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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Raylı Sistenler Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine
Raylı Sistem Araçlarının Yardımcı Devre Elektrik
Sistemleri
Raylı sistem araçlarının yardımcı devre güç kaynakları,
yardımcı devre motor ve kumanda sistemleri, tren
kullanımına ait yardımcı devrelerinin bakım ve onarımını
yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.
40/32
Bu modülün ön koşulu yoktur
Taşıt üzerinde enerji temin ve dağıtım sistemlerindeki
elektronik sistemlerin ve yardımcı devre motorlarının
bakım onarım işlemlerini yapmak
Genel Amaç

Uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında; taşıt
üzerinde yardımcı devre elektrik sistemleri ve
motorlarının
bakım
onarım
işlemlerini
yapabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
 Yardımcı devre güç kaynaklarının bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.
 Yardımcı devre motorları ve kumanda sistemi bakım
ve onarımını yapabileceksiniz.
 Tren kullanımına ait yardımcı devrelerin bakımını
onarımını yapabileceksiniz.
Ortam: Raylı sistem araçları, atölye, sınıf ve laboratuar
ortamı.
Donanım: Havai hatsız ortam, multimetre, devre şeması,
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.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsan hayatı gün geçtikçe teknolojiye biraz daha bağımlı hale gelmektedir. Aynı
ölçüde teknolojide gün geçtikçe elektrik enerjisine ve bunu kontrol eden elektronik
sistemlere bağımlı hale gelmekteyiz. Bu durum raylı sistemlere de yansımaktadır. Gerek
teknolojik gelişmeler gerekse elektrik enerjisinin fosil yakıtlara nazaran çevreye dostu
olması, gerekse elektrik motorlarının diğer motorlara oranla avantajlı olması raylı araçlarda
elektrik enerjisine olan ihtiyacın artmasına neden olan başlıca etkenlerdir.
Günümüz raylı araçlarında makineler ağırlıklı olarak elektrik enerjisiyle
çalışmaktadır. Bu makinelerin her birinin gerektirdiği elektrik enerjisinin türü ve değerleri
farklılıklar göstermektedir. Oysa araçlar elektrik enerjisini tek bir kaynaktan
sağlamaktadırlar. Bu durum tek kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, türünün ve değerinin
ihtiyaç olunan türe ve değere dönüştürülmesini zorunlu kılmıştır.
Raylı sistemlerin elektrik enerjisine bu denli bağımlı olması, bu alanda eğitim alan
makinistlerinde elektrik enerjisi ve elektrik enerjisinin farklı biçimlere dönüşümü hakkında
bilgili olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu modülde araçların elektriği kaynağından aldıktan
sonra hangi elemanlar ve düzenekler vasıtasıyla kullanıma hazır hale geldiği anlatılmaktadır.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında yardımcı devre güç
kaynaklarının bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Cep telefonlarımızı neden doğrudan prize takmıyoruz da şarj aleti
kullandığımızı araştırınız.



Bir elektrik motorunun teknik özelliklerini araştırınız.



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

1. YARDIMCI DEVRELER İÇİN GÜÇ
KAYNAKLARI
1.1. Tanımı ve Görevi
Yardımcı devre güç kaynakları, raylı sistem araçlarının seyri sırasında ana güç ve
kumanda devrelerini destekleyen çeşitli yardımcı devreler ve aracın kullanımına ait sistemler
için elektrik enerjisi sağlar. Bunlar kullanıldıkları araçlara göre farklılık gösteren güç
üniteleridir.

1.2. Dizel Tren Setlerinde Yardımcı Devre Güç Ünitesi (APU)
Dizel motorlu yolcu treni setlerinde aracın şase altına yerleştirilmiş bulunan dizel
motoru yalnızca hareket gücü için kullanılır. Yardımcı devreleri beslemek için daha küçük
bir dizel motor-alternatör grubu dizayn edilerek araçlara ayrıca monte edilmektedir.
Bu ayrı güç ünitesi sayesinde ana motorun tüm gücü aracın hareketi için
kullanılmakta, çekiş kabiliyetinin düşmesi ve yardımcı sistemlerin devreye girip çıkarak araç
seyrini istikrarsızlaştırması önlenmektedir. Diğer yandan aracın duruşları ve rampa inişleri
sırasında ana motor rölanti devrinde çalışmakta, uzun duruşlarda ise stop ettirilerek yakıt
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tasarrufu sağlanmaktadır. Bu sırada yardımcı devreler için gereken güç tamamen ayrı ve
bağımsız olan yardımcı güç ünitesinden (APU-Auxilary Power Unit) alınmaktadır. Bu
ünitenin motoru ana motordan daha düşük güce sahip olduğundan yardımcı devrelerin
beslenmesi için daha az yakıt harcanır.
Ülkemizde TCDD tarafından kullanılan DMU 15000 tipi yolcu treni setlerinde bu
sistem verimli bir şekilde uygulanmaktadır.Ünitenin dizel motor devri 1500 d/dk.dır.
Alternatör gücü ise 70 kVA (56 kw)’tır.

Resim 1.1: DMU 15000 tren seti yardımcı güç ünitesi

1.3. Yüksek Hızlı Tren Setlerinde Yardımcı Devre Güç Ünitesi
TCDD hatlarında kullanılan yüksek hızlı trenler kataner hattından aldıkları 25 kV AC
elektrik enerjisi ile çalışır. Bu elektrik gerilimi ana trafoda güç devreleri için 1500 VAC
gerilime çevrilir. Yardımcı devreler için ise ayrı güç üniteleri dizayn edilerek kullanılmıştır.
Bunlara yardımcı konvertör adı verilir. Tren setinde 4 adet yardımcı konvertör güç ihtiyacına
göre otomatik olarak devreye girer ve çıkarlar. En fazla üç adedi devrede olup dördüncüsü
yedek olarak bekler. Her birinin gücü 200 kVA’dır.
Yardımcı konvertörden akü beslemesi ve kumanda kontrol devreleri için 72 V DC
çıkış vardır. Aydınlatma, iklimlendirme ve basınçlı hava kompresörlerinin motorları için 400
V AC bir diğer güç çıkışıdır.

4

Resim 1.2: YHT 65000 tren seti yardımcı konvertörü

1.4. Dizel Lokomotiflerde Yardımcı Devre Güç Ünitesi
Dizel lokomotiflerde yardımcı devrelerin enerji ihtiyacı için yardımcı alternatörler
bulunur. Bunlar doğrudan dizel motor üzerinden veya alternatör mili üzerinden güç alırlar.
Dizel motor döndüğünde yardımcı alternatör kendinden uyartım ile alternatif akım üretir. AC
gerilim bir redresör ile doğrultulur. Bu DC elektrik akımı ile aracın akümülatörü şarj edilir,
aydınlatma, ısıtma, projektör, kumanda devreleri beslenir ve ana alternatörün uyartım (ikaz)
akımı verilir. Aşağıdaki şekilde DE 33000 lokomotifin yardımcı devre güç ünitesi örnek
olarak gösterilmiştir.Bu lokomotifte motordan hareket alan yardımcı jeneratör 3 faz 55 V AC
gerilim üretir. Bu gerilim batarya şarj doğrultucusunda 74 V doğru akıma çevrilir.

