza arama denir. Bilinmelidir ki bir arızayı gidermek kadar onun tespiti de
önemlidir. Zira arıza büyümeden tespit edilip giderilirse sonra meydana gelebilecek daha
büyük arızalar önlenmiş olur. Alternatörlerde arızalar çoğunlukla bakımsızlıktan bilgisizce
ve kötü şartlarda kullanımdan meydana gelir ve mekaniksel ve elektriksel arıza olarak
kendini gösterir. Bu arızaları tespit etmek için de önceden bazı bilgilere sahip olmamız
gerekir.

2.2.1. İkaz Arızaları, Tespiti ve Giderilmesi
Ana alternatör çıkış gerilimi ölçülür bu gerilim katolog değerleriyle karşılaştırılır eğer
katolog değerleriyle bu ölçülen değer uyuşmuyorsa problem var demektir.
Bu problemin sebebi üç kısmı ilgilendirir:




Ana alternatörde problem
Yardımcı alternatörde problem
Regülatörde problem
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İlk önce yardımcı altenatörün ana alternatöre gönderdiği uyartım gerilimi ölçülür eğer
bu değer normalse problem ana alternatördedir. Ana alternatör arızası tespit edilerek arıza
giderilir.
kaz gerilimi düşükse problem regülatörde veya yardımcı alternatördedir. Önce
bağlantılar kontrol edilir. Gevşeyen, çıkan yerler varsa sıkılır, korozyonlu yerler temizlenir.
Problem giderilmemişse regülatör ve yardımcı alternatör söküür. Gerekli fiziki ve elektriki
kontroller yapılarak arıza tespit edilir ve giderilir.

2.2.2. Sargı Kaçakları, Tespiti ve Giderilmesi
Ana alternatör ve yardımcı alternatör rotor ve stator sargılarında izolasyon kaçakları,
kısa devre veya kopukluk olabilir. Bunlar fiziki ve elektriki kontrollerle tespit edilerek
arızaların giderilmesi gerekir.


Meger ile sargıların kontrolü: Meger yüksek voltaj üreten düşük akımlı bir
cihazdır. İbreli ve dijital olanı vardır. İzolasyon testi için kullanılan megerin iki
bağlantı ucu vardır. Sistemde enerji yokken cihazın bir ucu bir faza diğer ucu da
diğer faz ucuna değdirilir. Meger manyetolu ise manyeto çevrilir (dinamo),
dijital ise bir butonu vardır, ona basılır ve değer ohm cinsinden ölçülür. Meger
ile ölçümün amacı multimetreler ile ölçülemeyen dirençleri ölçmektir. Bunlar
izolasyon direnci gibi çok yüksek değerli dirençlerdir. Meger ile alternatörlerin,
elektrik motorlarının sargı dirençleri ölçülmez. Sargılar ile sargılar arasında ya
da sargılar ile gövde arasında izolasyon bozukluğu olup olmadığı tespit edilir (
Resim 2.5).

Resim 2.5: Dijital meger



Alternatör izolasyon testi alternatör ana bağlantısındaki stator ve rotor
uçları ayrılır her faz için şase ile ayrı ayrı test yapılır. Voltaj regülatörünün
uyartım kablolarını da çıkartmak gerekir.
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Meger uçları faz sargılarına teker teker bağlanarak yalıtkanlık kontrolü
yapılır. Megerin bir ucu bir faza değdirilir diğer uç tek tek diğer uçlara
değdirilerek ölçüm yapılır. Sargılar arası yüksek direnç gösteriyorsa
(sonsuz değere yakın) yalıtım problemi yoktur.



Sargılar arası kontrol yapıldıktan sonra sargılar ile gövde arası yalıtkanlık
kontrolü yapılır. Megerin bir ucu gövdeye değdirilir, diğer ucu tek tek
sargılara değdirilir. Sargılar ile gövde arasında meger yüksek direnç
gösteriyorsa (sonsuz değere yakın) yalıtım problemi yoktur.

Bu cihaz olmadan avometre, multimetre, ohmmetre veya seri lamba ile de sargı
kaçakları bulunur. Bu yöntemler en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemde parçalar
tek tek elektriki olarak kontrol edilir.


Avometre ile rotor, stator sargı kaçakları kontrolü


Akım, gerilim ve direnç değerlerini ölçme işlemi yapan ölçü aletlerine
avometre denir.



Rotor şasi (gövdeye kaçak) kontrolü: Ohmmetre veya lambanın bir ucu,
kolektör halkasından birine, diğer ucu gövdeye (mile) değdirilir. Lamba
yanarsa veya ohmmetre değer gösterirse şasiye (gövdeye) kaçak var
demektir (Resim 2.6).

Resim 2.6: Rotor sargıları gövdeye kaçak kontrolü



Stator şasi (gövdeye kaçak) kontrolü: Ohmmetre veya lambanın bir ucu
gövdeye, diğer ucu sargılardan herhangi birine değdirilir. Değer
gösteriyorsa veya lamba yanıyorsa şasiye kaçak var demektir. Böyle bir
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durumda sargıların ortak (nötr) ucu açılır. Kontrolleri ayrı ayrı yapılarak
arızanın hangi fazda olduğu bulunur (Resim 2.7).

Resim 2.7: Stator sargıları gövdeye kaçak kontrolü

2.2.3. Sargı Kopukları, Tespiti ve Giderilmesi
Rotor ve stator sargılarındaki arızaları bulmak için teknolojinin gelişmesiyle yeni
elektronik cihazlar geliştirildi. Bu cihazlar sayesinde çok kolay bir yöntemle arızalar
bulunabilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları besleme enerjisi analizörleri, dinamik
verimölçerler, dinamik motor sargı analizörleri, termal analizörler, statik motor sargı
analizörleridir.
Bu cihazlar olmadan avometre, multimetre, ohmmetre veya seri lamba ile de sargı
kopuklukları bulunur. Bu yöntemler en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemde
parçalar tek tek elektriki olarak kontrol edilir.


