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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Petrol – Petrokimya ve Petrol-Rafineri 

MODÜLÜN ADI  
Çeviriciler (Türbinler ve Elektrik Motorları) 

MODÜLÜN TANIMI  

Petrol işletmelerinde bulunan buhar türbini ve elektrik 

motorları ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Kolon-Dram-Esanjör modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Proseste çeviricilerin kontrolünü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında  türbinler ve elektrik 

motorlarını kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Türbini kontrol edebileceksiniz. 

2. Elektrikli motorlardan asenkron motorunun devir 

sayısını turmetre ile ölçebileceksiniz. 

3. Elektrikli motorları döndürebilecek ve bunların 

aksaklık kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya 

grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

 

Donanım: 

Buhar türbini, asenkron motor, senkron motor, 

turmetre (takometre), kumanda panosu, açık ağız anahtar, 

tornavida, kumanda kablosu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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 
 

Sevgili Öğrenciler,  

 
İnsanoğlu eskiden beri ihtiyaçlarını gidermede çeşitli enerji kaynaklarından 

faydalanmıştır. Elektriğin bulunup kullanılır duruma getirilmesinden sonra ise en çok 

kullanılan enerji, elektrik enerjisi olmuştur. 

 

Aslında doğada hiçbir enerji yoktan var olmaz, var olan enerji de yok olmaz. Ancak 

bu enerjiler birbirlerine dönüştürülebilir. 

 

Bu modülde, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan türbinlerin ve 

elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrik motorlarının yapısını ve çalışma 

prensibini öğreneceksiniz. Bu modülü başarı ile bitirdiğinizde petrokimya tesislerinin ve 

rafinerilerin vazgeçilmez ekipmanları olan buhar türbini ve elektrik motorlarını verimli bir 

şekilde kullanabileceksiniz. 

GİRİŞ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9Fkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak buhar türbinin çalışma 

prensiplerini öğrenebileceksiniz ve buhar türbini uygulamasını gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 
 Türbinler nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 Türbinlerin çalışma prensibini ve nasıl çalıştığını araştırınız. 

 

1. TÜRBİNLER 
 

Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan ekipmandır. Türbin bir mil 

ve onun üzerindeki kanatçıklardan oluşur. Kullanılan akışkana göre türbinin yapısı değişir.  

 

Kullanım alanları oldukça geniş ve yaygındır. Rafinerilerde genellikle güç kaynağı 

olarak kullanılır. Santrifüj pompalarının, gaz kompresörlerinin, hava bloverlarının (hava 

üfleyicisi), finli (kanatçıklı tüplere sahip) fanların ve elektrik jeneratörlerinin tahriki 

amacıyla (çevriminde) kullanılır. Her türbin belli bir güç verimini sağlayacak şekilde özel 

olarak tasarlanmıştır. Temel çalışma prensipleri bütün türbinlerde aynı olmasına rağmen 

türbin boyutları büyüdükçe yapıları daha karmaşıklaşır.  

 

1.1.Türbin Çeşitleri 
 

Türbin çeşitleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

1.1.1.Buhar Türbinleri 
 

Genelde enerji santrallerinde kullanılır, fosil yakıt (petrol veya doğal gaz) veya 

nükleer yakıttan alınan enerji ile buhar elde edilir. Buharın potansiyel enerjisini, kinetik 

enerjiye ve kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren güç ünitesidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9Fkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji_santralleri


 

  

 

4 

 

Resim 1.1: Bir buhar türbininin üstten görünüşü 

1.1.2. Su Türbinleri 

 
Enerji santrallerinde (hidroelektrik santrallerde) kullanılır. Buhar türbinindeki gibi 

aynı prensiple çalışır. Akan su türbin kanatlarına çarparak kanatlar üzerinde bir güç yaratır. 

Böylece su akışı enerjisi türbini döndüren enerjiye dönüşür. 

 

   

               Resim 1.2: Francis tipi su türbini                          Resim 1.3: Pelton tipi su türbini 

 

1.1.3. Rüzgar Türbinleri 

 
Yel değirmenleri ve rüzgar enerjinden elektrik elde eden santrallerde kullanılır. 

Çalışma prensibi benzerdir fakat türbin kanatçıkları rüzgara göre (daha hafif ve geniş) dizayn 

edilir. 
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Resim 1.4: Rüzgar türbini 

 

1.1.4. Gaz Türbinleri 
 

Gaz türbini, yanma ile açığa çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan 

bir ekipmandır. 

 

 

Resim 1.5: Gaz türbini ve kesiti 

Rafinerilerde genellikle enerji üretiminde çevirici olarak buhar türbinleri kullanıldığı 

için bu modülde buhar türbinleri üzerinde durulacaktır. 

 

Bir buhar türbini genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir türbin rotoru, bu 

rotor üzerine monte edilmiş olan ve rotorla beraber dönen hareketli kanatların bağlı olduğu 

türbin gövdesi, bu gövde içerisinde bulunan iç gövde, sabit kanat taşıyıcıları ve sabit 

kanatlardan meydana gelir. Bir sabit kanat diski ile bir hareketli kanat diski bir türbin 

basamağını meydana getirir. Buhar türbinleri genellikle birçok basamaktan meydana gelir. 

 

Rotor, her iki taraftan radyal yataklarla yataklanmıştır. Eksenel yatak rotoru eksenel 

yönde sabitleştirir. Buharın türbinden dışarı kaçması söz konusu olduğu yerler labirentlerle 

donatılmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
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1.2. Buharlı Güç Çevrimi 
 

Bir buhar türbinli termik santralin çalışması şöyledir: Öncelikle besleme suyu 

pompasından basılan su kazana gönderilir. Kazanda ısıtılan su ilk önce buharlaşır, sonra 

kızdırıcılardan geçerek kızdırılır (nemi alınır). Elde edilen kızgın buhar, buhar türbinine 

gönderilir. Buhar türbininin kanatlarına çarpan buhar, türbini döndürür. Buhar türbinine bağlı 

alternatör bu dönme şeklindeki mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Alternatör 

çıkışı, bir yükseltici trafo ile enerji nakil hatlarına verilir. Buhar türbininde işi biten çürük 

buhar, kondenser denilen yoğunlaştırıcılara gelerek tekrar su hâline dönüştürülür ve besleme 

suyu pompası ile tekrar kazana girer. Bu işlem bir döngü içerisinde devam ederek termik 

yolla elektrik enerjisi üretimi gerçekleşmiş olur. 

 

 

Şekil 1.1: Buhar türbinli termik santralin prensip şeması ve bölümleri 

 

 

Şekil 1.2: Buharın türbinde enerji dönüşümü (termik santral enerji dönüşüm şeması) 

 
Aşağıda  buhar türbinli bir enerji santrali en basit şekliyle gösterilmiştir.  

 
 Kazanın buharlaştırıcı bölümünde yüksek basınç altında (kazan basıncı) 

bulunan besleme suyu, düşük bir sıcaklıktan (kondensat sıcaklığı) buharlaşma 

sıcaklığına kadar izobar (eşit basınçta) olarak ısıtılır ve buharlaştırılır.  
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 Doymuş buhar daha sonra kızdırıcılarda kızdırılır. Buradan çıkan kızgın buharın 

sıcaklığına “taze buhar sıcaklığı” denir.  

 Kızgın buhar daha sonra türbinde adyabatik (ısı kaybı olmaksızın) olarak 

kondenser basıncına kadar genişler. Bu genişleme sırasında buhar sıcaklığı da 

kondensat sıcaklığına kadar düşer.  

 Türbinden çıkan çürük buhar, kondenserde izobar ve izotermik (eşit sıcaklıkta) 

olarak yoğuşturulur. Bu yoğuşmanın sağlanabilmesi için soğutma suyu ile 

buharın kondensasyon ısısının alınması gerekir.  

 Son olarak kondensat besleme suyu pompası ile tekrar adyabatik olarak kazan 

basıncına çıkartılır.  

 

Şekil 1.3: Basit bir buhar santralı enerji çevrimi  

 

Borulardaki sürtünme ve ısı kayıpları dikkate alınmazsa bu çevrimde besleme suyu 

pompası çıkışından türbin girişine kadar devam eden sabit basınca kazan basıncı, türbin 

çıkışından besleme suyu pompası girişine kadar devam eden sabit basınca da kondenser 

basıncı denir. Taze buhar sıcaklığı, kızdırıcı çıkışından türbin girişine kadar; kondensat 

sıcaklığı ise türbin çıkışından kazan girişine kadar sabit olarak devam eder. Yüksek basınç, 

besleme suyu pompasında; yüksek sıcaklık ise kazanda elde edilir. Her ikisi de türbinde 

düşüşe uğrar. Bu çevrime Clausius-Rankine Çevrimi denir. Bu çevrim dört elemanlı bir 

sistem olup aşağıda detayları anlatılmıştır. 

 

1.2.1. Kazan  
 

Yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çevirir. Hazırlanmış yakıtlar (petrol veya 

kömür) hava ile pülverize (toz hâline getirmek, zerreleştirmek) hâle getirilip yanma odasının 

içine püskürtülür. Yanma sonucunda açığa çıkan ısı, kazan borularının içindeki suyu 

buharlaştırır. 
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Resim 1.6: Buhar kazanı 

1.2.2. Türbin 
 

Isıl enerjisi yüksek yani yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bir akışkanın ısıl enerjisini 

mekanik enerjiye çeviren termik turbo makinelere türbin denir. Buhar türbinlerinde akışkan 

olarak su buharı kullanılmaktadır. 

 

Kazanda üretilen yüksek basınç ve sıcaklığa sahip buhar, düşük basınç ve sıcaklığa 

sahip kondensenin içine doğru hücum eder çünkü devre içinde gideceği başka yer yoktur. 

Kazan ile kondenseyi birleştiren yol üzerine türbin monte edilmiştir. Böylece kazandaki 

buharın kondenseye gitmesi için türbinin içinden geçmesi zorunluluğu ortaya çıkar. Türbinin 

içerisinde sabit ve seyyar kanatlar vardır. Sabit kanat buharın basıncını düşürüp seyyar 

kanatların üzerine püskürtür. Seyyar kanat da kendisine gelen buharın içindeki kinetik 

enerjiyi alarak döner (mekanik enerjiye çevirir).  

 

Kanatlar buharın önünde engel teşkil eder. Buhar bu engellerden geçerken enerjisini 

bunlara vererek kaybeder. Bu yüzden basınç ve sıcaklığı düşer. Ortalama %10–15 oranında 

suya dönüşür. Türbinde çıkan enerjisini kaybetmiş buhara çürük (yaş) buhar denir.  

 

Anlaşılacağı gibi kazan buharı oluşturur, türbin ise kazanın gönderdiği buharın 

enerjisini alır.  

 

Şekil 1.4: Buhar türbinin çalışma prensibi 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C4%B1l_enerji&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bas%C4%B1n%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9Fkan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekanik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar
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1.2.3. Kondenser 
 

Kondenserin görevi, türbinden çıkan işe yaramaz buharı suya dönüştürmektir. 

Kondenser hem buharları suya dönüştürür hem de çevrim verimini bir miktar artırır. 

Kondenserin içinde boru demetleri bulunur. Borunun içinden soğutma kulesinden gelen 

soğuk su geçmektedir. Boruların dışında da türbinden gelen çürük buhar geçmektedir. Isı 

alışverişi sonucunda ısı veren buhar suya dönüşür. Kondenserin altındaki haznede toplanır. 

Isı alan soğutma suyu ısınarak soğutma kulesine geri döner.  

 

Resim 1.7: Kondenser 

1.2.4. Pompa 
 

Kondenserdeki yoğuşum (yoğunlaşmış su) suyunu kazana gönderir. Böylece düşük 

basınçtaki suyu, yüksek basınçtaki kazana göndermiş olur.  

 

 

Resim 1.8: Pompa 
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1.3. Türbin Tipleri 
 

Buharın ısı enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü ya tümüyle türbinin sabit 

kanatlarında meydana gelir ya da hem sabit hem de hareketli kanatlarda oluşur. Böylelikle 

buhar bir miktar basınç kaybederek belirli bir hıza erişir. 

 

Buhar basıncının ve dolayısıyla entalpi düşüşünün yalnızca sabit kanatlarda ya da hem 

sabit hem de hareketli kanatlarda meydana gelmesine bağlı olarak iki değişik tip türbin 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi aksiyon türbini (sabit basınçlı türbin), öteki ise 

reaksiyon türbinidir. 