.
Şekil 1.1: DE 33000 lokomotif ana alternatörü ve yardımcı devre güç ünitesi
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1.5. Elektrikli Lokomotiflerde Yardımcı Devre Güç Ünitesi
Elektrikli lokomotiflerde ana trafodan biri çekiş motorları için diğerleri de yardımcı
devreler için kullanılmak üzere ayrı güç çıkışları vardır. Yardımcı devre çıkışları farklı
araçlarda değişik yöntemler ile kullanılmaktadır.
Örnek olarak TCDD E 43000 tipi elektrikli lokomotiflerde yardımcı devre
çıkışlarından biri 1000 VAC olup yolcu vagonlarına aktarılır. Vagonlarda bulunan
konvertör-invertör gruplarında uygun voltajlara çevrilerek vagonun iklimlendirilmesi,
aydınlatılması ve vagon kumanda devreleri için kullanılır.
Lokomotifin kendi yardımcı devreleri için gereken enerji ise döner faz konvertörü ve
aynı üniteye bağlı olan yardımcı alternatör ile akım trafolarından elde edilir. Aşağıdaki
şekilde E 43000 tipi lokomotifin yardımcı devre güç kaynakları ve bunların beslediği devre
elemanları bir sistem örneği olarak gösterilmiştir.

Ana trafo
3.sekonder
çıkışı
380 VAC 50
Hz - tek faz

Faz konvertörü
Kapasite
130 kVA
Devir sayısı 1500 d/dk
Giriş voltajı 380 VAC
50 Hz tek faz
Çıkış voltajı 380 VAC
50 Hz 3 faz

Sürücü sistem tristör grupları tetiklenmesi
Ön ve arka projektör beslemesi
Kabin ısıtıcı fan motoru

Yardımcı alternatör
Kapasite
12 kVA
Devir sayısı
1500 d/dk
Çıkış voltajı 100 VAC
50 Hz 2 faz
AT (Akım trafosu)
Loko iç aydınlatma,
elektrik ocağı ve prizler
Yük furgonu aydınlatma ve ısıtma

Cer motoru fan motoru- 2 adet
Ana trafo fan motoru- 2 adet
Ana konvertör fan motoru- 1 adet
Ana reaktör fan motoru – 3 adet
Dinamik fren direnci fan motoru–2 adet
Ana kompresör motoru
Trafo yağ pompası motoru
Sürücü kabini ısıtma rezistansları

Batarya şarj trafosu ve regülatörü
Çıkışı: 110 V DC
Batarya şarjı beslemesi
Kumanda ve kontrol devreleri beslemesi

220 V AC
80 V AC

Tablo 1.1: E 43000 tipi lokomotifin yardımcı devre güç ünitesi

1.6. Yardımcı Devre Kumanda Elemanları
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Yardımcı devrelerin bir kısmı makinistin kendisinin yaptığı kumanda ile çalışır. Bir
kısmı da aracın çalışması ve seyri sırasında otomatik olarak gerçekleşir. Kumanda devreleri
şalterler, sigortalar, roleler, kontaktörler ve kablo takımından oluşur.

 Makinistin kumandası:




Harici yardımcı devre güç ünitesinin ilk çalıştırılması, durdurulması.
Kabin içi ısıtma, aydınlatma, havalandırma, projektörlerin yakılması,
korna ve sileceklerin çalıştırılması.
Set trenlerde yolcu bölümlerinin aydınlatma ve iklimlendirilmesi, dış
kapıların kapatılması, serbest bırakılması.

Makinistin yardımcı devrelere kumanda etmesi için sürücü kabininde muhtelif
kumanda birimleri mevcuttur. Aşağıdaki YHT 65000 tren setinin yardımcı devre
kumandalarından bazıları ve fonksiyonları gösterilmiştir. ( Resim 1.3 ), ( Tablo 1.2 )

Resim 1.3: YHT 65000 yardımcı devre kumandaları

No
1

Kumanda Edilen Devre
PANTOGRAF

Çalışması
Pantografı kaldırmak için kolu İLERİ; indirmek için
kolu GERİ hareket ettirin.
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No
2
3
4

Kumanda Edilen Devre
YÜKSEK HIZLI DEVRE
KESİCİ
ALARM İPTAL
KUMLAMA

5

KORNA

6

SINIRLI HIZ
Beyaz renkli düğme.

7

ÖN CAM SİLECEĞİ

8

0
ARALIKLI
1
2
HARİCİ LAMBALAR
0
AÇIK GEÇİTLER
KAPALI GEÇİTLER
KISA FARLAR
UZUN FARLAR

Çalışması
Yüksek hızlı devre kesicileri bağlamak için kolu
İLERİ; kesmek için GERİ hareket ettirin.
Yolcu alarmlarını iptal etmek için kullanılır.
Manuel kumlamayı kumanda etmek için kullanılan
kollu şalter.
Kornayı (düşük/yüksek ses) çalıştırmak için kullanılan
kollu şalter.
Tren hızını 5 km/s ile sınırlandırır.
Vagon yıkama, akuple ve servis işlemleri için
kullanılır.
4 konumlu döner anahtar.
Basıldığında su püskürtülür.
Kapalı.
Aralıklı.
Düşük hız.
Yüksek hız.
5 konumlu döner anahtar.
Seyir ışıklarını kumanda etmek için kullanılır.
Dış ışıklandırma KAPALI.
Park lambaları AÇIK (kısa huzmeli).
Park lambaları AÇIK (uzun huzmeli).
Farlar AÇIK (kısa huzmeli).
Farlar AÇIK (uzun huzmeli).

Tablo 1.2: YHT 65000 yardımcı devre kumandalarının fonksiyonları

b ) Otomatik gerçekleşen işlemler:
1.

2.
3.

Dizel motorlu yardımcı güç ünitesi olmayan araçlarda yardımcı alternatörler,
konvertörler aracın çalıştırılması ile birlikte otomatik olarak çalışmaya ve güç
üretimine başlar.
Her türlü üfürücü fan motorları kendiliğinden devreye girer
Batarya şarjı regülatör ile otomatik olarak yapılır.

1.7. Yardımcı Devre Güç Kaynaklarının Taşıt Üzerindeki Yeri
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Farklı tiplerde imal edilmiş bulunan raylı sistem çeken araçlarının yardımcı devre güç
kaynakları aracın ve güç ünitesinin kendi yapı özelliğine uygun olarak taşıt üzerine
yerleştirilmiştir.
1.
2.
3.

4.