Multimetre (avometre) ile rotor, stator sargı kopukları kontrolü


Rotor sargıları kopukluk kontrolü: Ohmmetre veya seri lambanın uçları
her iki kolektör halkasına ayrı ayrı değdirilir. Gösterilen değere göre yorum
yapılır ( Resim 2.8).
o
Ohmmetrede düşük direnç varsa sargılarda kısa devre olduğunu,
o
Ohmmetrede fazla direnç varsa lehim yerlerinin açıldığını,
o
Ohmmetrede sonsuz direnç varsa sargıların kopuk olduğunu
anlarız.
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Resim 2.8: Rotor sargıları kopukluk kontrolü



Stator sargıları kopukluk kontrolü: Lambanın veya ohmmetrenin bir ucu
stator sargılarından birine, diğeri ise sıra ile diğer fazlara değdirilir. Her
durumda değer göstermesi veya lambanın yanması gerekir. Yanmıyorsa
devrede kopukluk var demektir (Resim 2.9).

Resim 2.9: Stator sargıları kopukluk kontrolü
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Resim 2.10: Alternatör diyot tablası



Diyotların kontrolü: Bildiğiniz gibi alternatörler adından da anlaşılacağı
gibi alternatif elektrik üretir. Alternatörlerin elektrik üretebilmeleri için
rotoruna sürekli DC uyartım akımı gitmelidir. Bu iş iki şekilde olur:
Yardımcı alternatörler ana alternatörün ihtiyacı olan uyartım akımını temin
eder. Otomobil motorlarında ise yardımcı alternatör yoktur. Bu işi diyotlar
yapar. Diyotlar alternatörün ürettiği AA’yı DC’ye çevirerek akümülatöre
gönderir. Büyük güçlü alternatörlerde ise bu doğrultma işlemini doğrultucu
redresörler yapar. Resim 2.10’da küçük bir alternatörün diyot tablası
görülmektedir.
o
o

Diyotlar elektriği tek yönlü geçirir.
AC’yi DC’ye çevirir.

Büyük güçlü alternatörlerde redresörler periyodik bakımlarda kontrol edilir.
Küçük alternatörlerde ise alternatörler kontrol edilirken diyotlar da kontrol
edilmelidir.
Ölçü aletinin ohmmetre konumunda kırmızı uç diyotun bir ucuna siyah uç
diğer ucuna bağlanır. Bu durumda eğer ohmmetre düşük direnç gösteriyorsa ölçü
aletinin uçları ters çevrilerek bağlandığında yüksek direnç göstermelidir. Eğer bu
şekilde bir ölçüm yaptıysanız diyot sağlamdır ve düşük direnç okunan durumda
kırmızı ucun bağlı olduğu yer diyotun anot ucudur. Eğer her iki durumda da düşük
direnç veya yüksek direnç okunuyorsa diyot arızalıdır. Yenisiyle değiştirilmelidir.
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2.2.4. Çıkış Barası Arızaları, Tespiti ve Giderilmesi
Bara, aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı
ünitedir. Baralar elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin
birbirleriyle elektriki bağlantısını sağlayan iletkenlerdir.
Baralar alternatörün çıkışından elektrik enerjisini alarak dağıtımın yapıldığı noktalara
taşınmasını sağlar. Bara malzemeleri bakır veya alüminyumdan örgülü veya lama şeklinde
değişik metallerden yapılır (Resim 2.11). Alternatördeki baraların alternatöre bağlanmış hâli
Resim 2.12’de görülmektedir.

Resim 2.11: Düz ve örgülü bara

Resim 2.12: Alternatör çıkış baraları

Baralar zamanla oksitlenir, titreşimden dolayı gevşer, zamanla yıpranır veya
izolasyonu bozulur. Bu problemler olduğunda enerji iletimi kötü olur, ark yapar. Böyle
durumlarda aşağıdaki işlemler yapılır.



Kirlenmişse zımpara veya tel fırçayla temizlenir.
Gevşemişse bağlantı cıvataları sıkılır.

35




İzolasyonu bozulmuşsa tekrar yalıtım yapılır.
Yıpranmışsa yenilenir.

2.2.5. Rulman Arızaları, Tespiti ve Giderilmesi
Rulmanların çalışma şartları çok ağırdır. Alternatörlerin en fazla arıza yapan
parçalarından biridir. Arızalandığında erken müdahele edilmezse büyük arızalara sebep olur.
Rutin olarak kontrol edilmeleri gerekir. Uzun süre çalışmaktan veya bakımsızlıktan
bozulabilir. Gürültülü ve vuruntulu çalışma ile kendini gösterir. Yatakların değiştirilmesi ile
düzeltilir. Rulman kontrol ve yağlanmasında öğrendiğimiz kontrol cihazlarıyla rulman
arızaları tespit edilir.





Rulmanların muhafaza kapağı açılarak yağları kontrol edilir. Yağları eksilmişse
uygun gres yağlarıyla yağ basılır.
Kirlenmişse benzin vb. maddelerle temizlenip yağ basılır.
Rulmanlardan ses geliyorsa, çatlaksa, aşınıp mile salınım yaptırıyorsa çektirme
ile sökülüp yenisiyle değiştirilir (Resim 2.13).
Rulman mile sıcak sıkı geçme ise rulman en güvenilir, en çabuk ve en temiz
şekilde indüksiyonla ısıtma cihazı ile ısıtılıp sökülür, takarken de ısıtılarak tam
merkezlenip çakılır.