 

1.3.1. Aksiyon (İmpuls) Türbinleri 
 

Bu tipteki türbinlerde basınç sadece sabit kanatlara düşmektedir. Seyyar kanatlar, 

kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirir. Basınç seyyar kanatların her iki tarafında birbirine 

eşittir. Bu eşitliği tamamen sağlamak için tekerlekte dengeleme delikleri bulunur. 

Dengeleme delikleri her iki yüzeyin basıncını eşitler. 

 

1.3.2. Reaksiyon Türbinleri 
 

Bu türbinlerde basınç hem sabit hem de seyyar kanatlarda düşmektedir. Bu türbinlerde 

iş hem seyyar kanatlar tarafından kinetik enerjinin mekanik enerjiye çevrilmesinden hem de 

buharın basıncının seyyar kanatlarda düşmesinden dolayı oluşan tepki (reaksiyon) 

kuvvetinden elde edilir. Bu türbinlerde kanatların her iki tarafında basınç eşit değildir.  

 

Seyyar kanatlarda basınç değişiminden dolayı buharın akış yönüne doğru büyük bir 

tepki (reaksiyon) kuvveti meydana gelmektedir. Bu kuvvet, türbin rotorunu eksensel yönde 

iter. Reaksiyon kuvvetini azaltmak için denge pistonları yapılmıştır.  

 

Denge pistonu, normal itişin aksi yönde kuvvet meydana getirerek onu dengeler. 

Bunun için yüksek basınç tarafı çap büyük yapılır ve bu kısma tekerlek şekli verilir.  

 

Reaksiyon türbinlerinde meydana gelen eksensel itiş, türbin ancak normal yük altında 

çalıştığı taktirde denge pistonu tarafından karşılanabilir. Yük azalır azalmaz bu pistonun ön 

ve arka yüzeylerine etki eden basınçlar da değişeceğinden denge bozulur.  



 

  

 

11 

 

Şekil 1.5: Aksiyon ve reaksiyon türbinlerinin basit şekli 

 

1.3.3. Aksiyon ve Reaksiyon Türbinleri Arasındaki Farklar 

 
 Eşit şartlardaki ve eşit güçlerdeki aksiyon türbininin kademe sayısı, reaksiyon 

türbininin kademe sayısından daha azdır. 

 Aksiyon türbinlerinde seyyar kanatlar tekerleğe, reaksiyon türbinlerinde 

tambura bağlanır. 

 Aksiyon türbininde sabit kanatlar diyaframa, reaksiyon türbininde kovana 

bağlanır. 

 Aksiyon türbininde seyyar kanatlarda basınç değişimi yoktur, reaksiyon 

türbininde vardır. 

 Aksiyon türbinleri reaksiyon türbinlerine nazaran daha çok kullanılır. 

  

1.3.4. Karma Türbinler (Yoğuşmalı Buhar Türbinleri) 
 

Hem aksiyon hem reaksiyon türbinlerinin iyi taraflarından yararlanmak için hafif 

reaksiyon tesirli aksiyon türbinleri yapılmıştır. Bu türbinler iki türbinin birleşimidir. Buharı 

dizaynlarından dolayı düşük bir mutlak basınca kadar genleştirir.  

 

Bu genleşme atmosferik basıncın altında olduğu için hava salmastraları ve vakum 

jetleri gereklidir.  
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Bu tip türbinler daha karmaşık yapıda olup önceden bahsedilen tiplerden daha çok güç 

üretir. Normalde de kompresörler veya güç (elektrik) jeneratörlerinde kullanılır.  

 

Yoğuşmalı bir türbinden maksimum derecede güç çıkışı almak için türbin kanat 

boyutlarının makinenin egzoz tarafına doğru gittikçe büyümesi gerekir. Bunun sebebi düşük 

basınçta türbin kanatlarından daha büyük hacimdeki buharın geçip genleştirilmesi 

gerekliliğidir.  

 

1.4. Türbinlerde Verim 
 

Verim, makineden elde edilen yararlı gücün makineyi besleyen güce oranına eşittir. 

Verim daha çok % (yüzde) olarak ifade edilir. Makinelerin mekanik verimi, enerjinin bir 

bölümü, ısı ya da sürtünme biçiminde kaybolduğundan daima %100'den küçüktür.  

 

Kazana verilen toplam ısı ve kondenserden alınan ısı arasındaki fark, yararlı ısı 

miktarını verir ve teorik olarak türbinde yararlı işe dönüşür. 

 

Yararlı işin kazana verilen toplam ısıya olan oranı Clausius-Rankine çevriminin 

termik (ısıl) verimi hakkında bir fikir verebilir. Isıl verim, bu çevrimin belirli basınç ve 

sıcaklık şartlarında teorik olarak erişebileceği en yüksek değeri vermektedir. Clausius-

Rankine çevriminde izobar ve adyabatik olarak kabul edilen durum değişiklikleri, gerçekte 

elde edilmeyecek ideal değişikliklerdir. Bu nedenle pratikte teorik değerlerden sapmalar 

meydana gelir yani  bir miktar termodinamik kayıp meydana gelir. Bu kayıp, türbinin “iç 

verimi” ile dikkate alınır. Türbinin iç verimi, türbindeki gerçek işin teorik türbin işine olan 

oranıdır. 

 

O hâlde termik verim ile iç verim, gerçek termik verimi (ısıl verim) verir. 

 

1.4.1. Çevrim Verimini Artırma Yolları 
 

 Rankin çevriminde verimi artırma yolları şunlardır: 

 Buhar kızdırma 

 Buhar tekrar kızdırma 

 Ara buhar alarak besleme suyu ısıtma (rejeneatif yöntem)  

 Kondensede vakum tutma 

 Besleme suyunu baca gazı ile ısıtma (ekonomizör) 

 Yanma havasını baca gazı ile ısıtma (luvo) 

 

Bu sayılanların yanı sıra türbinlerde verimi artırmak için türbinlerin bakım, onarım ve 

ayarlarının da zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.  
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1.5. Türbinin Ana Bölümleri 
 

 Gövde ve nozullar 

 Rotor  

 Regülatör devresi 

 Aşırı hız trip mekanizması 

 Sızdırmazlık elemanları 

 Yataklar 

 Yağlama sistemi 

 Hız göstergeleri (takometreler) 

 Traplar (buhar kapanı)  

 Emniyet vanası 

 

Resim 1.9: Bir buhar türbinin üstten kesiti 
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Şekil 1.6: Türbinin kısımları 

 

1.5.1. Gövde ve Nozullar 
 

Nozul (meme), buharın ısı ya da potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirerek buharı 

hareketli kanatlara yönelten kısımdır. 

 

Nozulların görevi buharı kanatlara yönlendirmek ve buhar basıncını buhar hızına 

dönüştürmektir. Nozullar gövde iç cidarına montajlı ve buhar giriş haznesine irtibatlıdır. 

 

Nozul sayısı arttırılırsa veya kesiti büyütülürse daha fazla buhar çekileceği için 

türbinin çıkış gücü de arttırılmış olur. 
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Şekil 1.7: Komple türbin sistemi 

1.5.2. Rotor 

 
Türbindeki dönme hareketini jeneratöre aktaran yataklanmış mile rotor denir.  

 

Resim 1.10: Buhar türbini rotoru 

1.5.2.1. Türbin Rotorlarının Balansı 

 
Rotorun ağırlık merkezinin kendi ekseni üzerine getirilmesine balans ayarı denir. 

Merkezden kaçık en ufak ağırlıklar bile türbin normal devrinde çok büyük merkezkaç 

kuvvetler meydana getirir. Oluşan bu kuvvet, yatakları aşındırır ve rotor sarsıntılı çalışır.  

 

Rotoru oluşturan malzemelerin homojen olmaması, işçiliğin hatalı olması ve seyyar 

kanatlarda ağırlık farkları bulunması gibi nedenler balansı bozar. Bundan dolayı tesviye 

işlemi biten bir rotorun balans ayarı yapılmalıdır. Türbin miline takılacak olan her tekerleğin 

balans ayarı yapılmış olmalıdır. Bunların balans ayarı yapılmış olursa rotorun balans 

ayarının yapmak kolaylaşır. Balans ayarı bozuk bir türbinde ses değişikliği, sarsıntılı 

çalışmalar ve vibrasyonlar (titreşim) oluşur.  
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Türbinlerde balans ayarı iki şekilde yapılır: 

 
 Statik Balans 

 
Rotor durgun hâldeyken yapılan balans ayarına denir. Üst ağızları inceltilmiş ve 

sertleştirilmiş mastar üzerine rotor konulur ve ağır ağır döndürülerek bakılır. Rotor, her 

döndürülüşünden sonra değişik noktalarda duruyorsa statik balans tamdır, hep aynı noktada 

duruyorsa statik balans bozuktur.  

 

Ağırlığın yerini tespit etmek için yüzey parçalara bölünür. Her yüzey parçasına sırayla 

ağırlıklar tutturularak merkezden kaçık ağırlığın yeri bulunur.  

 

Balansı ayarlamak için ya fazla ağırlık rotor üzerinden alınır ya da o ağırlığa zıt yönde 

kuvvet uygulayacak eşit bir ağırlık eklenir.  

 
 Dinamik Balans 

 
Statik balans ayarı yapıldığı hâlde rotor normal devrinde döndürüldüğünde yataklar 

değişik yönde aşınıyor ve titreşim devam ediyorsa dinamik balans ayarı yapmak gerekir.  

 

Dinamik balans bozukluğunu kuvvet çifti ortaya çıkarmaktadır. Rotor eksenine farklı 

uzaklıkta değişik iki ağırlık varsa bunların rotor eksenine göre momentleri eşit ve ters yönde 

olacağından statik balans ayarı normaldir fakat rotor hareket edince bu ağırlıklar değişik 

merkezkaç kuvvetler meydana getirir. Bundan dolayı dinamik balans ayarı yapmak gerekir.  

 

Dinamik balans ayarı yapmak için bu kuvvet çiftine eşit fakat ters yönlü kuvvet 

meydana getirecek ağırlıklar eklenir veya çıkarılır.  

 

Dinamik balans ayarının yapmak, statik balans ayarını yapmaktan daha zordur.  

Balans ayarları modern tezgâhlarda uzmanlar tarafından yapılmaktadır.  

 

Resim 1.11: Türbinin iç kesitinden bir görünüm 
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1.5.3. Regülatör 
 

Türbin üzerindeki yük değişimlerinde türbin devrinin sabit tutulması işlemine reglaj 

denir. Türbindeki yük miktarının artması devri düşürür, aynı şeklide yükün azalması da devri 

artırır. Türbin devrinin normal değerlere getirilmesi için buhar miktarını ayarlamak gerekir. 

Türbinin devrine göre buhar  miktarını ayarlayan sistemlere regülatör (garvırnır) adı verilir.  

 

Sistem, merkezkaç kuvvet prensibine göre çalışır. Türbin miline bağlı karşı ağırlık 

düzeneği türbin döndükçe merkezkaç etkiden dolayı dışa doğru açılma gösterir. Aşağıdaki üç 

durum sistemin çalışmasını açıklar.  

 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi ilk durumda karşı ağırlık düzeneği hareketsiz 

şafta yakın ve garvırnır vanası tam açıktır.  

 

Şekil 1.8: Yol vermede türbin regülatörünün aldığı konum 

 

Ana buhar vanası yavaş yavaş açıldığında türbin şaftı dönmeye başlar. Devir arttıkça 

karşı ağırlık düzeneği merkezkaç etkiyle dışa doğru açılarak birbirinden uzaklaşır ve 

garvırnır yayına baskı yapar. Böylece garvırnır bağlantısı hareketlenerek garvırnır vanasının 

açıklığını (kapatma yönünde) ayarlar. 

 

Türbin normal işletme devrine ulaştığında garvırnır vanası ilk başlatmadakinden daha 

az buhar geçişine izin verir. Böylece türbinin daha fazla hızlanması durur, türbin istenen 

değerde kontrol edilmiş olur. Başlangıçta hızı ayarlamak için garvırnır vanasına bağlı 

kaldıraç kolu ile bağlantılı “hız değiştiricisi” kullanılır. Daha sonra devir bir takometre ile 

kontrol edilir. 
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Şekil 1.9: İşletme hızında çalışan türbindeki regülatörün konumu 

 

Şekil 1.10: Aşırı hız alan türbindeki regülatörün konumu 

Türbin normal devrinin üzerine çıkarsa karşı ağırlık düzeneği azami hareketinden daha 

fazla açılmış olur. Bu durum, garvırnır yayının üzerinde baskı oluşmasına ve bağlantısı 

yardımıyla da garvırnır vanasının kapanmasına neden olur. Böylece türbin buhar beslemesi 

kesilir .Türbin daha sonra yavaşlar ve karşı ağırlıklar kapanır. Bu durum buhar akışını tekrar 

harekete geçirir. Böylece bir dengeye varılır.  