Dizel motorlu tren setlerinde yardımcı güç ünitesi aracın şase altına bir dizel
motor ve alternatör grubu olarak yerleştirilmiştir.
YHT 65000 tipi yüksek hız trenlerinin 3 adet yardımcı konvertörleri 2.3.4.ve 5.
vagonların şase altına yerleştirilmiştir.
DE 24000 tipi dizel lokomotiflerde yardımcı alternatör ana alternatör üzerine
yerleştirilmiş olup hareketini alternatör mili kasnağından V kayışı ile alır. DE
33000 tipi lokomotiflerde ise yardımcı alternatör ana alternatör gövdesinin
içinde ayrı bir sargıdan oluşur. Yardımcı jeneratör de alternatör üzerine
bağlanmıştır ve dizel motorun kam milinden hareket alır.
Elektrikli lokomotiflerde yardımcı devreler için gerekli güç ana trafo çıkışından
veya ayrı bir güç konvertöründen alınır. E43000 tipi lokomotiflerde faz
konvertörü ve ona bağlı çalışan yardımcı alternatör ile yardımcı devreler
beslenmektedir.

1.8. Periyodik Bakımları ve Arızalar
Raylı sistem çeken araçların yardımcı devrelerinin düzenli, sürekli ve güvenilir
çalışmasını sağlamak için belirlenmiş aralıklarla bakımlarının ve kontrollerinin yapılarak
çıkması muhtemel arızaların önlenmesi gerekir. Bu sebeple her aracın yardımcı devre sistemi
için belirli bakım aralıkları vardır. Bakım aralıkları araç cinsine göre toplam kilometre,
toplam çalışma saati veya aylık, 3 aylık gibi gün aralıkları olarak uygulanmaktadır.
YHT 65000 tipi aracın yardımcı konvertörünün içten kontrol edilme ve arıza giderme
işleminin nasıl yapılacağı aşağıda örnek olarak verilmiştir. (Şekil:1,2,Resim 1,4) :









Aracın pantoğraf ve disjönktörünün indirilmiş olduğuna dikkat edin ve
kumanda bölümlerine uyarı levhası asarak enerji bağlantısını önleyin.
Kapakları çıkartın.
Dâhili parçalardaki katı veya sıvı maddelerin eksilip eksilmediğini kontrol edin.
Gerekli dâhili parçaları değiştirin.
Kapasitörlerde (1, 2 ve 3) görünür bir hasar veya elektrolit eksilmesi olup
olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa kapasitörü değiştirin.
AC kontaktörde (4) ve yüksek voltaj giriş kontaktöründe (5) görünür bir hasar
veya yanmış kontaklar olup olmadığını kontrol edin. Arızalı parçaları değiştirin.
Termal anahtarlarda (6) görünür bir hasar veya yanmış parça olup olmadığını
kontrol edin. Gereken parçaları değiştirin.
Tüm kapak contalarında görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı
contaları değiştirin.
Ulaşılabilen tüm bağlantılarda görünen bir hasar veya gevşeklik olup olmadığını
kontrol edin. Gerekli bağlantıları değiştirin veya uygun şekilde sıkın.
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Tüm ara bağlantı konektörlerinde görünür bir hasar veya bağlantı bozukluğu
olup olmadığını elinizle kontrol edin. Arızalı parçaları değiştirin ve bağlantıları
gerektiği şekilde düzeltin.
PCB’lerde ve manyetik bileşenlerde görünür bir hasar veya yanık bölgeler olup
olmadığını kontrol edin. Arızalı parçaları değiştirin.
Kapakları geri takın.

4

2

6
1

3

5

H0712-307

Şekil 1.2: YTH 65000 hız treni yardımcı konvertörü bakımı
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Resim 1.4: DMU 15000 tren seti yardımcı devre kontrol ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Her çeşit yardımcı devre güç kaynağını
araç üzerindeki yerini bulunuz.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Dizel motorlu yardımcı devre güç  Dikkatli ve titiz çalışınız.
kaynaklarında motorun ikmallerini ve  Malzeme değişimini enerjisiz ortamda
yapınız.
değişen parçalarını kontrol ediniz.
 Temizleme işlemini sistem dururken
yapınız.
 Güç ünitelerinde çıkış değerlerinin
 Arızalı malzemeyi sökme sırasına dikkat
kontrolünü yapınız.
ediniz.
 Kumanda elemanlarının kontrolünü ve  Bakım ve tamirleri üretici katalogları,
bakım
yönetmelikleri
ve
teknik
çalışma testini yapınız.
gereklere uygun olarak yapınız.
 Güç
kaynaklarının
periyodik
bakımlarını yapınız ve arızalarını
gideriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Her çeşit yardımcı devre güç kaynağını araç üzerindeki yerini
buldunuz mu?
Dizel motorlu yardımcı devre güç kaynaklarında motorun ikmallerini
ve değişen parçalarını kontrol ettiniz mi?
Güç ünitelerinde çıkış değerlerinin kontrolünü yaptınız mı?
Kumanda elemanlarının kontrolünü ve çalışma testini yaptınız mı?
Güç kaynaklarının periyodik bakımlarını yapıp 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.
DMU 15000 tipi tren setlerinde yardımcı güç ünitesinin çıkış gücü aşağıdakilerden
hangisisidir?
A) 200 kVA
B) 70 kVA
C) 90 kVA
D) 400 kVA
2.

YHT 65000 tipi yüksek hız trenini yardımcı konvertörünün çıkış voltajı ne kadardır?
A) 110 VAC
B) 110 VDC
C) 380 VAC
D) 400 V AC

3.

DE 33000 lokomotif yardımcı jeneratör çıkış voltajı ne kadardır?
A) 55 VAC
B) 74 VDC
C) 24 VDC
D) 72 VDC

4.

YHT 65000 tren setinin batarya voltajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24 VDC
B) 74 VDC
C) 72 V DC
D) 110 VDC

5.

DE 24000 lokomotifin yardımcı alternatörü aracın neresindedir?
A)
B)
C)
D)

Ana alternatör üzerindedir.
Ana alternatör içindedir.
Ana alternatörün altındadır.
Ana redresörün üzerindedir.

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
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında yardımcı devre motorları
ve kumanda sistemi bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


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



Bu araçlarda kullanılan yardımcı devre motorları ve kumanda sistemleri
hakkında araştırma yapınız.



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

2.ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF VE
TRENLERDE YARDIMCI DEVRE
ELEKTRİK MOTORLARI
2.1. Tanımı ve Görevi
Yardımcı devre elektrik motorları raylı sistem çeken araçlarının yardımcı devrelerinde
kullanılan muhtelif tipte motorlardır.
Bu motorlar yardımcı devre güç ünitelerinden enerji alırlar. Görevleri: Kendine bağlı
üfürücü fanları döndürerek çalışma sırasında normal değerlerinden fazla ısınan ekipmanları
soğutmak, ana ve yardımcı kompresörü çalıştırmak, yağ pompalarının dönüşünü sağlamaktır.

2.2. Hava Kompresör Motorları
Elektrikli lokomotifler ve yolcu treni setleri ile bazı dizel motorlu yolcu treni
setlerinde fren sistemi, pnömatik valfler, korna ve boji hava yastıkları için gerekli basınçlı
havayı üreten kompresörler elektrik motorları tarafından çalıştırılırlar. Bu motorlar 380 V
AC 50 Hz gerilim ile çalışır. (Şekil 2.1) Motorların devreye girip çıkması ana depoda
sıkıştırılan havanın basıncına göre otomatik olarak gerçekleşir. Araçlara göre farklı olmakla
beraber ortalama 10 bar basınçta elektrik motoru kontaktörü devre dışı bırakılarak motor
durdurulur. Basınç 8 bara düşünce kontaktör tekrar çekerek motoru çalıştırır. Bu
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kontaktörleri yöneten eleman basınç duyucusudur.(Prosestat) Prosestat üzerinde bulunan
basınç ayar yayına elle kumanda edilerek alt ve üst basınç değerleri ayarlanabilir. Ayar
yapıldıktan sonra artık prosestat kompresör motorunun çalışmasını veya durmasını yönetir.
Resim 2.1’de bir örneği gösterilmiştir.