Resim 2.13: Çektirme ile rulman sökümü

2.2.6. Bilezik, Kömür Tutucu ve Kömür Arızaları, Tespiti ve Giderilmesi
Kömürler (fırçalar) bileziklere (kolektör halkalarına) yeterince düzgün basmazsa,
aşınmışsa fırça tutucu yayı yumuşamışsa, alternatör elektrik üretimini tam kapasiteyle
yapamayacağından bu arızaların tespit edilip giderilmesi gerekir.
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Bileziklerin (kolektör halkalarının) üzerinde fırçaların neden olduğu aşınma ve
ovalleşmiş yüzeyler olup olmadığı gözle kontrol edilir. Kolektör halkalarında
aşınma ve ovalleşme varsa kolektör halkalarının yüzeyleri tahta zımparası ile
temizlenir eğer aşınma fazla ise tornalanarak düzeltilir. Düzeltilemiyorsa yenisi
ile değiştirilir.



Fırçaların (kömürlerin) kolektör yüzeylerine temas etmesini sağlayan fırça
tutucu yayların sertlikleri de kontrol edilir. Fazla sert yaylar fırçaların çabuk
aşınmasına, yumuşak yaylar ise temasın zaman zaman kesilerek kolektör
yüzeyinin yanmasına neden olur. Bu durumda fırça tutucular değiştirilir.



Kömürler (fırçalar) kolektör halkalarına sürtünmeden dolayı zamanla aşınır.
Fırçalarda oluşan aşıntı fırça boyunun yarısını geçmişse fırçalar yenisiyle
değiştirilir.

2.2.7. Aşırı Devir Hasarları, Tespiti ve Giderilmesi
Alternatörün aşırı devirde ve düşük devirde çalıştırılmasının sakıncaları vardır.
Bunlardan bazıları aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır:


Yüksek devrin sakıncaları


Alternatörün nominal devirden daha hızlı dönmesi alternatör frekansını
artırır. Yüksek frekans alternetörün çalıştırdığı cihazlara özellikle
elektronik cihazlara zarar verebilir.



Devir arttıkça ikaz akımı düşeceğinden voltajda titreşimler meydana
gelebilir.



Yüksek devirler rotor sargılarının santrifüj kuvvetinden dolayı hasar
görmesine neden olabilir.



Düşük devrin sakıncaları


Devirin etiket değerinden daha düşük olması hâlinde voltajın nominal
değerde tutulması, voltaj regülatörünün fazladan ikaz akımı geçirmesi ile
mümkün olacaktır. Voltaj regülatörünün büyük akım geçirmesi,
alternatörün ikaz sargılarının hasar görmesine veya regülatörün
arızalanmasına neden olur. Bazı hâllerde voltaj regülatörünün fazla akım
geçirmesi, voltajın sabit tutulmasına yetmez ve voltajda düşmeler meydana
gelebilir.



Sanayide iş makinelerinin tahrikinde kullanılan asenkron motorlarının
momenti gerilimin karesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla gerilimin
düşmesi büyük moment kayıpları oluşturur.
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Motor devrinin düşmesi ile frekans da düşecektir. Bunun sonucunda
alternatörün beslediği iş makinelerinin devirleri de frekans ile doğru
orantılı düşecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ana alternatör redresöründe bulunan diyot ve tristörlerin bakım ve kontrollerini
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Elektrik enerji bağlantısını kesiniz.
 Sökme işleminden önce ortamı
basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Bağlantı kontrollerini yaparak gevşek
bağlantıları kontrol ediniz.
 Ölçü aleti yardımı ile diyot ve
tristörlerin ölçümünü yapınız.
 Katolog değeriyle karşılaştırınız.
 Arızalı olanları yenisiyle değiştiriniz.

 Sistemde
elektrik
varken
sakın
çalışmayınız.
Çeşitli araç gereçlerin kullanımında el ve
parmaklarınızı yaralamamaya dikkat ediniz.
Parça
değiştirecekseniz
parçanın
söktüğünüz parça ile aynı özellikte olmasına
dikkat ediniz.
İşiniz
bittikten
sonra
avometreyi
kapatmayı unutmayınız.

 Ana alternatörün titreşim, salgı ve ses
yönünden kontrolünü yapınız.
 Alternatörün ve motorun bağlantı
ayaklarını gözle kontrol ediniz.
 Motoru çalıştırınız.
 Cihazla titreşim ve ses kontrolünü
yapınız.
 Elastik kaplin ve titreşim damperinin
kontrolünü yapınız.
 Arıza tespit edilmişse yenisiyle
değiştiriniz.

 Altı yalıtımsız ayakkabıyla lokomotife
çıkmayın.
 Ellerinizi rastgele etrafa değdirmeyin
yanabilirsiniz.
 Motor çalışırken hareketli parçalardan
uzak durun.
 Dikkatli ve sabırlı olun.
 Acele hareket etmeyin.

 Ana alternatöre bağlı yardımcı
 Çeşitli araç gereçlerin kullanımında el ve
alternatörün
kayış-kasnak
parmaklarınızı
yaralamamaya
dikkat
bağlantılarının kontrolünü yapınız.
ediniz.
 Bağlantı kayış ve kasnakların
 Parça değiştirecekseniz söktüğünüz parça
kontrolünü yapınız.
ile aynı özellikte olmasına dikkat ediniz
 Gevşemiş cıvata ve somunları sıkınız.
(Kayış gerginliği ne çok sıkı ne de gevşek
 Aşınmış,
çatlamış,
özelliğini
olacak.).
kaybetmiş kayışları değiştiriniz.
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 Avometreler hassas ölçü aletleridir,
masaya sert bırakmayınız.
 Avometre ohm kademesinde ise
ölçüm esnasında kesinlikle elektrik
enerjisi olmamalı, cihaz yanar.
Çeşitli araç gereçlerin kullanımında el
ve parmaklarınızı yaralamamaya dikkat
ediniz.
 Rotor
ve
statorların
elektriki
kontrollerini yapınız.
 Sargılar ile gövde arası kaçak
kontrolünü yapınız.
 Sargıların
yapınız.

kopukluk

kontrolünü

 Sargılar arası kısa devre kontrolünü
yapınız.