 

Diğer bir tip garvırnır da hidrolik sistemli olanıdır. Türbin hızının ayarlanması için 

türbin şaftından hareket alan bir yağ pompası kullanılır. Türbin çalışmadığı zaman yağ 

pompası hidrolik devrelerine hiçbir baskı uygulamaz. Garvırnır vanası tam açık konumdadır. 

Türbin şaftı döndüğünde yağ pompası da otomatik olarak çalışacağından hidrolik devrelerine 

bir basınç uygular. Böylece garvırnır vanası kapanmaya başlar.  
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Pompalanan yağın büyük bir kısmı, bir vanadan geçtikten sonra yağ tankına geri 

döner. Bu şekilde garvırnır vanasının açıklığına etki eden diyafram üzerinde bir basınç 

oluşturur. Türbin normal devrinin üzerinde dönerse yağ pompası daha çok yağ basacağından 

diyafram üzerindeki basınç artar. Böylece garvırnır vanasını kapatarak türbin hızını normale 

getirir. Türbindeki yük artışından dolayı devir düşerse pompanın bastığı yağ miktarı 

dolayısıyla diyafram basıncı azalacağı için garvırnır vanası daha da açılır ve türbin normal 

işletme hızına ulaşır. Türbin işletme hızı, yağın tanka geri dönüş açıklığı değiştirilerek 

istenen değere ayarlanabilir. Ancak bu değer, türbin dizayn devirleri çerçevesinde olmalıdır.  

 

1.5.4. Aşırı Devir Tripi 

 
Garvırnır normal operasyon şartlarında türbin hızını ayarlar fakat garvırnırın arıza 

yapıp türbin hızının artması ve ekipmanlarda hasar meydana getirmesi de mümkündür. Bunu 

önlemek için her türbin aşırı devir trip mekanizmasıyla donatılmıştır. Bu mekanizma, 

herhangi bir sebeple ayarlanan aşırı hız değeri aşıldığında buhar beslemesini tamamen keser.  

 

Basit bir aşırı devir mekanizması, trip pimi şaftın içindeki yuvada yay baskısı ile duran 

bir ağırlıktan oluşmaktadır. Normal hızlarda trip pimi şaftın içinde kalır. Türbin aşırı 

hızlanırsa, merkezkaç kuvveti yayın germe kuvvetini yenerek pimi yuvasında dışarı doğru 

harekete zorlar. Pim aşırı devir trip tetiğine çarparak trip kolunu serbest bırakır. Bu anda trip 

kolu bir yayla geri çekilir. Yayın kuvveti trip vanasını kapatır. Böylece türbin durur. Türbini 

tekrar devreye almak için trip kolu tekrar kurulmalıdır. Bu işlem de (reset) kurma kolu ile 

gerçekleştirilir. 

 

1.5.5. Hız Göstergeleri (Takometreler) 

 
Döner makinelerin devir sayısını ölçmede kullanılan aygıtlara takometre (turmetre) 

denir. Sanıldığının aksine hızı ölçmez, dakikadaki devir (tur) sayısını ölçer. Makine miline 

değerek devir sayısı ölçen turmetreler yaygın olarak kullanılan devir ölçme aygıtıdır. Genel 

olarak takometreler analog ve dijital olarak ikiye ayrılır. 

 

1.5.5.1. Direk Tahrikli (Mekanik) Takometre (Analog Takometre) 

 
Bu tip takometreler direkt olarak şafta takılarak çalışır. Üzerinde şaftla birlikte dönen 

bir mil bulunur. Bu milin dakikadaki devir sayısı ekrandan okunur. 

 

Bu tip takometrelerin el tipi olduğu gibi devri ölçülecek makinenin miline montajı 

yapılanlar da vardır. Analog takometrelere, arabalardaki devir ölçerler ile bisikletlerde 

kullanılan hız göstergeleri örnek olarak gösterebilir.Aşağıda dokunmalı tip, dijital yapılı 

turmetre örneği görülmektedir. 
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Resim 1.12: Analog turmetre  

 

1.5.5.2. Manyetik Alıcılı (Optik) Takometre (Digital Takometre) 
 

Elektro-optik takometrelerdir. Elektro optik bir algılayıcıdan bir ışık huzmesi 

gönderilir. Dönen cismin üzerindeki bir noktadan periyodik olarak geri dönen ışık toplanır. 

Bu yansıma elektronik devre tarafından algılanır. Bu ışığın periyodu dönen cismin periyodu 

ile aynıdır. Frekansı gerilime çeviren devre sayesinde devir sayısı ölçülmüş olur.  

 

Bu tip takometrelerde ölçüm yapmak için cihazı şafta mekanik olarak dokundurmaya 

gerek olmaz. Bu nedenle daha güvenli bir ölçüm gerçekleştirilir. Ölçüm sırasında devir, yine 

dakikadaki devir olarak cihazın ekranından okunur. 

 

Resimde optik tip, dijital yapılı turmetre örneği görülmektedir. 

                              

Resim 1.13: Manyetik alıcılı (optik) takometre 
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Resim 1.14: Optik tip dijital yapılı turmetre 

 

1.5.6.  Salmastralar  

 
Türbin gövdesinden dışarıya buharın çıkması veya buharın iş görmeden bir 

kademeden öbür kademeye geçmesi, istenmeyen durumlardır. Bunları önlemek için 

salmastralar (gland ve sealler) kullanılır. 

 

Salmastralar kullanıldığı yerlere göre iki sınıfa ayrılır: 

 

1.5.6.1. İç Salmastralar 

 
Aksiyon türbinlerinde buharın iş görmeden bir kademeden öbür kademeye geçmesini 

önlemek için diyafram ile mil arasına salmastralar yerleştirilir. Bu salmastralara iç 

salmastralar denir.  

 

1.5.6.2. Dış Salmastralar 

 
Türbin milinin karterden atmosfere çıktığı yerlerde kullanılır. Çeşitli tiplerde yapılır:  

 
 Labirentli Salmastralar 

 
Metallerle sızdırmazlığın sağlanmasıdır. Metal olarak genellikle nikelli bronz 

kullanılır. Bu sistemde buharın çıkmasını engellemek için önüne çeşitli engeller yapılmıştır. 

Labirentler daralma ve genişleme odalarından ibarettir. Bir daralma bir genişlemeye 1 

kademe denir. 



 

  

 

22 

 

Şekil 1.11: Labirentli salmastralar 

Buhar dar kesitten geçerken ısı enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Aniden genleşme 

meydana gelince oluşan kinetik enerji harcanmış olur. 

 

Bu işlem birkaç kademe boyunca böyle devam ettiği için çıkmak isteyen buhar miktarı 

azalır. Labirentleri terk eden buhar sanki türbinden geçmiş gibi enerjisini kaybeder. 

Labirentlerin kademe sayısı ne kadar çok olursa sızdırmazlık o kadar iyi olur.  

Labirentlerle istenilen sızdırmazlık sağlanamadığı için labirent aralarına buhar verilir. 

Bu buharın labirentlere girmesi ve çıkması için delikler bulunur.  

 

 Labirentli Salmastraların Çalışması 

 
o Türbin İlk Servise Girerken 

 
İlk servise girişte türbin içerisinde atmosfer havası bulunmaktadır. Bu havanın dışarı 

atılması gereklidir. Bunun için ilk hareket enjektörü çalıştırılır. Enjektör çalıştığı hâlde 

istenilen vakum elde edilemez. Labirentler sızdırmazlığı tam olarak sağlayamadığı için 

türbin içine labirent aralarından atmosfer havası girmektedir. Havanın girmesini engellemek 

için labirent aralarına buhar verilir. Verilen bu buhara tıkaç buharı denir. Tıkaç buharı 

labirent aralarından geçerken içeri girmek isteyen havayı beraberinde dışarıya götürür. 

Görevini bitirerek hava ile dışarıya çıkan tıkaç buharı bir bacayla atmosfere atılır.  

 

 

Gövde 

Türbin İçi 

YB Labirent 

Salmastrası  
AB Labirent 

Salmastrası  

Atmosfer Atmosfer 

Tıkaç Buharı Tıkaç Buharı 

Şekil 1.12: Türbin ilk servise girerken 
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Labirent aralarına tıkaç buharı verdikten sonra istenilen vakum tutulabilir. İlk servise 

girerken hem yüksek basınç (YB) hem de alçak basınç (AB) labirentlerine tıkaç buharı 

verilir. 

 

o Türbin Normal Servisteyken 

 
Türbine buhar verilmeye başlanınca YB tarafında buhar kendiliğinden labirent 

aralarından atmosfere çıkar. Bu kendiliğinden çıkan buhara tütme (egzoz) buharı adı verilir. 

Tütme buharı labirent aralarından içeri girmek isteyen atmosfer havasına engel olur. AB 

tarafında ise vakum bulunduğu için içeriye atmosfer havası girmek isteyecektir. Bu nedenle 

AB labirentine tıkaç buharı vermeye devam edilir.  

 

 
 

 Kömürlü Salmastralar 

 
Grafit kömür halkalarıyla sızdırmazlığın sağlanmasıdır. Grafit yağlı bir madde 

olduğundan hafifçe şaft üzerine basan bu halkalar, sürtünme dolayısıyla sıcaklık artışına 

sebebiyet vermez.  

 

Şekil 1.14: Kömürlü salmastra 

Gövde 

Türbin İçi 

YB Labirent 

Salmastrası  

AB Labirent 

Salmastrası  

Atmosfer Atmosfer 

Tütme (Eksoz) 

Buharı 

Tıkaç Buharı 

Şekil 1.13: Türbin normal serviste  
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1.5.7. Türbin Yatakları ve Yağlama Sistemleri 
 

Rotoru taşıyan ve minimum sürtünme ile dönmesini sağlayan elemanlardır. Rotorun 

eksenel ve radyal hareketlerini de belirli sınırlar içinde tutar. Yataklar ile mil arasında yağ 

film tabakası oluşturularak sürtünme engellenir.   

 

1.5.7.1. Radyal (Palamar) Yataklar 

 
Her gövde için iki radyal yatak bulunur. Yatak gövdesi simetrik iki parçaya 

ayrılmıştır. Bu parçalara zarf denir. Bu yataklara yağ kanalları açılmıştır. Bu kanallar 

genellikle üst zarfa bazen de alt zarfa açılır. Alt zarf türbin gövdesine monte edilir. Alt zarfla 

üst zarfın birleştikleri yerde layneler bulunur. Bu layneler ile yatak boşlukları ayarlanır. Esas 

yatak boşlukları tornada verilir. Yatak metali zarfa döküldükten sonra mil çapı yatak boşluğu 

dikkate alınarak tamamlanır. Yatak boşlukları türbinin dizaynına göre mil çapının %0,1’i ile 

%0,2’si arasında yapılır. Yatak boşluklarının az olması hâlinde yatak sıcaklığı artar, yatak 

sarma olayı meydana gelir.  

 

Normal çalışma hâlinde yatak sıcaklığı 80 
o
C’yi geçmemelidir. Yatak metali mili 

çizmeyecek kadar yumuşak, rotor ağırlığını taşıyacak kadar dayanıklı olmalıdır. Yatak 

metali kalay, antimon, bakır ve kurşun alaşımlıdır. Yatak metali dökülmeden önce yatak 

zarfının içi kalaylanır.  

 

Yataklarda yağlama işlemi yatak kanallarından basınçlı yağ pompalayarak yapılır. 

Basınçlı yağ, yatak içinde bir yağ filmi oluşturur. Dönme sırasında bu yağ filmi milin yatak 

metaline sürtmesini önler. Bu durum, yağ filminin oluşturduğu basınç ve kuvvetler şeklinde 

görülmektedir . 

 

 

Mil 

W (Ağırlık) 

Radyal 

Yatak 

Şekil 1.15: Radyal yatak 

Şekil 1.16: Radyal yataklarda yağ 

filminin oluşması  

Dönüş  

Yönü Yağ 

Çıkışı 

Basınçlı 

Yağ 

Girişi 

Alt Zarf 

Üst Zarf 
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1.5.7.2. Eksenel (Michel) Yataklar  

 
Buhar, türbin içerisinde ilerken türbin milini akış yönünde itmek isteyen eksenel 

kuvvetler oluşturur. Eksenel kuvvetlerin türbine zarar vermesini engellemek için Michel 

yatakları yapılmıştır. Michel yatağı, eksenel kuvveti belli bir sınıra kadar önler. Eksenel 

kuvvetin artması durumunda cıvalı kontak aracılığı ile türbin emniyeti devreye girer.  