Resim 2.1: Volanlarla alt ve üst basınç ayarı yapılabilen bir prosestat

Şekil 2.1: YHT 65000 yüksek hız treninin elektrik motorlu hava kompresörü
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2.3. Soğutma Sistemi Motorları
Soğutma sistemi elektrik motorları araç üzerinde bulunan çeşitli ekipmanlarda çalışma
esnasında oluşan fazla ısıyı atmak için gerekli havayı fanlar ile basan motorlardır. Bunlar
yardımcı devre güç kaynaklarından sağlanan 380 V AC veya 80 V AC gerilimle çalışan
motorlardır. Her raylı sistem aracı imalatçısının tasarımına göre çok çeşitli sistem değerleri
vardır. Tablo 2.1’de çeşitli TCDD araçlarının yardımcı devre elektrik motorları örnek olarak
verilmiştir.
Elektrik motorunun kullanım
yeri
Konvertör soğutucuları motoru
İnvertör soğutucuları motoru
Ana trafo yağı soğutucusu motoru
Cer motorları soğutucuları motoru
Dizel motor su soğutma fanı
motoru
Klima kompresör motoru

Araç tipi

Voltajı

Güç ünitesi

E 43000
YHT 65000
E 43000
E 43000
DE 33000

380 VAC
400 VAC
380 VAC
380 VAC
80 VAC

Döner faz konvertörü
Yardımcı konvertör
Döner faz konvertörü
Döner faz konvertörü
Yardımcı generatör

DMU
15000

380 VAC

APU
(yardımcı
ünitesi)

güç

Tablo 2.1: Çeşitli araçlarda bulunan yardımcı devre elektrik motorları, voltajları ve beslenme
kaynakları

2.4. Yağ Pompası Motorları
Raylı sistem çeken araçlarında iki türlü yağ pompası kullanımı vardır:

 Dizel motorlu araçların ön yağlama pompası ve motoru
Dizel motoru çalıştığında motorun kendi içinde bulunan ve krank milinden hareket
alan mekanik pompa motorun hareketli parçalarını sürekli olarak yağlar. Ancak
lokomotiflerde kullanılan motorlar yüksek kapasiteli olduğundan motoru çalıştırmadan önce
harici bir pompa ile ön yağlama yapmak gerekir. Bu iş için akümülatörden beslenen bir
doğru akım elektrik motoruna bağlı ön yağlama pompası kullanılır. Araç makinisti motoru
çalıştırmak için marş yaptığında marş motorlarından önce ön yağlama pompası devreye
girer. Motor içindeki yağ basıncı yükselince ön yağlama pompası motoru devreden çıkar ve
marş motorları dönmeye başlayarak dizel motorunu çalıştırır. ( Resim 2.2 )
Örnek: DE 24000 tipi lokomotiflerde ön yağlama pompası 72 V DC ile çalışır ve yağ
basıncı 1,6 bara ulaşınca devreden çıkar.

17

Resim 2.2: DE 24000 lokomotif ön yağlama pompası ve motoru



Elektrikli araçların trafo soğutma yağı pompası ve motoru

Elektrikli lokomotif ve tren setlerinin trafoları katanerden aldığı 25 kV gerilimi aracın
cer motorlarına uygun gerilime düşürür. Bu çalışma sırasında trafo ısınır. Belirli bir sıcaklığı
aşınca da araç bloke olur. (Örnek: E 43000 tipi lokomotiflerde 850C üst sınırdır.)
Trafonun aşırı ısınmasını önlemek için sargılar etrafında yağ dolaştırılarak oluşan ısı
yağa transfer edilir. Yağ bir soğutucu radyatöre gelir ve güçlü bir fanla hava üflenerek
soğutulur, tekrar trafoya gider. Bu döngüyü gerçekleştirmek için yağ pompası kullanılır.
Trafo soğutma yağı pompalarında araç tipine göre farklı motorlar kullanılmaktadır. (Şekil
2.2)
Örnek: E 43000 tipi lokomotiflerin ve YHT 65000 hızlı trenlerinin trafo yağlama
pompasının motoru 380 V AC 50 Hz trifaze gerilim ile çalışmaktadır.

Şekil 2.2:Trafo yağ pompası ve motoru- YHT 65000
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2.5. Havalandırma Motorları
Havalandırma motorları yolcu tren setlerinde klima ve ısıtıcıların iklimlendirdiği
havayı sürücü kabini ve tren vagonları içine gönderen fanları çalıştıran motorlardır. 380 V
AC gerilimle çalışırlar. İlk çalıştırma yapılıp ayarları verildikten sonra kumandası
termostatlar ve elektronik sürücülerden gelen sinyallere göre otomatik olarak yürür.
Eski tip kliması olmayan tren setlerinde ise yolcu bölmelerinin tavanına takılmış olan
24 V DC gerilimle çalışan aspiratörler ile havalandırma sağlanmaktadır.

2.6. Yardımcı Hava Kompresörü Motorları
Yardımcı hava kompresörü elektrikli lokomotiflerde bulunur. Amacı; lokomotif
çalışmadan önce eğer ana hava deposu boş ise pantoğrafı kaldırmak ve disjönktörü
tutturmaktır. Bu kompresörü akümülatörden beslenen doğru akım motoru çalıştırır.
(Şekil 2.3)
E 43000 tipi lokomotiflerde 110 V DC ile YHT 65000 trenlerinde 72 V DC gerilimle
çalışır.

Kompresör

Elektrik motoru

Şekil 2.3 :Yardımcı hava kompresörü - YHT 65000

2.7. Yardımcı Devre Motorları Kumanda Elemanları
Yardımcı devre motorlarının bir kısmı makinistin kendisinin yaptığı kumanda ile
çalışır. Bir kısmı da aracın çalışması ve seyri sırasında otomatik olarak devreye girer ve
çıkar. Kumanda devreleri, şalterler, sigortalar, roleler, kontaktörler, termostatlar, prosestatlar
ve kablo takımından oluşur.
 Makinistin kumandası:
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İklimlendirme sisteminin çalıştırılması ile klima kompresörü ve
havalandırma motorlarının ilk devreye alınması.
Yardımcı hava kompresörünün çalıştırır ve devreden çıkarır.