 Sargıların kopukluk kontrollerini
sargı giriş çıkışları arasını seri lamba
veya avometre ile ölçerek yapınız.
Sargıların kontrolünü seri lamba ile
yapıyorsanız, enerji altında çalıştığınızı
unutmayınız.
Sargıların kontrolünü avometre ile
yapıyorsanız işiniz bittikten sonra
avometreyi kapatmayı unutmayınız.
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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
Ana alternatör redresöründe bulunan diyot ve tristörlerin bütün bakım
1
ve kontrollerini yaptınız mı?
Ana alternatörün titreşim, salgı ve ses yönünden kontrolünü yaptınız
2
mı?
Ana alternatöre bağlı yardımcı alternatörün kayış-kasnak
3
bağlantılarının kontrolünü yaptınız mı?
Rotor ve statorların elektriki kontrollerini yaptınız mı?
4

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

1. Mekanik enerjiyi alternatif akım elektrik enerjisine çeviren makinelere ne ad verilir?
A. Alternatör
B. Soğutma fanı

C. Redresö
D. Rulman
2. Aşağıdakilerden hangisi ana alternatör arızalarından değildir?
A. Rulman arızaları
B. Rotor mili arızaları
C. Kömür arızaları
D. Termostat arızaları
3. Ana alternatörün ürettiği alternatif akım (AC) stator sargılarından alınarak ana redresöre
aşağıdakilerden hangisiyle gönderilir?
A. Baralarla
B. Klemenslerle
C. Antigron kablolarla
D. Demir çubuklarla
4. Aşağıdakilerden hangisi milleri aynı eksende birbirine bağlayan elemanlardandır?
A. Kayış-kasnak düzenekleri
B. Klemensler
C. Kaplinler
D. Zincir–dişli düzenekleri
5. Rulman yatağına ait boşluğun %’de kaçı gres yağı ile doldurulmalıdır?
A. % 10-20
B. % 20-25
C. % 30 -50
D. % 60-80
6. Kömürler uyartım akımını hangi parçaya sürterek verir?
A. Direkt rotora
B. Rotor bileziğine
C. Direk statora
D. Stator kutbuna
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7. Sargıların izolasyon kaçaklarını aşağıdaki hangi cihazla bulamayız?
A. Meger
B. Avometre
C. Multimetre
D. Termometre
8. Avometre ile aşağıdaki şekilde hangi kontrol yapılır?

A.
B.
C.
D.

Stator gövdeye kaçak kontrolü
Rotor gövdeye kaçak kontrolü
Stator sargı kopukluk kontrolü
Rotor sargı kopukluk kontrolü

8. Elektrik akımını tek yönlü geçiren, AC’yi DC’ye çeviren, alternatör parçası
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Direnç
B. Sigorta
C. Diyot
D. Kolektör
9. Rotor miline hangi parça yataklık eder?
A. Stator
B. Kolektör
C. Kasnak
D. Rulman
10. Alternatörü çok yüksek devirde çalıştırırsak aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A. Alternatörün nominal devirden daha hızlı dönmesi alternatör frekansını artırır.
B. Yüksek devirden dolayı aküler çok fazla şarj olur.
C. Yüksek devirler rotor sargılarının santrifüj kuvvetinden dolayı hasar görmesine
neden olabilir.
D. Devir arttıkça ikaz akımı düşeceğinden voltajda titreşimler meydana gelebilir.
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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
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında sisteminin bakım ve
onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki işletmelerin faaliyetlerini
araştırınız.
Bu işletmelerde kullanılan raylı sistem araçlarının yardımcı alternatör
sistemlerini araştırınız.
İnternet sitelerinden yardımcı alternatör hakkında inceleme yapınız.
Uygulamada yardımcı alternatörlerin bakım ve tamirini yapan iş yerlerinde
arızanın nasıl bulunduğunu öğreniniz.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza
ve öğretmenlerinize sununuz.

3. YARDIMCI ALTERNATÖR
3.1. Tanımı ve Görevi
Dizel motordan direkt ya da ana alternatörden kayış kasnak grubuyla hareket alan
yardımcı alternatör, ana alternatör çeşidine göre belirli güçte elektrik üreten bir alternatif
akım makinesidir. Ürettiği alternatif akım, bir yardımcı redresörde doğru akıma
dönüştürülür. Voltaj regülatörü (VR) alternatörün belirli devirlerde çıkış voltajını nominal
değerindeki voltta tutmak için kullanılır. Bu alternatör başlangıç uyarımı için artık
manyetizma kullanan kendinden uyarımlı bir makinedir. Alternatörün ürettiği enerji;





Batarya şarjı,
Aydınlatma devreleri,
Alçak voltaj kumanda ve kontrol devreleri,
Ana alternatörün uyarımında kullanılır.

3.2. Çalışma Prensibi ve Enerjinin Üretimi
Yardımcı alternatörün çalışma prensibi, ana alternatörlerde öğrendiğiniz gibi Faraday
elektrik üretme prensibine göre çalışır. DE lokomotiflerde kullanılan yardımcı alternatörler
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dizel motoru çalışmaya başlayınca yardımcı alternatörün rotoru, stator çerisinde dönerek
elektrik üretiyor.
Yardımcı alternatörün ürettiği AC elektrik uyartım redresörüne gidiyor. Uyartım
redresörü AC’yi DC’ye çevirerek ana alternatörün rotorunu uyarmasıyla birlikte, ana
alternatör cer motorlarının ihtiyacı olan elektriği üretiyor.