 

Michel yataklarında sabit gövde ve bu gövde içerisinde dönen koler diski bulunur. 

Koler diski ya mille beraber işlenir ya da mile sonradan monte edilir. Sabit kısmı ise 

lokmalar, segman ve pabuç oluşturmaktadır. Lokmalar çembere, çember de gövdeye monte 

edilmiştir. Lokmalarla koler diski arasında basınçlı yağ filmi bulunmaktadır. Lokmaların 

parçalı yapılmasının nedeni, kuvvetin düzgün olarak yüzeye dağılmasını sağlamaktır. Ayrıca 

çalışma sırasında ısınan yüzey yağ tarafından düzgünce soğutulmuş olur.  

 

Lokmalar çelikten veya bronzdan yapılmıştır. Çelikten yapılma lokmalarda her zaman, 

bronzdan yapılma lokmalarda genellikle diske bakan yüzeylerine yatak metali dökülür.  

 

 

Şekil 1.17: Eksenel yatak sistemi 

 
Michel yatakları, Reyneuld teorisine göre çalışır (Reyneuld Teorisi:Biri hareketli 

diğeri sabit iki yüzey arasında bulunan akışkan tabakasının kalınlığı değiştiği taktirde 

akış yönünde bir basınç oluşturur.). 

 

Bu teoriden anlaşılacağı gibi lokmalar ya kendiliğinden hareket ederek akışkanın 

kesitini daraltıp görev yapar ya da lokmalarla disk arasına basınçlı yağ gönderilerek 

lokmaların görev yapması sağlanır.  

 
Birden fazla kademeli türbinlerde bazı kademeler, kendiliğinden akış yönleri simetrik 

yapılmak suretiyle dengelerini kendileri sağlayıp Michel yataklarının görevlerini azaltır.  



 

  

 

26 

Türbin miline eksenel kuvvet oluştuğu zaman bu kuvvet diskten yağ filmine, yağ 

filminden lokmalara, lokmalardan çembere, çemberden gövdeye, gövdeden zemine geçer. 

Bu kuvvet elektriğin topraklanmasına benzer.  

 

 Yağ Dolaşımı 

 

Yağ, yağ deposundan yataklara bir yağ pompası ile sevk edilir. Yağ soğutucusu ile 

sirküle yağ soğutulur, filtreden geçirilerek tekrar sisteme gönderilir. Büyük türbinlerin yağ 

pompalarının yedeği mutlaka vardır. Ayrıca bir miktar basınçlı yağ depolayan yağ depoları 

da olmalıdır. Bunlar yedek pompa devreye alınırken kullanılır. Filtre hatlarında bypass veya 

yedek filtre hatları bulunur.  

 

Şekil 1.18: Yağlama sistemi 

 

Filtre tıkandığında filtre hattındaki basınç farkı büyür. Çıkış basıncı çok düşer. Bu 

durumda bypass veya yedek filtre hattı vanaları açılır. Bazı ekipmanlarda yağlama basıncı 

alarm veya sonrasında ekipmanı devreden çıkarma emniyet sistemleri mevcuttur. 

 

1.5.8. Traplar (Buhar Kapanı) 

 
Buhar hattı üzerine muhtelif yerlere konularak buhar içerisinde oluşabilecek suları 

(kondense) tutmaya yarayan elemanlardır.  

 

Türbine verilecek buharın kondense içermemesi gerekir. Kondense mevcutsa bu rotor 

kanatlarında hızlı bir erozyona (aşınma) neden olur. Türbine gönderilen buharın kızgın hâlde 

olmasının nedeni budur. Buhar hatlarındaki kondense (yoğuşma) kazandan uzaklaştıkça 

artar. Oluşan kondenseyi atmak için hat boyunca traplar monte edilmiştir. Bunun yanı sıra 

türbinlere kondense girme ihtimalini en aza indirmek için türbinlere ayrılan buhar hatları ana 

buhar dağıtım hatlarının üstünden alınacak şekilde bağlanır.  
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Şekil 1.19: Buhar kapanı 

 

Şekil 1.20: Buhar kapanı çalışma mekanizması 

 

Şekil 1.21: Labirent buhar kapanı 
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Şekil 1.22: Darbe (ımpulse) buhar kapanı 

 

1.5.9. Emniyet Vanaları 
 

Emniyet vanaları, türbin buhar basıncı normal değerlerin üzerine çıktığında dışarıya 

ikaz buharı veren vanalardır (Düdüklü tencerelerde bulunan fazla buhar tahliye valfine 

benzer bir görev üstlenir.). Bekçi veya gözcü olarak da adlandırılır. Buhar basıncına 

dayanacak şekilde yapılmışlardır. Bu vanaların buhar sızıntıları, aşırı basıncın bir uyarısı 

olmasına rağmen büyüklükleri gövde basıncını düşürecek oranda değildir.  

 

Şekil 1.23: Emniyet vanası  
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Resim 1.15: Bir buhar türbini montajı 

1.6. Türbindeki Kayıplar 
 

Türbinde hem içte hem de dışta kayıplar meydana gelir. Kayıplar türbin verimliliğine 

etki eder. Kayıpların azaltılması için sürekli olarak türbin kontrol altında tutulmalı ve gerekli 

bakımlar geciktirilmeden yapılmalıdır. Türbin içerisinde oluşan kayıplara iç kayıplar, dışında 

meydana gelen kayıplara ise dış kayıplar adı verilir.  

 

1.6.1. İç Kayıplar 
 

 Akış Kayıpları 

 

Buhar, türbin içerisinde ilerlerken kanatlarda ve çıkış esnasında kayıplara uğrar. 

Nozul, kanat ve çıkış kayıplarının toplamına kinetik enerji kayıpları adı verilir. Buhar 

kanatlara çarpar, sürtünür ve bazen girdaplar oluşur. Bunlar da akış kayıplarıdır.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Dampfturbine_Montage01.jpg


 

  

 

30 

 Tekerlek Sürtme Kaybı 

 

Tekerlek veya tambur yüzeylerinin buhara sürtmesi kayıpları oluşturur. Sürtünme 

yüzeyinin büyüklüğü ve pürüzlülüğü, tekerlek çapı, çevre hızı ve buharın durumu bunu 

etkiler. Yüksek basınç türbinlerinde bu kayıp daha fazladır.  

 

 Rüzgârlanma Kaybı 

 

Kısmi üfürme durumunda buhar fıskiyesi önünde bulunmayan kanatların vantilatör 

etkisi yapmasından kaynaklanır. Bu kayıplar aksiyon (impuls) türbinlerinde çok önemlidir.  

 

 Aralık Kaçağı Kaybı 

 

Bir basamaktan diğer basamağa buharın iş yapmadan ara labirentlerden kaçmasıdır. 

Kaçma olayı kanat uçlarında da meydana gelir. Bu durum normal buhar akışını bozar.  

 

1.6.2. Dış Kayıplar 
 

 Salmastra Kayıpları 

 

Türbine verilen buharın bir kısmı dış labirentlerden dışarı kaçar. İş görmeden kaçan bu 

buhar salmastra kayıplarını oluşturur.  

Yüksek basınç türbinlerinde salmastra kayıpları bir hayli fazladır.  

 

 Işınım Kayıpları 

 

Türbin gövdesinden atmosfere ısının geçmesi olayıdır. Işınım yoluyla geçen ısı 

miktarı türbinin içindeki ve dışındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Kızgın buharın ısı 

geçirgenliği diğer buharlara nazaran daha azdır. Buna bağlı olarak ışınım kayıpları, buharın 

cinsine göre değişir.  

Türbin gövdesi ne kadar küçük olursa ışınım kaybı o kadar az olur.  

 

 Mekanik Kayıplar 

 

Türbinde elde edilmiş olan gücün bir kısmı, yataklarda ve salmastralarda sürtünmelere 

harcanır. Ana yağ pompasının devir regülatörünün çalışması için de güç harcanır. 

Sürtünmeye harcanan enerji, ısı enerjisine dönüşür ve yatak yağının ısınmasına neden olur.  

 

Devir sayısı arttıkça sürtünme kayıpları azalır. Mekanik kayıplar, efektif gücün 

yüzdesi olarak büyük güçlü türbinlerde küçüklere nazaran daha azdır.  
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1.7. Buhar Türbinlerinin İşletilmesi 
 

Buhar türbinlerinde ilk çalışmaya başlarken normal çalışmada ve durdurma sırasında 

belli işlem adımları izlenmelidir. Bu kurallara uyulması, sistem güvenliği ve türbin 

verimliliği için çok önemlidir.  

 

Bu kurallar, aşağıda maddeler hâlinde ve işlem sırasına göre belirtilmiştir.  

 

1.7.1. Başlatma (İlk Çalışmaya Başlarken) 

 
 Yağlama yağının uygun seviyede olup olmadığı kontrol edilir. Türbinin 

yardımcı bir yağlama pompası varsa bu çalıştırılarak yağ basıncı kontrol edilir. 

 Giriş ve egzoz hatlarındaki dreynleri (dreyn: borularda ve sistemde bulunan 

kondenseyi ve suyu çekmeye yarayan pompalar) açarak bütün kondensenin 

atılması sağlanır.  

 Bütün gövde dreynleri açılır.  

 Bütün soğutma suyu hatları kontrol edilerek soğutma suyu sirkülasyonundan 

emin olunur.  

 Egzoz (çıkış) vanası açılır. 

 Buhar vanası hafifçe açılarak az miktar buharın geçişi sağlanır. Türbinin 

ısıtılması işlemi için uzunca bir süre beklenir.  

 Buhar vanası, türbinin dönmeye başlamasına yetecek kadar açılır ve ses veya 

sürtünme olup olmadığı kontrol edilir. Bir mekanikçi çağrılıp işletmeye tam 

almadan önce herhangi bir anormallik olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca yağ 

ringlerinin yataklarının yağlandığı ve yatakların aşırı ısınıp ısınmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Dreynlerden su gelmediğinden ve türbinin yeniden su oluşturmayacak kadar 

ısıtıldığından emin olunca dreynler kapatılır.  

 Buhar vanası yavaş yavaş açılarak türbin hızı artırılır. Normal işletme hızına 

yaklaştıkça garvırnırın kontrolü aldığından emin olunur. Bu garvırnır vana 

sisteminin hareketi gözlenerek yapılabilir.  

 Garvırnır kontrolü aldığı zaman buhar vanası tam açılır.  

 

1.7.2. İşletme (Normal Çalışma) 

 
 Yataklardaki yağ seviyelerinin periyodik kontrolü ayrıca anormal ses ile 

vibrasyonların belirlenmesi bazı hataların ve eksikliklerin ciddi zararlara yol 

açmasını önler. 

 Birçok türbin nozulların bir kısmına buhar akışını kontrol eden el kontrol 

vanaları ile donatılmıştır. Her bir vana tam açık veya tam kapalı olmalıdır. Yükü 

kaldıracak kadar minimum sayıda vana açık olarak çalıştırılmalıdır. Bu 

şekildeki çalışma buharın en ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacaktır.  
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 Aşırı devir trip mekanizması, türbin imalatçıları tarafından ekipmanın 

korunması için sağlanmıştır. Aşırı devir tripi herhangi bir şekilde çalışmaz hâle 

getirilirse bu emniyet kurallarına aykırı ve tehlikeli bir durum olacaktır. Bu 

durum kesinlikle istenmez.  

 Belli aralıklarla tıkaç buharı basıncı, buhar veya suyun yataklara kaçışını 

önleyecek şekilde ayarlanır. Aksi taktirde yağ kirlenecek ve yataklarda 

korozyon (aşınma) tehlikesi oluşacaktır.  

 Ara sıra yatak yağ ringlerinin çalışması kontrol edilir. Ayrıca, yağlama yağının 

rengi de gözlenir. Bazen türbin yağlama yağı siyah ve yapışkan bir hale 

gelebilir. Böyle bir durumda bir mekanikçi çağrılarak yağın boşaltılıp 

yenilenmesi gerekir.  

 

1.7.3. Durdurma 

 
 Yük minimuma indirilir.  

 Aşırı devir tripi elle çalıştırılır. Bu türbini durdurmanın ve aşırı devir tripini test 

etmenin en kolay yoludur.  

 Buhar giriş vanası kapatılır.  