Makinistin yardımcı devre elektrik motorlarına kumanda etmesi için sürücü kabininde
muhtelif kumanda birimleri mevcuttur. Aşağıdaki resimde DE 33000 lokomotifin dizel
motor ön yağlama motorunun kumanda butonu gösterilmiştir. (Resim 2.3)

Resim 2.3: DE 33000 ön yağlama kumanda butonu

 Otomatik gerçekleşen işlemler:




Ana hava kompresörü motoru araç çalıştığında mevcut hava basıncına
göre otomatik olarak devreye girer ve çıkar.
Her türlü soğutma sistemi motorları kendiliğinden devreye girer.
İklimlendirme sistemi, makinist tarafından çalıştırıldıktan sonra tekrar
kapatılıncaya kadar klima kompresörü ve havalandırma motorları
termostatların sıcaklık bildirisine göre otomatik olarak çalışır ve durur.

2.8. Yardımcı Devre Motorlarının Taşıt Üzerindeki Yerleri
Farklı tiplerde imal edilmiş bulunan raylı sistem çeken araçlarının yardımcı devre
elektrik motorları ve bunların çalıştırdığı sistemler aracın ve motorların kendi yapı özelliğine
uygun olarak taşıt üzerine yerleştirilmiştir.


DMU 15000 ve YHT 65000 yolcu treni setlerinde hava kompresörü ve motoru
aracın şase altına yerleştirilmiştir. E 43000 tipi lokomotiflerde ise kompresör ve
motoru makine bölmesi içinde 2. kabinin arkasındadır. (Resim 2.4)
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Resim 2.4: DMU 15000 tren seti kompresörü







Soğutma sistemi elektrik motorları E 43000 lokomotifinde makine
bölümündedir. Yolcu treni setlerinde ise şase altına yerleştirilmiştir.
DE 24000 tipi dizel lokomotifte ön yağlama pompası ve motoru dizel motorun
sağ yan tarafındadır. Trafo yağ pompası ve motoru E 43000 tipi lokomotifte
trafonun ön tarafında, YHT 65000 tren setinde 1. vagonun şase altında trafo ile
bütünleşik olarak yerleştirilmiştir.
E 43000 tipi lokomotiflerde yardımcı kompresör ve motoru 1.kabin arkasında
ana konvertörün önündedir. YHT 65000 treninde ise 1. ve 6. vagonların şase
altında olmak üzere 2 adet yardımcı hava kompresörü vardır.
Kumanda elemanlarının makinistin kullanımı ile ilgili olanları kumanda
kabinindedir. Sigorta, role, kontaktör, gibi devre elemanları şase üstü makine
bölmesinde veya tren setlerinde şase altı elektrik panolarındadır. Termostatlar
ısıtılan veya soğutulan birimler üzerinde; prosestatlar ise hava kompresörü ile
ana hava deposu hattı üzerinde yer almaktadır.

2.9. Periyodik Bakımlar ve Arızalar
Yardımcı devre elektrik motorlarının güvenilir ve sürekli olarak çalışmalarının temini
için periyodik bakımlarında motor sargılarının izolasyonu ve dirençleri, rulman yatakları,
konektörler, DC motorların fırça ve kollektörleri, role ve kontaktörlerin kontakları ve bobin
dirençleri, bütün kabloların bağlantı ve izolasyonlarının kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Ölçü
toleranslarının dışında olanlar, olası arızaları önlemek için mutlaka değiştirilmelidir.
Bir arıza meydana geldiğinde önce araç çalışır durumda iken gözle, kulakla ve
göstergelere bakılarak arıza ihbar lambalarına ve tren denetim sistemi ekranına bakılarak
arıza belirtileri tespit edilmelidir.
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Arızayı gidermek için güvenlik kurallarına ve araç üreticisinin teknik yönergesine
uyarak uygun alet ve teçhizat kullanarak çalışılmalıdır. Elektrikle çalışan cihazların
tamirinde mutlaka elektrik kesilmeli ve uygun uyarı levhaları çalışma alanına asılarak
elektrik geriliminin yanlışlıkla devreye alınması önlenmelidir.
Yardımcı devre elektrik motorları ve onlarla ilgili devre ve ekipmanların araç tiplerine
göre çok sayıda çeşitleri vardır. Aşağıdaki tabloda ana trafo yağ pompası ve motoru ile ilgili
muhtelif arızaların tespiti, sebebi ve tamiri için gerekli işlemler örnek olarak verilmiştir.
Arıza
Yağ akışı
durdu
(Ana trafo
yağ akışı
durdu.).

Sebebi
Yağ pompası arızası

Yağ pompası güç beslemesinde arıza
-25 KV voltajı yok.
-Yardımcı devre besleme arızası
Yağ akış rölesi arızası.

Yağ patlaması

Yağ pompası
ve
vantilatörden
anormal
gürültü ve
titreşim

Ana trafoda anormal sıcaklık
yükselmesi
Ana trafo içinde deşarj
Filtre havalandırması bağlantı
borusunun tıkanması
Kısa devreden mekanik şok

Yağ pompası motoru yatağı hasar
görmüş (aşınmıştır).
Vantilatör motoru yatağı hasar görmüş
(aşınmıştır).
Vantilatör ve yağ pompası tespit
cıvatalarında gevşeklik
Göbek, sargı ve tespit cıvatalarında
gevşeklik (motor karteri içinde).

Tamir Şekli
Yağ pompasını tamir edin veya
değiştirin. Gerekirse ana trafoyu
değiştirin.
Pantoğrafı ve disjönktörü tutturun.
Besleme ağı arızasını giderin.
Yağ akış rölesini tamir edin veya
değiştirin. Gerekirse ana trafoyu
değiştirin.
Trafo oranı ve izolasyon direnç testi
gibi elektrik testleri için ana trafoyu
değiştirin.
Filtre havalandırmasını kontrol edin
ve temizleyin.
Trafo oranı ve izolasyon direnç testi
ve gaz analizi gibi elektrik testleri
için ana trafoyu değiştirin.
Yağ pompasını değiştirin. Gerekirse
ana trafoyu değiştirin.
Motor yatağı ve motoru değiştirin.
Gerekirse ana trafoyu değiştirin.
Bağlantı cıvatalarını sıkın.
Ana trafoyu değiştirin.

Tablo 2.2: YHT 65000 Ana trafo soğutma yağı pompası ve motorunun arızaları ve giderilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Yardımcı devre elektrik motorlarının her  Malzeme değişimini enerjisiz ortamda
tip taşıt üzerinde yerlerini bulunuz.
yapınız.
 Temizleme işlemini sistem dururken
 Elektrik motorlarının bakım, yağlama,
yapınız.
temizlik ve kontrollerini yapınız.
 Arızalı malzemeyi sökme sırasına dikkat
ediniz.
 Elektrik motoru arızalarında gerekli  Bakım ve tamirleri üretici katalogları,
müdahaleleri yapınız.
bakım
yönetmelikleri
ve
teknik
gereklere uygun olarak yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Yardımcı devre elektrik motorlarının her tip taşıt üzerinde yerlerini
1
buldunuz mu?
Elektrik motorlarının bakım, yağlama, temizlik ve kontrollerini
2
yaptınız mı?
3 Elektrik motoru arızalarında gerekli müdahaleleri 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Yardımcı devre elektrik motorlarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

2.

Çeken araç ana kompresör motorlarının çalışma voltajı ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

3.