3.2.1. Tahriki
Yardımcı alternatör hareketini kayış kasnak grubuyla ana alternatörden alır ya da
fiziksel olarak ana alternatöre akuple edilmiştir (Aynı eksen üzerinde aynı mile
bağlanmıştır.).


Dizel motordan doğrudan tahrik

Yardımcı alternatör, ana alternatöre fiziki olarak bağlı fakat elektriki olarak
bağımsızdır. Ana alternatör ile yardımcı alternatörün rotorları aynı mil üzerinde olup
doğrudan dizel motor krank miline bağlıdır (Resim 3.1).

Resim 3.1: Dizel motordan direkt tahrikli alternatör



DE 22000 lokolarda ise birbirinden bağımsız iki alternatör olan, ikaz
alternatörü ile ana alternatörün rotorları aynı mil üzerinde olup dizel
motordan hareket alır. Sistemde bulunan bir üçüncü alternatör olan
yardımcı alternatör ise hareketini dizel motordan dişli grubu vasıtasıyla
alır. Dizel motor devrinin yaklaşık 3 katı devirde döner.
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Fırçasız alternatörler, çalışma prensibine göre ana ve ikaz sistemi olarak
ikiye ayrılabilir. İki sistem de aynı mil üzerinde bulunur. Ana sistemin
hareketli kısmı olan ana rotor devir sayısına göre değişen sayıda
kutuplardan oluşur. Rotordaki ana kutuplar çevirici makine devrinde
döndürülür. Kutuplarda manyetik akımın oluşması için doğru akım
gereklidir. Ana kutuplara doğru akım ikaz sistemi tarafından verilir. İkaz
sisteminin çalışma prensibi ana sistemle aynı olmakla beraber kutup ve
sargılar ters çevrilmiştir. Yani ikaz sisteminde kutuplar hareketsiz olan ikaz
statoru üzerinde, sargılar ise dönen ikaz rotoru üzerinde bulunur. Şekil
3.1’de prensip şekli görülmektedir.

Şekil 3.1: Fırçasız alternatör prensip şeması

 Ana alternatörden tahrik

DE 24000 lokolarda yardımcı alternatör rotor ve stator sargıları birlikte stator
(gövde) üzerine sarılmış rotorunda (dönen kısım) sarım olmayan, perdeli tek bir
rotoru olan iki alternatörün birleşmesinden meydana gelen bir alternatif akım elektrik
makinesidir.
Hareketini kayış-kasnak vasıtası ile ana alternatör rotor miline akuple olarak dizel
motordan alır. Yardımcı alternatör devir sayısı, dizel motor devrinin yaklaşık olarak 2
katıdır. Yardımcı alternatör devri=2xdizel motor devridir. Resim 3.2’de kayış kasnak
grubuyla ana alternatörden hareket alan bir yardımcı alternatör görülmektedir.
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Resim 3.2: Ana alternatörden tahrikli yardımcı alternatör

3.2.2. Uyartımı
 DE 22000 lokolarda:
Yardımcı alternatörün ürettiği alternatif akım (AC) bir yardımcı redresörde doğru
akıma dönüştürülerek voltaj regülatöründe (VR) ayarlanır ve D14 ikaz alternatörünün ikazı ile
batarya şarjı, alçak voltaj kumanda ve aydınlatma devrelerinin beslenmesi sağlanır.
D14 ikaz alternatöründen elde edilen alternatif akım ile lokomotifte bulunan bazı
motorlar ve devreler beslenir ve aynı alternatif akım doğru akıma çevrilerek ana alternatörün
ikazı sağlanır.
Ana alternatörün ürettiği 3~ alternatif akım; 60 adet diyottan oluşan ana redresörde
doğru akıma dönüştürüldükten sonra yüksek gerilim kumanda ve kontrol devrelerinden
geçirilerek tekerlek aksına taşıyıcı yataklar ile yataklanmış ve (1-4), (2-5), (3-6) şeklinde 2
seri 3 paralel bağlanmış cer motorlarına uygulanır. Doğru akım seri motorlar olan cer
motorları, pinyon ve aks dişlisi vasıtası ile elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek
tekerleklerin hareketini sağlar.


DE 24000 lokolarda:

Yardımcı alternatör dizel motordan aldığı mekanik enerji ile 3~AC (üç faz) alternatif
akım üretir. Çift çıkışlı bu alternatörün; şarj ucu çıkışı 83 volt olup yardımcı redresör
(VSCBA) olan şarj redresöründe doğru akıma dönüştürülerek batarya şarjı, aydınlatma
devreleri ile alçak voltaj kumanda ve kontrol devrelerinin beslenmesi sağlanır.
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İkinci alternatif akım çıkış ucu, ikaz ucu olarak adlandırılır ve 55 volt çıkış gerilimi
elde edilir. Bu akım da önce ikaz redresöründe (VSEX), doğru akıma dönüştürülerek ana
alternatörün ikazında kullanılır.
Ana alternatörün rotorunun uyarılmasıyla ana alternatörün ürettiği alternatif akım
(AC) stator sargılarından baralar vasıtası ile alınarak ana redresöre gönderilir. Altı paralel kol
ve her kolda sekizer diyot grubundan toplam 48 adet diyottan oluşan ana redresör, alternatif
akımı doğru akıma dönüştürür. Ana redresörden alınan doğru akım (DC), güç kontaktörleri
(L1-L2–L3) ve ileri-geri şalterinden (enversör, HM1- HM2 - HM3) geçirilerek, 2 seri 3
paralel şekilde (1-2, 3-4, 5-6) bağlanmış cer motorlarına (DA seri motorlar) uygulanır.
Öğrenme Faaliyeti 1, Şekil 1.5’te bu uçları ve dağılımı görebilirsiniz.
DE 24000 lokolarda kullanılan yardımcı alternatör ile ilgili teknik değerler ise
şöyledir:
Batarya Şarj Ucu
Nominal Gerilim
Nominal Akım
83.7 V-188 A için devir ≥
Hız Kademeleri
Bir endüvi fazının 20oC
direnci
Endüktörlerin 20 oC’deki
direnci