 Aşırı devir tripi reset edilerek bir sonraki devreye almak için doğru konumda 

bırakılır.  

 Türbin şaftının dönmesi durunca çıkış vanası kapatılıp giriş ve çıkış vanaları 

arasındaki bütün dreynler açılır. Türbin gövdesinde oluşabilecek herhangi bir su 

birikintisi kanatlarda ve gövdenin iç kısmında korozyona sebebiyet verecektir. 

Korozyona uğramış türbin çarkı, bir daha devreye alınırken vibrasyonlu 

çalışacaktır.  

 Türbin oda sıcaklığında soğuyacak kadar uzun süre duracak ise kondenser 

üzerindeki buhar jetleri en az 25 dakika devrede bırakılarak türbinin sıcakken 

kurutulması sağlanabilir.  

 Rotor tam olarak durduktan sonra en az bir saat türbin yağlaması kesilmez. 

 Soğutma suyu kapatılır.  

 Türbin gövde dreyni açılır.  

 

1.7.4. Hazır Bekleme (Kesilme Anında Otomatik Devreye Girme) 
 

Türbinler hazır beklemede (stand by) iken yavaş dönme durumunda olmalıdır. “yavaş 

dönme” hızının yatakları yağlayacak kadar yüksek olması gereklidir. Normal işletme hızına, 

yani belli bir yüksek hıza sahipse pompa dönmeyebilir. Pompanın aşınma halkalarında 

oluşan ısı, halkaları soğutacak kadar yüksek olmadığından giderilemeyecektir.  

 

Dikkat edilmesi gereken husus, türbini bir kere ısıttıktan sonra mümkün olduğunca 

hızlı bir şekilde devreye alıp pompanın sıkışma ihtimalini azaltmak gerekliliğidir.  

 

Yavaş dönme hızı buhar kontrol vanasına yapılan ince bir by-pass hattı ile ayarlanır. 

Otomatik buhar vanası, elektrik motoru ile döndürülen pompanın çıkış basıncından alınan 

sinyal hattı vasıtasıyla hareket alır. Çıkış basıncı ayarlanan değerin altına düşerse buhar 

vanasını açar ve türbini normal işletme hızına yükseltir.  
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Uyarı: 

 

 Rotorun sıcak hâlde hareketsiz kalması, şaftın eğilmesine ve sabit kısımların 

deformasyonuna neden olabilir. Şaftın eğilmesine hatalı işletme neden olur ve 

büyük hasarlara yol açabilir. Aşağıdaki durumlarda bahsedilen problemler 

ortaya çıkar:  

 Herhangi bir buhar vanasının açılması, rotor birkaç dakika içinde 

döndürülmezse şaft eğilmesine ve sabit parçaların bozulmasına yol 

açabilir.  

 Sıcak bir türbin rotoru durdurulduğu zaman birkaç dakika içinde şaft 

eğilmesi görülebilir. Bunu önlemek için rotor belli bir süre boşta 

döndürülmelidir.  

 Tıkaç buharı verilen türbinlerde türbin dönmüyorken bu buharın verilmemesi 

gerekir. Türbin trip edildiğinde rotor durmadan bu buhar kesilmelidir. Aksi 

hâlde salmastralardaki sıkılığın azalıp gevşemesine yol açacaktır.  

 Türbine girebilecek suyun çarkın kanatlarına bozucu etkisi vardır. Bu nedenle 

türbin içine su girmemesine dikkat edilmelidir. Türbin içine su girmesini 

önlemek için buhar giriş hattının ana borunun üst kısmından alınması daha 

uygundur. Ayrıca traplar (buhar kapanları) ile buhar içinde bulunabilecek su 

ayrıştırılmalıdır.  

 Buhar hattında bulunabilecek bütün kaynak artıkları, cüruf, kir ve tanecikler 

yüksek basınçlı buharla temizlenmelidir. Buhar hattının tam temizlenmemesi 

vanalara, kanatlara ve nozullara hasar verebilecektir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Türbinin çalışma prensibini kavrama ile ilgili işlem basamaklarını gerçekleştiriniz.  

Kullanılan araç gereçler: Destek çubukları, üçayak, su çarkı, bunzen kıskacı, bağlama 

parçası, cam balon (500 ml), lastik tıpa, ucu çekik dik açılı cam boru, ispirto ocağı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders 

öğretmeninizden alınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Destek çubuklarını üçayaklara bağlayınız. 

  

 Destek çubuklarını üçayağa 

bağlarken dik olmasına ve gevşek 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Bağlama parçalarını destek çubuklarına 

monte ediniz.  

 

 Bağlantı parçalarını uygun 

yükseklikte ve sıkıca bağlayınız.  

 Cam balona yarısına kadar su koyunuz.  

 

 Suyu istenilen miktarda 

koymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cam balona delikli mantarı takınız. 

 

 Mantarı takarken fazla baskı 

yapmayınız.  

 Delikli mantara cam boruyu takınız.  

 

 Cam boruyu takarken vazelin 

sürünüz ve fazla baskı yapmayınız.  

 Bağlantı parçalarının birine bunzen 

kıskacını ve cam balonu bağlayınız. 

 

 Cam balonu bağlarken kırmamaya 

özen gösteriniz. 
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 Kıskaca su çarkını bağlayınız. 

 

 Su çarkını monte ederken dikkatli 

olunuz, su çarkının kanatlarına zarar 

vermeyiniz. 

 Düzeneği şekildeki gibi yerleştiriniz ve bek 

alevini yakınız. 

 

 Cam balondaki su kaynayıncaya 

kadar bekleyiniz.  

 Suyun kaynamaya başlamasıyla cam 

borudan basınçlı buhar çıkışını 

gözlemleyiniz. 

 Çıkan bu buharın çarkın kanatlarına 

çarparak nasıl döndürdüğünü 

gözleyiniz.  

 Sonuçlarınızı rapor ediniz. 
 Raporunuzu temiz bir biçimde 

hazırlayınız. 
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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 

1 
Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 
  

2 Destek çubuklarını üçayaklara bağladınız mı?   

3 Bağlama parçalarını destek çubuklarına monte ettiniz mi?   

4 Cam balona yarısına kadar su koydunuz mu?   

5 Cam balona delikli mantarı taktınız mı?   

6 Delikli mantara cam boruyu taktınız mı?   

7 
Bağlantı parçalarının birine bunzen kıskacını ve cam balonu 

bağladınız mı? 
  

8 Kıskaca su çarkını bağladınız mı?   

9 Düzeneği şekildeki gibi yerleştirerek bek alevini yaktınız mı?   

10 Sonuçlarınızı rapor ettiniz 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi türbindeki iç kayıplardan değildir? 

A) Akış kayıpları 

B) Işınım kayıpları 

C) Rüzgârlanma kaybı 

D) Aralık kaçağı kaybı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi aksiyon ve reaksiyon türbinleri arasındaki farklardan 

değildir? 

A) Aksiyon türbinlerinde seyyar kanatlar tekerleğe, reaksiyon türbinlerinde tambura 

bağlanır. 

B) Aksiyon türbininde sabit kanatlar diyaframa, reaksiyon türbininde kovana bağlanır. 

C) Aksiyon türbininde seyyar kanatlarda basınç değişimi yoktur, reaksiyon türbininde 

vardır. 

D) Aksiyon türbinleri reaksiyon türbinlerine nazaran daha çok kullanılır.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi balans ayarını bozar? 

A) Rotoru oluşturan malzemelerin homojen olmaması 

B) İşçiliğin hatalı olması  

C) Seyyar kanatlarda ağırlık farkları bulunması  

D) Hepsi 

 

4. Buhar hattı üzerine muhtelif yerlere konularak buhar içerisinde oluşabilecek suları 

(kondense) tutmaya yarayan elemanlara ne ad verilir? 

A) Salmastra B) Türbin C) Trap  D)Rotor 

 

5. Türbinin devrine göre buhar miktarını ayarlayan sistemlere ne ad verilir? 

A) Regülatör B) Reglaj C) Emniyet vanası D) Michel yatakları 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. ………………………. rafinerilerde genellikle güç kaynağı olarak kullanılır.  

 

7. Türbinde çıkan enerjisini kaybetmiş buhara ……………..  …………… denir.  

 

8. Türbin gövdesinden dışarıya buharın çıkması veya buharın iş görmeden bir 

kademeden öbür kademeye geçmesini önlemek için …………………. kullanılır.  

 

9. Michel yatakları ………………..  ………………… göre çalışır.  

 

10. Türbin devrini sabit tutmak için ……………….. adı verilen döner ağırlık sistemi 

kullanılır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Türbin gövdesi ne kadar küçük olursa ısının kaybı o kadar çok olur. 

12. (   ) Türbine verilecek buhar kondense içerebilir. 

13. (   ) Kondenserin görevi türbinden çıkan işe yaramaz buharı suya 

dönüştürmektir. 

14. (   ) Pompa, kondensedeki yoğuşum suyunu kazana gönderir. 

15. (   ) Rüzgârlanma kaybı aksiyon türbinlerinde çok önemlidir. 

 

 

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 
 

İşletmelerde bulunan elektrikli motorların çalışma prensiplerini kavrayıp gerekli ortam 

sağlandığında elektrikli motorları kullanmayı öğrenebileceksiniz. 

 

 

  

 

 Rafineri ve petrokimya tesislerinde bulunan çeşitli motor tiplerini araştırınız. 

 Alternatif akımla ve doğru akımla çalışan motorlar nelerdir? Araştırınız. 

 

2. ELEKTRİKLİ MOTORLAR 
 

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara elektrik motorları denir. Her 

elektrik makinesi, biri sabit (stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (rotor ya da endüvi) iki 

ana parçadan oluşur. Stator gövde üzerinde sabit şekilde bulunur. Rotor ise statorun 

ortasında dönebilecek şekilde yataklar vasıtasıyla kapaklara monte edilmiştir.  

 

Elektrikli motorlar, alternatif akımla çalışan  motorlar ve doğru akımla çalışan 

motorlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bu bölümde alternatif akımla çalışan motorları 

inceleyeceğiz. Alternatif akımla çalışan motorlar ise asenkron (indüksiyon) motorlar ve 

senkron motorlar olmak üzere iki gruba ayrılır. 

 

2.1. Asenkron Motorlar 
 

Asenkron motorlar endüstride en fazla kullanılan motorlardır. Çalışma ilkesi 

bakımından asenkron motorlara indüksiyon motorları da denir. 

 

2.1.1. Asenkron Motorların Endüstrideki Önemi 

 
 Asenkron motorlar doğru akım motorlarına göre bazı üstünlüklere sahiptir. Bu 

motorlar: 

 Daha ucuzdur. 

 Bakıma az ihtiyaç duyar. 

 Çalışması sırasında elektrik arkı meydana gelmez. 

 Bir ve üç fazlı olarak yapılabilir.      

 Birkaç Watt’tan 3500 kWatt’a kadar yapılabilir. 

 Momentleri yüksektir.  

 Frekansları değiştirilerek istenilen devirde dönmesi sağlanabilir.  

 

Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda asenkron motorların sanayide bu kadar 

çok kullanılmasının nedeni ortaya çıkmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Asenkron motor 

 

2.1.2. Asenkron Motorların Çeşitleri 
 

Asenkron motorlar yapılarına göre sincap kafesli (kısa devre rotorlu) ve bilezikli 

(sargılı rotorlu) asenkron motorlar olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

2.1.2.1. Sincap Kafesli (Kısa Devre Rotorlu) Asenkron Motorlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.1: Sincap kafesli asenkron motorun yapısı 
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Üç fazlı sincap kafesli motorun yapılışı basittir ve çok az bakıma ihtiyaç gösterir. Bu 

tip motorun ölçüleri, aynı güçteki başka tip motorun ölçülerinden daha küçüktür. Değişik 

yüklerdeki hız regülasyonu çok iyidir. Fiyatının ucuzluğu, yapılışının sağlamlığı ve istenilen 

çalışma özelliğine sahip olması nedeniyle bu tip motorlar sanayide en çok kullanılan 

motorlardır. Sincap kafesli asenkron motorlar genel olarak üç ana parçadan oluşmaktadır:  

 

 Stator 

 

Asenkron motorun duran kısmıdır. Bu kısımda asenkron motorun sargıları bulunur ve 

manyetik alan (indüksiyon) burada oluşur. 

 

Statorlar 0,4 mm veya 0,5 mm kalınlığında silisyumlu saclardan meydana gelir. 