Akü bataryasından
Ana trafodan
Yardımcı alternatörden
Döner faz konvertöründen

DE 24000 lokomotifin ön yağlama pompası motoru yağ basıncı hangi değere ulaşınca
devreden çıkar?
A.
B.
C.
D.

5.

380 V AC
110 VAC
110 VDC
220 VAC

E 43000 lokomotifin konvertör soğutucu fan motoru enerjisini nereden alır?
A.
B.
C.
D.

4.

Konvertörü, invertörü çalıştırırlar.
Soğutucu, pompa ve kompresörleri çalıştırırlar.
Acil arıza durumunda aracın hareketini sağlarlar.
Yardımcı devrelerin enerjisini sağlarlar.

3,2 bar
4,8 bar
1,6 bar
1,2 bar

Elektrikli çeken araçlarda yardımcı kompresörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Pantoğrafın ilk kaldırılması için basınçlı hava üretir.
Frenleme kondüvit hattı için basınçlı hava üretir.
Soğutucu devreler için gerekli havayı üretir.
Klima gazını basınçlı olarak dolaştırır.

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
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında tren kullanımına ait
yardımcı devrelerin bakım onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


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



Bu araçların kullanımına ait yardımcı devreler hakkında araştırma yapınız.



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

3.TREN KULLANIMINA AİT YARDIMCI
DEVRELER
3.1. Tanımı ve Görevi
Raylı sistem çeken aracının kullanılması sırasında sürücüsü tarafından kumanda
edilen, sürücü kabinine ve araç seyrine ait devrelere trenin kullanımına ait yardımcı devreler
denir.

3.2. Çeken Araçların İç Aydınlatma ve Isıtma Devreleri
İç aydınlatma ve ısıtma devreleri, sürücü kabininin aydınlatılması, iklimlendirilmesi
ocak, priz gibi yardımcıların kumanda ve kontrol devreleridir. Hepsi yardımcı devre güç
kaynaklarından beslenir.
Aydınlatma için akümülatör devresi üzerinden DE 22000, 24000 ve 33000 tipi
lokomotiflerde 72 VDC, E 43000 tipi lokomotiflerde 110 VDC kullanılır. Makinist kumanda
masasında bulunan butonlar ve anahtarlar ile gerektiğinde iç aydınlatma lambalarını yakar.
Kabin aydınlatma lambaları flamanlı tip veya led gruplu olmaktadır. (Resim 3.1)
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Resim 3.1: DE 33000 iç aydınlatma armatürü

Bu lokomotiflere yerleştirilen yeni sistemlerde ise 220 VAC, 50 Hz çıkış veren
invertörler kullanılmaya başlanmıştır. Lokomotiflerin kumanda kabinlerine iklimlendirme
sağlayan klimalar, buzdolabı ve yemek ısıtıcı mikrodalga fırın da invertörden çıkan 220 V
AC gerilimle çalışmaktadır. ( Resim 3.2 )

Resim 3.2: DMU 15000 treni kabin ısıtıcısı

Sürücü kabini ısıtma devreleri farklı araçlara göre değişik kaynaklardan beslenir.
Aşağıdaki tabloda rezistanslı elektrikli ısıtıcılar kullanılan TCDD araçlarından bazıları
gösterilmiştir:
Araç tipi
DE 22000-33000
E 43000
DMU 15000

Kabin ısıtma
voltajı
72 V DC
380 VAC
220 V AC

Besleme kaynağı
Yardımcı generatör
Yardımcı alternatör
Yardımcı güç ünitesi

Besleme kaynağının araç
üzerindeki yeri
Ana alternatör gövdesi üzerinde
Döner faz konvertörüne bağlı
Araç şasesi altında, kabin tarafında

Tablo 3.1: Muhtelif kabin ısıtıcı tipleri
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3.3. Projektör ve Sinyal Devreleri
Raylı sistem çeken araçları kendine ait yol üzerinde ilerlerken gece yolculuğunda
yolun aydınlatılması gerekir. Bu aydınlatma hem sürücünün yolu iyi görmesini hem de
aracın görülmesini sağlar. Bu amaçla araçlara projektör farlar konulmuş olup bu farlar,
genellikle aracın tavan üstüne monte edilmiştir. Kısa ve uzun aydınlatma kademeleri vardır.
makinist kumanda masası üzerindeki 5 konumlu anahtar üzerinden kumanda ederek farları
kullanır. Anahtar orta konumunda ise farlar kapalı olur. Sağa doğru 1 ve 2. konumlar ön
farların kısa ve uzun pozisyonlarıdır. Sola doğru 1. ve 2. konumlar da arka far kısa ve uzun
yakma pozisyonlarıdır. Projektörler batarya devresinden beslenir. Örneğin DE 24000 tipi
lokomotiflerde batarya voltajı 72 V DC olup 7,5 ohm’luk bir dirençle 36 volta düşürülür ve
projektörler 36 VDC ile beslenir. ( Resim 3.3 – Resim 3.4)

Resim 3.3: DE 24000b projektörleri içeriden görünümü
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Resim 3.4: DMU 15000 projektörleri içeriden görünümü

Ayrıca araçların ön ve arka şase üstünde sağ ve sol tarafta olmak üzere sinyal
lambaları vardır. Bunlar iki amaçla kullanılır.
Çift taraftan kumandalı (iki kabinli) lokomotiflerin tek olarak seyrinde ve yolcu treni
setlerinin seyrinde araç hangi taraftan kumanda ediliyorsa o tarafın beyaz renkli sinyal
ışıkları yakılır. Arka tarafının ise kırmızı renkli sinyal ışıkları yakılır. Bu şekilde hem setlerin
seyri sırasında sürücü son vagon ışığını görür hem de tren dışındaki kişiler ve diğer trenlerin
sürücüleri bu aracın hareket yönünü bilir.
Raylı sistem aracı işleten kurumların trafik ve işaret yönetmeliklerine göre aracın
sinyal lambaları kullanılır. Örneğin, TCDD trafik yönetmeliğine göre; TSİ ve DRS bölgeleri
(yol sinyallerinin olduğu hatlar) dışında bir trenin diğer trenle trafik cetvelinde gösterilen
buluşma istasyonu değiştirildiğinde, buluşma değişikliği ile giden trenin yeni buluşma
istasyonuna kadar, lokomotif ve tren setlerinin kumanda bölmelerinin sol ön camının içine
konulan gündüz ortası kırmızı, kenarı beyaz yuvarlak levha olan “Trenlerin Buluşma
Değişikliği İşareti” takılır. Gece ise bu levha yerine sol ön taraftaki lambanın kırmızı ışık
vermesi sağlanır.