Alternatör İkaz Ucu
: 83.7 V
Nominal Gerilim
: 188 A
Nominal Akım
: 1200 d/dk.
55 V-400 A için devir≥
:1200-3000 d/dk. 49.5 V-360 A için devir≥
: 0,04 ohm
Endüvi fazlarının 20 oC
direnci
: 7,2 ohm
Endüktörlerin 20 oC’deki
direnci

: 55 V
: 400 A
: 1660 d/dk.
: 1500 d/dk.
: 0,0065
ohm
: 7,2 ohm

Tablo 3.1: DE 24000 lokolarda yardımcı alternatör teknik değerleri



DE 33000 lokolarda:

İkaz jeneratörü yardımcı alternatöre ikaz akımı temin eder. Yardımcı alternatörün
uyarılınca elektrik üretir ürettiği bu elektrik redresörlerde doğrultularak ana alternatörün
rotoru doğru akımla uyarılarak ana alternatörün cer motorları için elektrik üretmesi sağlanır.


Fırçasız alternatörlerde:

Alternatör, çalışma prensibine göre ana ve ikaz sistemi olarak ikiye ayrılabilir. Ana
sistemin hareketli kısmı olan ana rotor devir sayısına göre değişen sayıda kutuplardan oluşur.
Rotordaki ana kutuplar çevirici makine devrinde döndürülür. Kutuplarda manyetik akımın
oluşması için doğru akım gereklidir. Ana kutuplara doğru akım, ikaz sistemi tarafından
verilir. İkaz sisteminin çalışma prensibi ana sistemle aynı olmakla beraber kutup ve sargılar
ters çevrilmiştir. Yani ikaz sisteminde kutuplar hareketsiz olan ikaz statoru üzerinde, sargılar
ise dönen ikaz rotoru üzerinde bulunur.
Ana statordaki bağımsız yardımcı sargılardan geçen akım voltaj regülatöründe
doğrultularak ikaz statorundaki kutup sargılarına verilir. Kutuplardan çıkan manyetik akımı
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kesen ikaz rotoru üzerindeki bobinlerde üç faz alternatif akım oluşur. Alternatif akım,
rotordaki döner köprü diyotlarda doğrultularak ana rotora (ana kutuplara) doğru akım olarak
aktarılır. Böylece ana alternatör elektrik üretmeye başlar.
Fırçasız alternatörlere yük uygulandığında voltaj düşümü önlemek ve voltajı
istenilen seviyede tutmak için otomatik voltaj regülatörü (AVR) kullanılır.

3.2.3. Çıkış Gerilimleri ve Kullanımı
Yardımcı alternatörlerin çıkış gerilimleri hepsinde aynı değildir. Çıkış gerilimi dönme
hızına ve yüke göre değişir. Ana alternatörün gücüne göre yardımcı alternatörlerin çıkış
gerilimi değişir. Ama hepsinin ortak özelliği, ana alternatörün rotorunu DC akımla uyarıyor.
Ana alternatörü uyaran bazı yardımcı alternatörlerin çıkış gerilimleri şöyledir:
DE 22000 yardımcı alternatör çıkış gerilimi; dizel motor devri 900 d/dk. tam devirde
dönerken 120 Hz frekansta 215 Volt’tur.
DE 24000 yardımcı alternatör çıkış gerilimi; alternatör devri 1660 d/dk. devirde 55
Volt’tur.
Aşağıdaki Tablo 3.2’de örnek olarak DE 33000’lik lokoların teknik değerleri
verilmiştir.
Ana Alternatör Modeli AR10-CA6A
Voltaj (doğru akım DC)

600 V

900 dev/dk.da frekans

75 Hz

Maksimum sürekli akım

4200 amper

Yardımcı Alternatör Modeli

CA6A

Nominal voltaj AC

215 V

900 dev/dk.da frekans

120 Hz

Yardımcı alternatör voltajı DC

74 V

Tablo 3.2: DE 33000’lik lokoların teknik değerleri



Ana alternatörün ikazı

Ana alternatörün gücüne ve devrine göre belirli bir değerde uyarılması gerekiyor. Ne
kadar gerilimle uyarılacağına ikaz regülatörü karar veriyor. İstenilen değerde ana
alternatörün rotoru doğru akımla uyarılır.
Yardımcı alternatörün görevi, batarya şarj etmek, aydınlatma devrelerini beslemek,
alçak voltaj kumanda ve kontrol devrelerini beslemek, ikaz alternatörünü uyarmaktır.
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İkaz alternatörünün görevi, ana alternatör için ikaz akımı üretmek, filtre üfürücü
motorunu beslemek (3~AC), fan motorlarını (I ve II) beslemek (3~AC), modüllerin alternatif
akım beslemesini yapmaktır.


İkaz redresörü

Yardımcı alternatörün ürettiği elektrik AC’dir. Bunun doğrultulması gerekir çünkü ana
alternatörlerin elektrik üretebilmeleri için rotorlarının doğru akımla uyarılması gerekir.
Yardımcı alternatörden gelen AC gerilimi diyotlar sayesinde DC’ye çevirerek ikaz
regülatörüne verir.