Silisyumlu saclar özel kalıplar yardımıyla paketlenir. Stator sargıları, bu sac paketinde 

bulunan oluklara yerleştirilir. Oluklar genel olarak açık, yarı açık veya kapalı olarak imal 

edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotor 

 

Asenkron motorun dönen kısmına denir. Sincap kafesli rotorlarda silisyumlu saclar 

kalıpla preste kesilerek paket edildikten sonra rotor kanalları içine alüminyum eritilerek pres 

dökümle kısa devre sargıları meydana getirilir. Büyük rotorlarda kanallara bakır çubuklar 

yerleştirilir. Rotorun iki tarafına konan bakır halkalara bakır çubuklar kaynak edilerek sincap 

kafes yapılır.  

Resim 2.2: Çeşitli stator tipleri 
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Resim 2.3: Rotor 

2.1.2.2. Bilezikli (Sargılı Rotorlu) Asenkron Motorlar  
 

Bilezikli asenkron motorlara rotoru sargılı asenkron motorlar da denilmektedir. 

Bilezikli asenkron motorlar genel olarak stator, rotor, bilezik ve fırçalar, yataklar ve diğer 

yardımcı parçalardan oluşmaktadır.  

 

Bilezikli asenkron motorların yapısı, sincap kafesli asenkron motorların yapısına 

benzer. Sadece rotor yapısında farklılık vardır. Ayrıca kısa devre için bilezikler 

kullanılmıştır.  

 
 

 Stator 

Bilezikli asenkron motorların statoru ve sargıların yerleştirilme biçimi sincap kafesli 

asenkron motorlarla aynı özelliklere sahiptir.  

 

 Rotor 

  

Bilezikli asenkron motorun rotoru çelik saclardan yapılmış silindirik bir göbektir. 

Sargıları yerleştirmek için rotor üzerine oluklar açılmıştır. İzoleli rotor bobinleri, stator kutup 

sayısına eşit kutup elde edilecek şekilde gruplandırılmıştır. Bu sargı grupları rotor mili 

üzerinde bulunan üç bileziğe bağlanır.  

Resim 2.4: Bilezikli asenkron motorda rotor ve bilezikler 
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 Bilezikler ve Fırçalar 

 

Bilezikler rotorda indüklenen alternatif gerilimi fırçalara iletir. Fırçalar ise bu oluşan 

gerilimi kısa devre ederek rotor sargılarında akımın dolaşmasını sağlar. Fırçalar karbon veya 

karbon alaşımından yapılır. Fırçalar, taşıyıcılar üzerindeki yayların basıncı ile bileziklere 

sıkıca temas eder. Bileziklere temas eden fırça uçları hız kontrolörü ayarlayıcısına bağlanır.  

 

 Yataklar ve Diğerleri 

 

Elektrik makinelerinin en önemli parçalarından biri de yataklardır. Yataklar en çok 

arıza yapan ve bakım  isteyen kısımdır. Yataklarda meydana gelen aşınmalar, sürtünmeye 

yol açar ve bu durum büyük arızalara meydan hazırlar. Bu nedenle belli aralıklarla yatakların 

bakımı yapılmalıdır.  

 

Bu üç önemli parçanın yanı sıra kapaklar, ayaklar, bağlantı klemensi, soğutma 

vantilatörü gibi yardımcı parçalar da bulunur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klemens kutuları 

Soğutma fanları Soğutma fanı kapakları 

Bağlantı klemensleri 

Resim 2.5: Asenkron motor yardımcı parçaları 
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2.1.3.Asenkron Motorların Çalışma Prensibi 
 

Asenkron motorlar indüksiyon prensibine göre çalışır. Bu nedenle bu motorlara 

indüksiyon motorları da denmektedir. Sincap kafesli asenkron motorlarla bilezikli asenkron 

motorların çalışma prensipleri aynıdır. Sadece rotorda indüklenen gerilimin kısa devre 

edilerek rotorda dolaşma şekli farklıdır. 

 

Sincap kafesli asenkron motorların rotorunda indüklenen gerilim kısa devre çubukları 

ile dolaştırılmaktadır. Sincap kafesli asenkron motorun stator sargıları yıldız veya üçgen 

bağlanabilir. Bilezikli asenkron motorların rotorunda ise indüklenen gerilim bilezikler ve 

fırça yardımıyla kısa devre edilip dolaştırılmaktadır. Bilezikli asenkron motorların devreye 

bağlantısı şekildeki gibidir. 

 

 

 

Şekil 2.2: Asenkron motorların çalışma prensibi 
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 İndüksiyon Prensibi 

 

Dönen bir manyetik alan içerisinde bulunan iletkenlerde gerilim indüklenir.  

 

Bu prensibe göre rotorun dönebilmesi için rotor iletkenlerinden bir akımın geçmesi ve 

rotor iletkenlerinin dönen bir manyetik alan içerisinde bulunması gerekir.  

 

Normal olarak asenkron motorlarda stator ile rotor arasında elektriksel bir bağlantı 

yoktur. Rotor, dışarıdan bir kaynak tarafından beslenmez. Stator da dışarıdan döndürülmez. 

Asenkron motorlarda dönen daimi mıknatısın görevini, stator sargılarına uygulanan üç fazlı 

akımın meydana getirdiği “döner alan” yapar.  

 

 Manyetik Döner Alanın Oluşumu 

 

Asenkron motorda stator sargılarına uygulanan üç fazlı akımın meydana getirdiği 

alana döner alan denir.  

 

6 oluklu basit bir statora üç fazlı gerilim uygulandığında döner alanın oluşumu 

aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi olur.  

 

 

 

   

    

  

   

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

   

 

 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

Şekil 2.3: Manyetik döner alanın oluşumu 
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a durumunda: (0
o 

de) Üç fazlı akımın sinüs eğrilerinde, R fazı (+), S ve T fazı (-) 

değerdedir. Buna göre faz girişlerini işaretlediğimizde N ve S kutuplarının yönü a’daki gibi 

olur.  

 

b durumunda: (60
o 
de) R ve S fazı (+), T fazı (-) değerdedir. Buna göre faz girişlerini 

işaretlediğimizde N ve S kutuplarının yer değiştirdiği görülür.  

 

c durumunda: (120
o
 de) S fazı (+), R ve T fazları (-) değerdedir. Bu duruma göre faz 

girişlerini yine işaretlersek N ve S kutupları 60
0
 daha kayar.  

 

d durumunda: (180
o
 de) S ve T fazları (+), R fazı (-) değerdedir ve yine gerekli 

işaretlemeyi yaptığımızda N ve S kupları 60
0
 daha kayar.  

 

e durumunda: (240
o
 de) T fazı (+), R ve S fazları (-) değerdedir. Gerekli 

işaretlemeleri yaptığımızda N ve S kuptu yine 60
0
 kayar.  

 

f durumunda: (300
o
 de) T ve R fazları (+), S fazı (-) değerdedir. Gerekli 

işaretlemeleri yaptığımızda N ve S kutuplarının yine kaydığı görülür.  

 

 a durumunda: (360
o
 de) bu durumda başladığımız yere geri döndüğümüz görülür. 

 

Yukarıdaki şekillerden anlaşılacağı gibi üç fazlı bir asenkron motora üç fazlı bir 

gerilim uygulandığında döner bir manyetik alanın oluştuğu görülür. Bu olay şebekenin 

frekansı kadar yani saniyede 50 kere tekrar eder.  

 

o Döner Alan İçerisinde Rotorun Dönüşü 

 

Stator sargılarına enerji verildiğinde döner bir manyetik alan oluşur, aynı zamanda 

stator içinde yer alan rotorun üzerinde bulunan kısa devre çubuklarında da indüksiyon 

prensibine (Dönen bir manyetik alan içinde bulunan iletkende gerilim indüklenir.) göre 

gerilim indüklenir. Rotordan geçen bu akımlar rotor üzerinde N ve S kutupları meydana 

getirir. 

 

Şekil 2.4:  Döner alan içerisinde rotorun dönüşü 
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Dönen stator kutupları birbirini etkiler ve “Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar 

birbirini çeker.” prensibine göre rotoru saat ibresi yönünde döndürür.  

 

2.1.4. Senkron Hız, Asenkron Hız, Kayma 
 

Senkron hız: Döner alanın devir sayısına senkron devir veya senkron hız denir. 

Senkron hız (ns) ile gösterilir.  

 

P

f
ns




60
   f = Şebeke Frekansı 

Veya    P = Çift Kutup Sayısı  2P = Tek Kutup Sayısı 

P

f
ns

2

120
    formülü ile hesaplanır.  

 

Asenkron hız: Rotor hızına asenkron hız denir. Asenkron hız (nr) ile gösterilir. 

Asenkron hızı turmetre ile rotor milinden ölçülür. Rotorun devir sayısı hiçbir zaman döner 

alanın devir sayısına ulaşmaz.  

 

Kayma: Bir asenkron motorda kayma iki şekilde ifade edilir:  

1. Devir cinsinden kayma: Senkron hız ile asenkron hız arasındaki farktır. 

  rs nnn    n = Devir cinsinden kayma 

 2. Yüzde cinsinden kayma: Senkron hız ile asenkron hızın arasındaki farkın senkron 

hıza oranına denir.  

  
s

rs

n

nn
S


 ’dir. Yüzde olarak ise 100% 




s

rs

n

nn
S  

  S = Kayma   %S =Yüzde Kayma 

2.2. Senkron Makineler 
 

Stator sargılarında alternatif akım, rotor sargılarında ise doğru akım bulunan ve rotor 

hızı senkron devirle dönen veya döndürülen makinelere senkron makine denir. 

 

Senkron veya asenkron ifadesi, stator ve rotor arasındaki hava aralığında oluşan döner 

alanın hızı ile rotor hızı arasındaki farkı ifade eder. Senkron makinede bu iki hız birbirine 

eşittir, asenkron makine ise döner alanın hızı rotorun hızından büyüktür yani rotor döner 

alanın gerisindedir. 
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Asenkron motorlar endüstriyel uygulamalarda motor olarak çalıştırılmaktadır. 

Asenkron motorların alternatör kullanımı, kullanılan bir uygulama değildir. Senkron 

makinelerde ise dışarıdan enerji verilip makine döndürülüyorsa bu çalışmada senkron 

makine motor olarak çalıştırılmıştır. Senkron makine, dışarıdan bir türbin tarafından 

döndürülüp makineden elektrik enerjisi elde ediliyorsa senkron makine alternatör olarak 

çalıştırılmıştır.  Aynı makine hem motor hem de alternatör olarak çalıştırılabildiği için genel 

olarak  senkron makineler olarak isimlendirilir. 

 

2.2.1.  Senkron Makinelerin Çeşitleri 
 

Senkron makinelerini kutup sargılarının sarıldığı yere  ve rotor cinsine göre 

çeşitlendirebiliriz. 

 

 Kutup sargılarının sarıldığı yere göre 

 Statoru kutup sargılı senkron makine 

 Rotoru kutup sargılı senkron makine 

 

 Rotor cinsine göre 

 Çıkık kutuplu senkron makine 

 Yuvarlak rotorlu senkron makine 

 

 Statoru Kutup Sargılı Senkron Makine 

Statorda sabit kutup sargıları, rotorda ise üç fazlı endüvi sargılarının bulunduğu 

senkron makinedir. Bu tip senkron makinelerde statora sabit kutupları oluşturmak için doğru 

akım verilir ve sabit kutuplar oluşturulur. Rotoruna ise iki türlü işlem yapılabilir. Rotora üç 

fazlı bir alternatif akım uygularsak rotor senkron devirle döner, bu durumda makinemiz 

senkron motor olarak çalışır. Rotora üç fazlı alternatif akım uygulamak yerine rotoru senkron 

hızda başka bir cihazla (türbin, dizel motor vs.) döndürürsek bu sefer rotor sargılarından üç 

fazlı bir alternatif gerilim elde edilir, bu durumda ise makinemiz jeneratör olarak çalışmış 

olur.  

 

Resim 2.6: Statoru kutup sargılı senkron makine 

Statoru kutup sargılı senkron makinenin yapısı; stator, rotor, bilezikler, fırçalar, yatak 

ve diğer parçalar olmak üzere beş ana bölümden oluşur.  
 

 Stator: Kutup sargılarının yerleştirildiği kısımdır. Silisli sacların 

paketlenmesiyle oluşturulur. Kutup sargıları “doğru akım makineleri”nde 

olduğu gibi dışarıdan bir doğru akım kaynağıyla beslenir.  



 

  

 

50 

 Rotor: Silisli sacların paketlenmesi ve üzerine sargıların 

yerleştirilmesiyle oluşur.  