3.4. Korna, Silecek ve Havalandırma Devreleri
Bu sistemler de akümülatör üzerinden 72 veya 110 VDC ile beslenir. Kumandaları
sürücü mahallinde kumanda masası üzerindedir.
 Korna: Kornalar iki devrelidir. İlki yakın mesafeye bildiri veren düşük sesli;
diğeri ana hat üzerinde kullanılan uzun mesafeye bildiri veren yüksek sesli kornadır.
Kornalar genellikle basınçlı hava ile çalışır ancak çoğu araçta kumandası elektrovalfler
üzerinden elektrikle yapılmaktadır. (Resim 3. 5)
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Resim 3.5: DE 24000 Korna ve silecekler

 Silecekler: Silecekler araç camlarını temizleyerek sürücünün yolu görmesini
sağlar. Silecek kolu, baskı mekanizması ve kauçuk siliciden oluşur. Bir merkez noktaya bağlı
kol siliciyi yarım daire şeklinde bir alanda cam üzerinde gezdirerek camın su, kar ve tozdan
arındırılmasını sağlar. Silecekleri batarya devresinden beslenen elektrik motorları çalıştırır.
Batarya voltajı bir direnç üzerinde 24 volta düşürülerek doğru akım silecek motoru
çalıştırılır. (Resim 3.5 - Resim 3.6 – Resim 3.8)

Resim 3.6: DMU 15000 araçlarda projektör ve silecekler

 Havalandırma: Sürücü ve yolcu kabinlerinin ortam havasını değiştirmek için
kullanılır. Bir fan motorunun döndürdüğü aspiratör pervanesi havayı iç ortamdan çeker.
Daha çok eski sistem araçlarda kullanılmaktadır. Günümüz araçlarında bu işlemi
iklimlendirme sistemi gerçekleştirir.(Resim 3.7)

30

Resim 3.7: DMU 15000 klima ve havalandırma ünitesi
ve

Resim 3.8: DE 24000-24 VDC cam silecek motoru

3.5. Akü Şarj Devreleri
Bütün raylı sistem çeken araçlarda iç ve dış aydınlatmayı sağlamak, yardımcı
sistemlerin elektrik motorlarını, role, kontaktör, elektrovalf ve göstergeler gibi kumanda,
kontrol ve koruma elemanlarını, elektrikli lokomotif ve tren setlerinde yardımcı
kompresörleri çalıştırmak için doğru akım enerji kaynağı kullanılır.
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Aracın ilk çalıştırılması için dizel araçlarda marş motorlarını, elektrikli araçlarda
pantoğrafı kaldırıp disjönktörü tutturacak basınçlı havayı üreten yardımcı kompresörü
çalıştırmak için doğru akım gerekir ancak araç henüz çalışmamış olduğundan bu güç harici
bir kaynaktan sağlanır. Harici kaynak olarak raylı sistem çeken araçlarında akümülatör
bataryaları kullanılır. İlk hareket gücü bataryadan alınır. Ancak batarya kullanılınca
boşalacağından yeniden şarj edilmesi gerekir. (Resim 3.9)

Resim 3.9: YHT 65000 72 VDC akümülatörü

Araç çalıştırıldıktan sonra yardımcı güç kaynağı doğru akım üretir. Otomatik şarj
regülâtörü (Resim 2.10) bataryayı doldurmaya ve yardımcı devreleri beslemeye başlar.
Regülâtör batarya dolunca şarjı keser. Kumanda masasında batarya voltajını gösteren
voltmetre vardır.

Resim 3.10: DMU 15000 24 VDC akü şarj regülatörü

3.6. AC Enerji İhtiyacı İçin İnvertörler
TCDD hatlarında çalışan DE 24000 ve 33000 tipi lokomotiflerin 220 VAC 50 Hz
enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile bu araçların yardımcı devresine invertör ilave
edilmiştir. ( Resim 3.11 )
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Bu invertörler batarya devresinden gelen 72 V doğru akımı alıp kesikli sinyaller veren
bir elektronik kartın kontrolünde dalgalı akım üreten IGBT (çıkışı yalıtılmış bipolar
transistör) elemanlarından oluşur. İnvertörden çıkan 220 V AC 50 Hz gerilim kumanda
mahallinde yemek ısıtma ocağı, mikrodalga fırın, 220 voltluk elektrik prizi ve iklimlendirme
cihazı (klima) için gerekli enerjiyi sağlar. Batarya şarjının bitmemesi için lokomotif
çalışmadan invertörün devreye girmesini önleyen koruyucu mevcuttur.

Resim 3.11: DE 24000 220 VAC invertörü

3.7. DC Enerji İhtiyacı İçin Konvertörler
Konvertörler doğru akımı farklı bir değerde doğru akıma veya alternatif akımı doğru
akıma çevirebilir. Raylı sistem araçlarında doğru akımın elde edilmesi farklı ekipmanlar ile
sağlanır. YHT 65000 tren setinde yardımcı devreler ve batarya şarjı için gerekli 72 V DC
yardımcı konvertör tarafından üretilmektedir. Konvertöre ana trafodan veya tren çalışmaz
iken atölye tesisatından gelen 400 V AC gerilim konvertörde bulunan ünite tarafından 72
volt doğru akıma çevrilir. Şekil 3.1’de yardımcı konvertörün gerilim giriş ve çıkışları
gösterilmiştir.
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400 VAC
dağıtım

Kataner ve Ana
trafodan
400 VAC

400 VAC
dağıtım
İnvertör çıkışı

Atelyeden
400 VAC

72 VDC
dağıtım
Şekil 3.1: YHT 65000 tren seti yardımcı konvertörünün 72 VDC çıkışı

DE 22000, 24000 ve 33000 tipi lokomotiflerde kullanılan Resim 3.13’de gösterilen
72/12 V DC konvertör de bir yardımcı devre güç kaynağıdır. Bu devre bataryadan beslenir.
Konvertörün elektronik kartı üzerinde 72 volt doğru akım 12 volt doğru akıma dönüştürülür.
Çıkış voltajı temiz ve kararlıdır. Bu konvertör araç telsizinin beslemesini sağlamak için
kullanılmaktadır.

Resim 3.12: 72 / 12 VDC telsiz konvertörü
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3.8. Taşıt Üzerindeki Yerleri
Trenin kullanımına ait yardımcı devrelerin çeken araçlar üzerindeki yerleri aşağıda
gösterilmiştir:









İç aydınlatma devresinin anahtarları kumanda masasında veya armatür üzerinde,
sigortaları kabin içi elektrik dolabında ve aydınlatma armatürü (lamba, duy ve
onları taşıyan gövde ile koruma camından oluşan ünite) araç tavanındadır.
Kabin ısıtma devresinin anahtarı DMU 15000 tren setinde kumanda masasında,
DE 33000 lokomotifte ısıtıcının yanındadır. Sigortaları kabin elektrik
dolabındadır. Isıtıcılar kabinin sağ ve sol yan pencerelerinin altındadır.
Projektör ve sinyal lamba anahtarları kumanda masasında, sigortaları elektrik
dolabında, projektör farları aracın ön ve arka tavanı üzerinde yolu en iyi
aydınlatacak noktada monte edilmiştir. Sinyal lambaları aracın ön ve arkasında
araç camından aşağıda şasenin üst kısmındadır.
Kornalar aracın ön ve arka tavanı üstündedir. Butonu kumanda masasındadır.
Silecekler kabinin ön ve arka camlarındadır. Her cam için bir silecek motoru
kabin içinde, camın altındadır. Havalandırma aspiratörleri kabin tavanındadır.
Akü şarj cihazları araçların yardımcı devre güç kaynaklarının yanında bulunur.
E 43000 lokomotiflerde alçak gerilim dolabında, DMU 15000 tren setinde şase
altı batarya şarj dolabındadır.
İnvertörler DE 24000 ve 33000 tipi lokomotiflerin makine bölmesinde, batarya
şarj redresörünün alt tarafındadır. Sigortaları kendi üzerindedir.
Her tip araçta telsiz konvertörü kumanda masasının üzerinde veya altındadır.
YHT 65000 treninde yardımcı konvertörler aracın 2, 3, 4 ve 5. vagonlarının şase
altındadır. Bu konvertörlerin kumandası otomatik olup araç çalışınca devreye
girer. Telsiz konvertörü her zaman devrededir.