İkaz regülatörü

Ana alternatörden çekilen akıma ve devire göre alternatörün üreteceği elektrik değişir.
Buna kararı ikaz regülatörü verir.
Redresörden gelen DC’yi ana alternatörün ne kadar uyarılacağına karar vererek
gerekli uyartım akımını ayarlayarak ana alternatörün rotorunu uyarır.


Akü şarjının sağlanması

Dizel motor ilk çalıştırmada çok fazla akım çeker. Yardımcı alternatörün hemen
elektrik üretebilmesi için gerekli olan uyartım akımını aküler temin eder. Bunları yaparken
aküler deşarj olur. Dizel motor çalışırken yardımcı alternatör DC akımla şarj ederek aküyü
doldurur. Akülerin gerilimlerine uygun bir biçimde şarj edilmeleri gerekir.


Akü şarj redresörü

Aküler doğru akım kaynaklarıdır. Dolayısıyla akülerin doğru akımla şarj edilmeleri
gerekir. Yardımcı alternatörden gelen alternatif akımı diyotlar sayesinde doğru akıma
çevirir.

Akü şarj regülatörü
Akünün aşırı şarj ve deşarj olması akünün ömrünü kısaltır. Akünün aynı zamanda kaç
volt ve amperle, ne kadar süreyle şarj edilmesine akü şarj regülatörü karar verir.
Akü dolana kadar aküyü şarj eder.
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Alçak voltaj kumanda ve kontrol devrelerinin beslenmesi
Makinistin kumanda masası, makinist tarafından kullanılan anahtarları, göstergeleri ve
kumanda kollarını ihtiva eder. Bunlar düşük voltajla yüksek voltajları kumanda eder,
enerjilerini yardımcı alternatörden alır.


Aydınlatma sisteminin beslenmesi

Markizin içerisinde bulunan lambaların prizleri ve lokomotifin diğer aydınlatma
elemanları elektrik enerjilerini yardımcı alternatörden alır.

3.3.3. Yardımcı Alternatörün, Bakımı, Arızaları ve Tamiri









Bakım ve kontrollerin sıklığı, ortam şartlarına ve çalışma durumuna göre
ayarlanır. Ana alternatörde olan bakımların aynısı yardımcı alternatörlere de
yapılır.
Alternatör çalışmazken ve emniyet tedbirleri alınarak bakım yapılmalıdır.
Genel olarak ilk çalıştırmada ve sonrasında 500 çalışma saati veya 1 yıl sonra
vibrasyon, vuruntu, anormal ses, kablo terminalleri ve bağlantıların sağlamlığı,
cıvata ve somunların sıkılığı kontrol edilmelidir.
Soğutma fanında veya gövdede mekanik bir kusur olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
Alternatör yatak rulmanları normal şartlar altında 20.000 saat kullanılabilir.
Kötü veya yanlış gres yağı, aşırı sıcak ortam, vibrasyon rulman ömrünü kısaltır.
Tavsiye edilen gres tazeleme periyodu 4.000 çalışma saatidir.
Çalışma sırasında rulman sıcaklığının 60 0C’yi geçmemesi gerekmektedir.
Rulmanda aşınmadan şüphenildiği durumda, çalışma sıcaklığı ölçülerek kontrol
edilmelidir.
Çalışma sırasında 80 0C’ye ulaşıyorsa akuplajı kontrol etmeliyiz. Akuplaj
normal ve rulman rengi maviye dönmüşse rulman değişmelidir.
Bir rulman sökülürse muhakkak aynısıyla değiştirilmelidir. Değiştirilirken yatak
80 0C’ye kadar ısıtılırsa işlem çok kolay olur.
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Şekil 3.2: Lokomotifin şematik kısımları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Alternatör sisteminin bakım ve onarımını yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Alternatör çok kirlenmişse temizleyiniz.  Temizlerken temizleme sıvısı olarak
elektrosol kullanınız. Sonra basınçlı
 Rulman koruyucu kapaklarını sökünüz.
hava tutunuz.
 Rulman yağını kontrol ediniz.

 Ellerinizi hareketli, sıcak yerlerden uzak
tutunuz.

 Soğutma fanında veya gövdede mekanik
bir kusur olup olmadığı kontrol  Tavsiye edilen gres tazeleme periyodu
edilmelidir.
4.000 çalışma saatidir.
 Alternatör kaplini ile motor volanı
arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz ve
merkezlemeyi kontrol ediniz.
 DE lokoyu çalıştırınız.

 Çalışma sırasında rulman sıcaklığı 60
0
C’yi geçmemesi gerekmektedir.
 Çalışma sırasında 80 0C’ye ulaşıyorsa
akuplajı kontrol ediniz.

 Vibrasyon, vuruntu, anormal seslerin  Rulman rengi maviye dönmüşse rulmanı
olup olmadığını kontrol ediniz.
değiştiriniz.
 Rulman sıcaklığını ölçünüz.
 Motoru durdurunuz.

 Bir rulman sökülürse muhakkak
aynısıyla değiştirilmelidir.

 Değiştirilirken yatak 80 0C’ye kadar
ısıtılırsa işlem çok kolay olur

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
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Değerlendirme Ölçütleri
1

2

Evet

Hayır

Alternatör çok kirlenmişse temizlediniz mi?

Rulman koruyucu kapaklarını söktünüz mü?

3 Rulman yağını kontrol ettiniz mi?

4 Soğutma fanında veya gövdede mekanik bir kusur olup olmadığı
kontrol ettiniz mi?
5 Alternatör kaplini ile motor volanı arasındaki bağlantıyı kontrol
ettiniz mi?
6 Merkezlemeyi kontrol ettiniz mi?