 Bilezikler: Motor olarak kullanıldığında rotora üç fazlı gerilimin 

uygulanmasında, jeneratör olarak kullanıldığında ise rotordan üç fazlı 

gerilim alınmasında kullanılır.  

 Fırçalar: Bileziklerin üstüne sıkıca tespit edilmiş karbon veya karbon 

alaşımlı olarak yapılan parçalardır. Rotorun dış devreyle elektrik 

bağlantısını sağlar.  

 Yataklar ve diğer parçalar: Yataklar, rotorun rahat dönmesini sağlayan 

parçalardır. Diğer parçalar ise mil, soğutma fanı, klemens kutusu, 

kapaklar gibi elemanlardır.  

 

 

 

 Rotoru Kutup Sargılı Senkron Makine 

Rotorda sabit kutup sargıları, statorda ise üç fazlı endüvi sargılarının bulunduğu 

senkron makinedir. Bu tip senkron makinelerde rotora sabit kutupları oluşturmak için doğru 

akım verilir ve sabit kutuplar oluşturulur. Statoruna ise iki türlü işlem yapılabilir. Statora üç 

fazlı bir alternatif akım uygularsak rotor senkron devirle döner. Bu durumda makine senkron 

motor olarak çalışır. Statora üç fazlı alternatif akım uygulamak yerine rotoru senkron hızda 

başka bir cihazla (türbin, dizel motor vs.) döndürürsek bu sefer stator sargılarından üç fazlı 

bir alternatif gerilim elde edilir. Bu durumda ise makine jeneratör olarak çalışmış olur.  

 

Resim 2.7: Rotoru kutup sargılı senkron makine 

Fırçalar 

S 

N 

N 

S 

Bilezikler Rotor 

Stator 

Şekil 2.5: Statoru kutup sargılı asenkron makine 

AC 
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Rotoru kutup sargılı senkron makinenin yapısı; stator, rotor, bilezikler, fırçalar, yatak 

ve diğer parçalar olmak üzere beş ana bölümden oluşur.  

 

 

 

 Çıkık Kutuplu Senkron Makine 

Çıkık kutuplu senkron makineler büyük kutup sayısında ve küçük senkron hızlar için 

imal edilir. Rotor çapları büyük ve boyları kısadır. Çıkık kutuplu senkron makineler düşey 

milli olarak çalışır. Manyetik alan meydana getiren kutup çıkıntıları birbiri karşısına gelecek 

şekilde yapılmışlardır. Devir sayıları 1800 dev/dk.nın altında olan senkron makinelerde bu 

tip rotor yapısı kullanılır. 

 

                  

Şekil 2.7: Çıkık kutuplu senkron makine             Resim 2.8: Çıkık kutuplu senkron makine 

 

Çıkık kutuplu senkron makinelerde rotor, kayıpları önlemek için paketlenmiş çelik 

saclardan yapılmıştır. Kutup ayakları ise demirden yapılır. Bu şekilde yapılan kutuplar rotor 

gövdesine perçin, cıvata ve geçmelerle tutturulur.  

Fırçalar 

Bilezikler 

Rotor 

Stator 

Şekil 2.6: Rotoru kutup sargılı asenkron makine 

DC 

S 

N 

N 
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Rotor hızı 40 m/sn.ye kadar olan makinelerde kutup ayakları perçin veya cıvatayla 

200 m/sn.ye kadar olanlarda ise kırlangıç kuyruğu şeklinde tutturulur. Çok daha büyük 

hızlarda ise kutuplar rotorla beraber dökme çelikten yapılır.  

 

 

 

 Yuvarlak Rotorlu Senkron Makineler 

Büyük bir buhar türbini ile döndürülen senkron makineler dakikada 1500 veya 3000 

devir yapar. Bu senkron makinelerde yuvarlak kutuplu rotorlar kullanılır. Yuvarlak kutuplu 

senkron makinelere silindirik kutuplu senkron makineler de denir.  

 

Yuvarlak kutuplu senkron makinelerin rotordaki kutup sargıları, rotor üzerinde 

bulunan oyuklar içerisine yerleştirilir. Uçları da rotordaki bileziklere bağlanır. Büyük güçlü 

makinelerde iletkenler lama şeklinde bakır çubuklardır. Böylece daha iyi soğutma ve 

mekanik dayanıklılık sağlanır.  

 

 

 

2.2.2. Senkron Makinelerin Çalışma Şekilleri 
 

Senkron makineler, jeneratör olarak çalıştırma ve motor olarak çalıştırma olmak üzere 

iki şekilde çalıştırılır. 

Şekil 2.9: Yuvarlak kutuplu senkron 

makinenin stator ve rotor kesiti 

Resim 2.9: Yuvarlak kutuplu senkron 

makinenin rotoru 

Cıvatalı yöntem 

Şekil 2.8: Rotor kutuplarını kutup ayaklarına bağlama yöntemi 

Kırlangıçkuyruğu 
Çelik başı 

konstrüksiyonu 
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Her iki çalıştırma durumunda da sabit kutuplar doğru akımla beslenir. Endüvi 

sargılarında ise üç fazlı alternatif gerilim dolaşır.  

 

Senkron jeneratör olarak çalıştırılırken doğru akım ile uyartılan rotor, çevirici bir 

makine (türbin, dizel motor vs.) ile senkron hızda döndürüldüğünde stator sargılarından 

alternatif bir gerilim elde edilir.  

 

Senkron motor olarak çalıştırılırken rotora doğru akım, statora üç fazlı alternatif 

gerilim verilir. Oluşan manyetik alanların karşılıklı etkileşimleri sonucu manyetik döndürme 

momenti elde edilir ve rotor senkron hızda döner. 

 

2.2.2.1. Senkron Makinelerin Jeneratör Olarak Çalıştırılması 
 

“Mekanik enerji ile döndürülen kutuplar etrafında bulunan iletkenlerde gerilim 

indüklenir.” prensibine göre çalışır. Senkron makinenin sabit kutup sargıları doğru akım ile 

beslenir. Bu doğru akım bobinleri sabit bir manyetik alan meydana getirir. Oluşan bu sabit 

manyetik alan, mekanik bir kuvvetle senkron hızda döndürülür. Senkron hızda dönen 

manyetik alandan etkilenen stator sargıları üç fazlı gerilim indükler.  

 

 

2.2.2.2. Senkron Makinelerin Motor Olarak Çalıştırılması 
 

Genel bir ifadeyle bir elektrik makinesi: 

 

 Elektrikle beslendiğinde kinetik enerji üreterek milini döndürür yani motor 

olarak çalışır. 

 Kinetik enerji ile beslendiğinde yani milinden döndürüldüğünde elektrik enerjisi 

üretir, jeneratör olarak çalışır. 

Stator sargılarından üç fazlı 

alternatif gerilim elde edilir. 

R 
S 
T 

Kutup sargılarına 

DC uygulanır. 

S 

N 

N 

S 

Şekil 2.10: Üç fazlı senkron jeneratörün prensip şeması 
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İster sincap kafesli asenkron ister çıkık kutuplu senkron olsun bir elektrik makinesi, 

uygulamaya göre motor veya jeneratör olarak çalışabilir. Üretim maliyeti, kullanım 

kolaylığı, bakım maliyeti, ömür vs. gibi kriterlerin sanayide tecrübe edilmesi sonucu sincap 

kafesli asenkron makineler yaygın olarak motor; senkron makineler ise yaygın olarak 

jeneratör olarak kullanılmaktadır. 

 

Tüketici tarafından bakıldığında bir motor; ucuz, kullanımı kolay, dayanıklı ve bakım 

ihtiyacı az olmalıdır. Bu noktadan bakılınca sincap kafesli asenkron makinenin motor olarak 

kullanımı öne çıkmıştır. Bununla birlikte rüzgâr türbinlerinde olduğu gibi sincap kafesli 

asenkron makineler jeneratör olarak da kullanılabilmektedir.  

 

Söz konusu büyük güçlerde elektrik üretimi olduğu zaman ise senkron makineler öne 

çıkmaktadır çünkü senkron makinelerde hız yani frekans sabittir. Senkron makineler daha 

kararlı çalışır. Bununla birlikte reaktif enerji üretim/tüketim yetenekleri ile büyük 

şebekelerin vazgeçilmez unsurlarıdır.  

 

Büyük bir endüstri tesisi incelendiğinde 2000 adet döner elektrik makinesinin 1970 

adedinin sincap kafesli asenkron motor, 10 adedinin senkron jeneratör, 20 adedinin ise 

senkron motor olduğu görülür.  

 

 Asenkron bir motor doğrudan şebekeye bağlanmak suretiyle kaldırılabilir fakat 

senkron bir motoru kaldırmak daha detaylı bir süreçtir.  

 

Senkron makineler motor olarak çalıştırılırken sabit kutup sargılarına doğru akım, 

stator sargılarına üç fazlı alternatif akım uygulanır. Bu durumda makinenin rotorundan 

senkron hızda mekanik bir güç alınır.  

 

Senkron motorların çalışma prensibi jeneratöre göre daha farklıdır. Bu motorlarda iki 

ayrı akım devresi vardır. Rotora uygulanan doğru akım sabit kutupları oluşturur. Statora 

uygulana alternatif gerilim ise döner bir manyetik alan oluşturur fakat statorun döner alan 

kutupları ile rotorun sabit kutupları, rotorun ataletinden dolayı kilitlenemez. Bu yüzden rotor 

dönmez.  

 

Rotor sargılarının oluşturduğu sabit manyetik alan N-S, N-S şeklindedir ve yer 

değiştirmez. Statorun oluşturduğu manyetik alan ise N1-S1, N1-S1 şeklindedir ve şebeke 

frekansına bağlı olarak senkron devir kadar yer değiştirir. Bu durum Şekil 2.11’de 

gösterilmiştir. Birinci durumda N kutbu ile S1 kutbu karşılıklı gelir ve birbirini çeker fakat 

rotor dönmeye başlamadan ikinci durum yani N kutbu ile N1 kutbu karşılıklı gelir. Bu 

nedenle rotor, stator döner alanına kilitlenemez yani rotor dönemez. Rotorun dönmesini 

sağlamak için yardımcı yol verme sistemleri geliştirilmiştir.  

 

Senkron motoru çalıştırmak için rotorun devir sayısını senkron devire ya da ona yakın 

bir değere kadar yükseltmek gerekir. Devir sayısı, dışarıdan bir tahrikle yükseltilen rotorun 

sabit kutupları ve döner alan kutupları ile kolayca kilitlenir. Kilitlenme sırasında zıt kutuplar 

birbirini çekerek rotor döner alan yönünde ve döner alan hızı ile döner.  



 

  

 

55 

 

 

S 

N 

N 

S N1 

S1 

N1 

S1 

S 

N 

N 

S S1 

N1 

S1 

N1 

Döner Manyetik 

Alan 

Şekil 2.11: Senkron makinenin motor olarak çalıştırılması  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Asenkron motorların devir sayısını turmetre ile ölçünüz. 

 

Kullanılan araç gereçler: Asenkron motor, bağlantı kabloları, turmetre, kumanda 

panosu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders 

öğretmeninizden alınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullanacağınız iletkenlerin sağlamlığını 

kontrol ediniz. 

 

 İletkenlerin sağlamlığını kontrol 

etmek için kumanda panosunda 

bulunan “seri lamba”yı kullanınız. 

 (Seri lamba kullanımı: Bu lambanın 

iki ucu bulunur. Bu iki uca 

iletkenimizin uçlarını 

dokundurduğumuzda lamba yanar. 

Lamba yanmazsa iletken kopuktur.) 

 Kullanacağınız malzemeleri çalışma 

masanıza yerleştiriniz.  

 

 380 Volt gerilimle çalışacaksınız, 

dikkatli olunuz. Deneyi  mutlaka 

öğretmeninizin gözetiminde 

gerçekleştiriniz. 

 Deney bağlantısını gerçekleştiriniz. Sisteme 

enerji veriniz.  

 Sisteme enerji vermek için mutlaka 

öğretmeninizi bekleyiniz. 

Öğretmeniniz olmadan enerji 

vermeyiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Turmetreyi (takometre) kutusundan 

çıkartınız. Uygun devir ölçme aparatını 

ucuna takınız. 

 

 

 Turmetreyle devir ölçerken uygun 

aparatı kullanınız. Aksi taktirde 

ölçmeniz doğru olmayacaktır.  

 

 Turmetreyi ölçüm yapma konumuna 

getiriniz. 