3.9. Periyodik Bakımlar ve Arızaları.
Trenin kullanımına ait yardımcı devre elemanları araçla birlikte bakım, genel bakım
ve büyük genel bakımlarda periyodik bakıma tabi tutulup her aracın kendisine ait imalatçı
bakım yönergesine ve teknik kurallara uygun olarak kontrol edilmelidir.
Bakımlardan ayrı olarak araçların yardımcı devre sistemlerinde arızalar olur. Parkta
mevcut çok çeşitli araçlarda çok sayıda arıza olasılığı bulunmaktadır. YHT 65000 yüksek hız
treninin yardımcı devrelerinden projektör farlarının muhtemel arızaları ve giderilmesi örnek
olarak Tablo 3.2’de verilmiştir.
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Arıza
Farların hiçbiri yanmıyor.
Üst far lambaları kısmen
yanıyor veya hiç
yanmıyor.
Alt farlar çalışmıyor.

Farlar uzun huzmeden
kısa huzmeye geçmiyor.

Sebebi
Devre kesiciler kapalıdır.
Güç beslemesi arızalıdır.
Ampul arızalıdır.
Üst far modülü arızalıdır.
Güç beslemesi arızalıdır.
Ampul arızalıdır.
Alt far modülü arızalıdır.
Beş konumlu döner anahtar
arızalıdır.
Ampuller arızalıdır.

Tamir Şekli
Devre kesicileri açın.
Güç beslemesini değiştirin.
Ampulü değiştirin.
Üst far modülünü değiştirin..
Güç beslemesini değiştirin.
Ampulü değiştirin.
Alt far modülünü değiştirin.
Anahtarı değiştirin.
Ampulleri değiştirin.

Tablo 3.2 : Projektör farı arızaları ve arıza bulma tablosu.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tren kullanımına ait yardımcı devrelerin
her tip taşıt üzerinde yerlerini bulunuz.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Devrelerin durumunu gözle ve ölçü
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
aletleri ile kontrol ediniz.
 Malzeme değişimini enerjisiz ortamda
yapınız.
 İnvertör
ve
konvertörlerin
çıkış
 Temizleme işlemini sistem dururken
değerlerinin kontrolünü ölçü aletleri ile
yapınız.
yapınız.
 Arızalı malzemeyi sökme sırasına dikkat
ediniz.
 İnvertör ve konvertörlerin çalışma
 Bakım ve tamirleri üretici katalogları,
ısılarını ölçü aletleri ile kontrol ediniz.
bakım
yönetmelikleri
ve
teknik
gereklere uygun olarak yapınız.
 Devrelerin,
invertörlerin
ve
konvertörlerin arıza tespitini yapınız ve
bunları gideriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Tren kullanımına ait yardımcı devrelerin her tip taşıt üzerinde yerlerini
buldunuz mu?
Devrelerin durumunu gözle ve ölçü aletleri ile kontrol ettiniz mi?
İnvertör ve konvertörlerin çıkış değerlerinin kontrolünü ölçü aletleri ile
yaptınız mı?
İnvertör ve konvertörlerin çalışma ısılarını ölçü aletleri ile kontrol
ettiniz mi?
Devrelerin, invertörlerin ve konvertörlerin arıza tespitini yapıp bunları
gideriniz 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

DE 33000 tipi lokomotiflerin iç aydınlatma voltajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 72 VAC
B) 72 V DC
C) 220 VAC
D) 24 VDC

2.

DE 24000 tipi lokomotiflerin projektör lambalarının voltajı ne kadardır?
A) 36 VAC
B) 110 VDC
C) 36 V DC
D) 72 VDC

3.

DMU 15000 tren setinin sürücü kabini ısıtıcılarının çalışma voltajı ne kadardır?
A) 400 VAC
B) 380 VAC
C) 220 VDC
D) 220 VAC

4.

“ Tren setlerinin seyrinde aracın kumanda yönünü gösterir. Kumanda edilen tarafında
beyaz, arka tarafında kırmızı ışık yanar.”
Bu paragrafta tanımlanan yardımcı devre elemanı hangisidir?
A) Projektör lambaları
B) Araç sinyal lambaları
C) Yol sinyal lambaları
D) Kabin içi lambaları

5.

Çeken araçlarda yardımcı güç ünitesinden bataryayı dolduran cihaz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yardımcı güç ünitesi
B) İnvertör
C) Trafo sekonder çıkışı
D) Şarj regülatörü

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1-

YHT 65000 treninin yardımcı konvertör çıkış gücü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

2-

YHT 65000 treninin ana trafo çıkış voltajı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

3-

7 ve 10 bar
8 ve 10 bar
7 ve 9 bar
8 ve 9 bar

E 43000 lokomotif ana trafosunun devre dışı kalıp bloke olduğu ısı sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

6-

1500 VAC tek faz
1000 VAC tek faz
380 VAC tek faz
400 VAC tek faz

Çeken araç ana kompresör motorlarını çalıştırıp durduran ana depo hava basıncı
değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

5-

600 VAC
900 VAC
1200 VAC
1500 V AC

E 43000 lokomotifin ana trafo 3. sekonder çıkışı voltajı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4-

200 kVA
70 kVA
275 kVA
300 kVA

76 0C
82 0C
85 0C
91 0C

E 43000 lokomotifin yardımcı kompresör motoru kaç volt ile çalışır?
A)
B)
C)
D)

110 V DC
380 VAC
110 VAC
220 VDC
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7-

DMU 15000 tren setinin hava kompresörü aracın neresindedir?
A)
B)
C)
D)

8-

DE 33000 lokomotifin kabin ısıtıcıları kaç volt ile çalışır?
A)
B)
C)
D)

9-

74 VAC
55 VAC
72 V DC
55 VDC

Dizel lokomotiflerin cam silecek motorları kaç volt ile çalışır?
A)
B)
C)
D)

10-

Sürücü kabini arkasındadır.
2.vagon makine bölmesindedir.
Şase altında aracın ortasındadır.
Şase altında kabine yakındır.

72 VDC
24 V DC
36 VDC
110 VDC

Telsiz konvertörlerinin giriş çıkış voltajı ne kadardır?
A)
B)
C)
D)

72 / 12 V DC
36 / 12 V DC
72 / 24 V DC
24 / 12 V DC

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

B
D
A
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
D
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
D
B
D

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

A
D
C
B
C
A
D
C
B
A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA

KAYNAKÇA
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