7

DE lokoyu çalıştırdınız mı?

8 Vibrasyon, vuruntu, anormal seslerin olup olmadığını kontrol ettiniz
mi?
9 Motoru durdurdunuz mu?

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

1.

DE lokodan direkt ya da ana alternatörden kayış kasnak grubuyla hareket alan, ana
alternatör çeşidine göre ikaz akımı üreten alternatif akım makinesine ne denir?
A) Konvertör
B) İnvertör
C) Regülatör
D) Yardımcı alternatör

2.

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı alternatörün hareket alış şekillerinden değildir?
A) Dizel motordan dişliyle direkt
B) Yardımcı alternatörden kayış-kasnakla
C) Ana alternatör miline akuple bağlı olarak
D) Kam milinden direkt

3.

Yardımcı alternatörün parçası aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Stator
B) Rotor
C) Külbütör
D) Rulman

4.

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı alternatörün ürettiği elektriğin kullanıldığı yerlerden
değildir?
A) Bataryayı deşarj etmekte
B) Ana alternatörü uyarmada
C) Aydınlatma devrelerinde
D) Alçak voltaj kumanda ve kontrol devrelerinde

5.

DE 24000 lokolarda yardımcı alternatör dizel motordan aldığı mekanik enerji ile kaç
fazlı alternatif akım üretir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
İkaz redresöründen gelen akımla ana alternatörün hangi kısmı uyarılır?
A) Statoru
B) Rotoru
C) Gövdesi
D) İnvertörü
Çalışma esnasında rulman sıcaklığı kaç 0C’yi geçmemelidir?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

6.

7.

56

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yardımcı alternatörün çalışma prensibi, ana alternatörlerde öğrendiğiniz gibi
faraday elektrik üretme prensibine göre çalışır.

2.

( ) Uyartım redresörünün doğrulttuğu akım, ana alternatörün rotorunu uyarır.

3.

(
) Dizel motordan direkt tahrikli yardımcı alternatör, ana alternatöre fiziki ve
elektriki olarak bağlıdır.

4.

( ) DE 22000 lokolarda birbirinden bağımsız iki alternatör olan, ikaz alternatörü ile
ana alternatörün rotorları aynı mil üzerinde olup dizel motordan hareket alır.

5.

( ) DE 24000 lokolarda hareketini kayış-kasnak vasıtası ile ana alternatör rotor

miline akuple olarak dizel motordan alan yardımcı alternatör devir sayısı, dizel
motor devrinin yaklaşık olarak 3 katıdır.
6.

( ) Ana alternatörün rotorunun uyarılmasıyla ana alternatörün ürettiği alternatif akım
(AC) stator sargılarından kamalar vasıtası ile alınarak ana redresöre gönderilir.

7.

( ) Ana alternatörden çekilen akıma ve devire göre alternatörün üreteceği elektrik
değişir. Ana alternatörün ne kadar elektrik üreteceğine stator karar verir.

8.

( ) Alternatör yatak rulmanları normal şartlar altında 20.000 saat kullanılabilir.

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 değerlendirmeye geçiniz.

57

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Büyük güçlü alternatörlerde gerilimin üretildiği sargılar nereye sarılır?
A. Statora
B. B) Rotora
C. C) Diyota
D. D) Ön kapağa

2.

Vagonların altında bulunan küçük güçlü alternatörler hareketini nereden alır?
A. Direk dizel motorundan
B. Ana alternatörden
C. Tekerlek dingil başından
D. Elektrik motorundan

3. Aşağıdaki şekilde görünen motor bağlantısı nasıl bir bağlantıdır?

A.
B.
C.
D.

İki faz bir nötr üçgen
İki faz bir nötr yıldız
Üç fazlı üçgen
Üç fazlı yıldız
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4. Şekildeki klemens bağlantısı ne tip bir bağlantıdır?

R
A.
B.
C.
D.

S

T

Üçgen
Yıldız
Karışık
Paralel

5. Alternatörler neyle soğutulur?
A.
B.
C.
D.

Klimayla
Basınçlı suyla
Basınçlı yağla
Hava akımıyla

6. DE 24000’lik lokolarda şarj redresörünün doğrulttuğu akım nerede kullanılmaz?
A.
B.
C.
D.

Akü şarjında
Aydınlatma devresinde
İkaz devresinde
Alçak voltaj kumanda kontrol devresinde

7. Aşağıdaki şekilde avometre ile yapılan kontrol ne kontrolüdür?

A.
B.
C.
D.

Stator sargısı şasi kaçak
Rotor sargısı şasi kaçak
Stator sargısı kopukluk
Rotor sargısı kopukluk

59

8. Fırçasız alternatörlerde ikaz sisteminde kutuplar nerede bulunur?
A. İkaz rotorunda
B. İkaz statorunda
C. İkaz redresöründe
D. İkaz fırçasında
9. Tavsiye edilen gres tazeleme periyodu ne kadar çalışma saatidir?
A. 3000
B. 4000
C. 5000
D. 6000
10. Rotor miline çok sıkı geçmiş yatağı yerinden kolay çıkarmak için ne yapılır?
A.
B.
C.
D.

Islatılır
Çekiçle vurulur.
Soğutulur.
Isıtılır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
C
A
D
C
B
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
A
C
C
B
D
C
D
B
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Çoktan Seçmeli Cevap
Anahtarı
1
D
2
D
3
C
4
A
5
C
6
B
7
A
Doğru – Yanlış Cevap

Anahtarı
1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
Y
D
Y
Y
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
C
D
A
D
C
A
B
B
D
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