 

 

 Turmetreyle ölçüm yapabilmek için 

önce reset tuşuna basınız. (Reset 

tuşu, turmetreyi sıfırlamak için 

kullanılır.) 

 Daha sonra kurma tuşuna basınız. 

(Kurma tuşu, turmetreyi ölçüm 

yapma moduna getirir.)  

 Turmetreyi motor miline dokundurunuz. 

Ölçüm yapınız. 

 

 Turmetrenin sabit bir değer 

göstermesini bekleyiniz. Bu 

gerçekleştikten sonra motor milinden 

turmetreyi çekiniz.  
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 Turmetrede ölçtüğünüz değeri not ediniz. 

 

 Turmetrede ölçtüğünüz bu değer 

rotor devir sayısıdır, unutmayınız. 

 Motorun etiket değerlerine bakarak senkron 

hızını bulunuz. 

 

 Ölçtüğünüz rotor devri ve etiket 

değerlerinden bulduğunuz senkron 

devri kullanarak kaymayı 

hesaplayınız.  

 Sonuçlarınızı rapor ediniz.  
 Raporunuzu aldığınız notlardan 

faydalanarak hazırlayınız.  
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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 

1 
Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 
  

2 Kullanacağınız iletkenlerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

3 Kullanacağınız malzemeleri çalışma masanıza yerleştirdiniz mi?   

4 Deney bağlantısını gerçekleştirerek sisteme enerji verdiniz mi?   

5 
Turmetreyi (takometre) kutusundan çıkartarak uygun devir 

ölçme aparatını ucuna taktınız mı? 
  

6 Turmetreyi ölçüm yapma konumuna getirdiniz mi?   

7 Turmetreyi motor miline dokundurarak ölçüm yaptınız mı?   

8 Turmetrede ölçtüğünüz değeri not ettiniz mi?   

9 
Motorun etiket değerlerine bakarak senkron hızını buldunuz 

mu? 
  

10 Sonuçlarınızı rapor ettiniz 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi asenkron motorların doğru akım motorlarına göre 

üstünlüklerinden değildir?  

 

A) Bakıma az ihtiyaç duyar. 

B) Daha pahalıdır. 

C) Çalışması sırasında elektrik arkı meydana gelmez. 

D) Bir ve üç fazlı olarak yapılabilir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bilezikli asenkron motorların ana parçalarından değildir? 

A) Stator  B) Rotor C) Bağlantı klemensi D) Bilezikler ve fırçalar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi senkron makinelerin çeşitlerinden değildir? 

A) Statoru kutup sargılı  

B) Rotoru kutup sargılı  

C) Yuvarlak kutuplu rotorlu  

D) Çıkık kutuplu rotorsuz 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara ………..  ……… denir.  

 

5. Asenkron (indüksiyon) motorlar ……………….. akımla çalışan motorlardır.  

 

6. Döner alanın devir sayısına …………….  …………….. denir.  

 

7. Elektrikli motorlar; …………………………çalışan motorlar ve 

…………………………. çalışan motorlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

8. (   ) Asenkron motorlar endüstride pek yaygın kullanılmaz. 

9. (   ) İndüksiyon prensibe göre rotorun dönebilmesi için rotor iletkenlerinden bir akımın 

geçmesi ve rotor iletkenlerinin dönen bir manyetik alan içerisinde bulunması gerekir. 

10. (   ) Asenkron hızı turmetre ile rotor milinden ölçülür. 

 
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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 
Gerekli ortam sağlandığında işletmelerde bulunan elektrikli motorların işletme 

şartlarına uygun olarak kullanılmasını ve uygulanan motor koruma yöntemlerini 

öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Elektrikli motorların nasıl çalıştırıldığını araştırınız. 

 Elektrikli motorların nasıl korunduğunu araştırınız. 

 

3. ELEKTRİKLİ MOTORLARIN 

ÇALIŞTIRILMASI 
 

Bütün elektrikli cihazlarda olduğu gibi elektrikli motorların da çalıştırılması sırasında 

bazı kurallara uymak gerekir. Çalıştırma kuralları motorun daha verimli ve uzun süre 

kullanılmasını, arıza yapmadan çalışmasını sağlar. Bu durum işletme verimliliğini ve 

kârlılığını artırır.  

 

3.1. Motorun İlk Çalıştırılması 
 

 

Şekil 3.1: Asenkron motor klemens kutusu 

 

Motora enerji verilip ilk çalışmaya başlamasına, yol verme denir. Gücü 5 kW’tan 

küçük motorlara direkt yol verilir yani normal çalışma gerilimi uygulanır. Gücü 5 kW’tan 

büyük olan motorlarda ilk çalışma anında motor çok büyük akımlar çeker.  

U V W 

X Y Z 

Şekil 3.1: Asenkron motor 

bobin uçları 
X 

V 

Z 

U 

Y 

W 
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Bu durum elektrik şebekesi üzerinde gerilim düşümlerine ve salınımlara yol açar. 

Bunu önlemek için motorun ilk kalkınma anındaki akımını düşürmek gerekir. İlk kalkınma 

akımını düşürmek için çeşitli yöntemler uygulanır. Bunlardan en çok kullanılanları yıldız- 

üçgen yol verme ve tristörlü (yumuşak yol verici, frekans değiştiricisi) yol verme 

yöntemleridir. Bu yöntemlerin hepsinin ortak özelliği, motorun kalkış akımını düşürmektir. 

 

3.1.1. Yıldız-Üçgen Yol Verme 
 

Asenkron motorlarda üç faz bobini bulunur. Bu bobinlerin her ucuna standart harfler 

verilir. Bobin giriş uçları U-V-W, bobin çıkış uçları ise X-Y-Z olarak isimlendirilir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi birinci bobin U-X, ikinci bobin V-Y ve üçüncü bobin W-Z 

olarak isimlendirilmiştir. Bobin uçları motorun klemens kutusuna ayrı ayrı çıkarılmıştır. 

Uçlar motor klemens kutusuna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Asenkron motorlarda bu uçlar 

iki şekilde bağlanarak motor çalıştırılır. Birinci durum yıldız bağlantı, ikinci durum ise üçgen 

bağlantı ismini alır. Yıldız bağlantıda bobin çıkış uçları (X-Y-Z) kısa devre edilip giriş 

uçlarından üç faz uygulanır. Üçgen bağlantıda ise birinci bobinin giriş ucu ile üçüncü 

bobinin çıkış ucu (U-Z), ikinci bobinin giriş ucuyla birinci bobinin çıkış ucu (V-X) ve 

üçüncü bobinin giriş ucu ile ikinci bobinin çıkış ucu (W-Y) kısa devre edilip yine bobin giriş 

uçlarından üç faz uygulanır. 

 

Yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi aynı motoru hem yıldız hem de üçgen bağlayıp 

çalıştırabiliriz. Bir motoru yıldız bağladığımızda üçgene göre yaklaşık 2/3 kadar daha düşük 

gerilim uygulamış oluruz. Normal çalışma şekli üçgen olan bir motora yıldız-üçgen yol 

verirsek yani önce yıldız sonra üçgen çalıştırırsak ilk kalkınma anında motorumuza daha 

düşük gerilim uygulamış oluruz. Böylece motorumuzun ilk kalkınma anında yüksek akım 

çekmesini önleriz.  

 Motorlara yıldız-üçgen yol vermenin bazı şartları vardır. Bunlar: 

 Motorun 6 ucunun da dışarı çıkarılmış olması gerekir (U-V-W-X-Y-Z). 

 Motor gücü 5 kW'tan fazla olmalıdır. 

 Fazlar arası 380 V olan şebekelerde motorun üçgen gerilimi 380 V 

olmalıdır. 

Şekil 3.2: Asenkron motor şebeke bağlantıları 

Üçgen Bağlantı 
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Z 
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Yıldız Bağlantı 
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63 

3.1.2. Yumuşak Yol Vericiyle (Soft Starter) Yol Verme 
 

Asenkron motorlara yol verme şekillerinden biri de mikro işlemci tabanlı kontrol 

sistemleri ile donatılmış yumuşak yol vericilerdir.  

 

Motordaki moment-akım ilişkisinin zamana bağlı olarak yavaş yavaş ayarlanması ile 

oluşturulan yol verme sistemidir. 560 kW’a kadar olan sistemlere uygulanabilmektedir. 

Vuruntulu olmayan yumuşak kalkış ve duruş istenen pompalar, kompresörler, yürüyen 

merdivenler, asansörler gibi uygulamalarda kullanılabilmektedir.  

 

Soft starter motor ile şebeke arasına direkt olarak bağlanır. Motor akım ve gerilimi 

soft starter ile kontrol edilir. Motorun devreye girmesi sırasında şebeke gerilimini %30 

değerinden başlayarak %100 değerine kadar yavaş yavaş motora uygular. Motor normal 

devrine geldiğinde soft starter devreden çıkar ve motor normal çalışmasına devam eder.  

 

3.1.3. Frekans Değiştiricisiyle Yol Verme 

Asenkron motorlarda devir sayısını veren formül )/(
60

dakdev
P

f
ns
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edilmekteydi. Bu formülde de görüldüğü gibi motora uygulanan gerilimin frekansı 

değiştiğinde motorun devri de değişmektedir. Bu sırada stator geriliminin değeri frekansla 

orantılı olarak değiştirilirse motorun momenti sabit kalacaktır. Diğer bir ifadeyle motorun 

gerilim / frekans oranı motorun çalışma şartlarına bağlı olarak değiştirilirse istenen devirde 

istenen moment değeri elde edilmiş olur. Günümüzde kullanılan en gelişmiş yol verme 

yöntemi frekans değiştiricili yol verme sistemleridir.  

 

Bir frekans çeviricide motora uygulanacak olan gerilim ilk önce bir doğrultucudan 

geçirilerek DC gerilime çevrilir. Bu arada DC gerilim şebeke geriliminin 1,41 katı kadar 

olur. DC gerilimin dengeli bir şekilde yükselmesini sağlamak için çeviricide ara devre 

bobinleri, DC gerilimin filtrelenmesi için ara devre kondansatörü bulunmaktadır. DC 

gerilimden frekansı ve gerilimi ayarlanabilen bir AC gerilim elde etmek için çevirici bölümü 

bulunmaktadır. Bu bölümde 0,5 Hz’ten 2000 Hz’e kadar frekans ayarı yapılabilmektedir.  

 

Frekans çeviricinin en önemli bölümü kontrol ünitesidir. Burada ayarlanan frekansa 

göre uygun gerilim değerinin motora verilmesi sağlanır. Böylece motorun momenti 

azalmadan düşük devirde yol verilmiş olur.  

 

 
Motor 

 

 

Soft Starter 

R S T 

Şekil 3.3: Soft starter ile yol verme prensip şeması 
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3.2. Motorun Muhafazası 
 

Motorun çalıştığı yere göre çalışma ortamında tehlike yaratmaması için kullanılan 

çeşitli muhafaza yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle petrol tesislerinde motorun konumuna 

göre yani tutuşup yanabilecek gazların kaynağına, uzaklığına göre muhafaza tipi 

değişmektedir. Petrol tesislerinde sıkça kullanılan iki tip motor muhafaza yöntemi 

bulunmaktadır:  

 Tamamen kapalı: Bir fan yardımıyla harici soğutma yapılan motorlardır. 

 Explosion Prof (Ex-Proof): Patlamaya sebebiyet vermeyecek özellikte 

olanlardır. Bu tip muhafazalar, içinde olabilecek patlamalara dayanıklı olup 

çevrede bulunan herhangi bir yanıcı gazı ateşlemeyecek özelliktedir.  

 

3.3. Aşırı Yük Koruması 
 

Bir elektrik motoru normal çalışma yükünden daha fazla yüklenirse motor 

sargılarından geçen akım miktarı artar. Bu durum motor sargılarının yanmasına yol açar. 

Bunu önlemek için “aşırı akım rölesi” adı verilen cihazlar motor devresine bağlanır.  

 

 Aşırı Akım Rölesi 

Motorları tehlikeye sokan ve aşırı akım çekmesine neden olan etkiler kısa süreli ise 

motor için tehlike yoktur. Ancak aşırı akımın bir süre devam etmesi, motor sargılarındaki 

ısıyı kısa sürede artırır. Bu durum sargıların yanmasına neden olabilir. Motorların kalkışı 

sırasında fazla akım çektikleri düşünülürse kısa süreli aşırı akımlarda görev yapmayan bir 

koruma rölesi ile motorun korunması gerekir. Aşırı akım röleleri ana akım devresine 

bağlanır. Böylece röleden motor akımı geçer. Sürekli olarak devreden geçen akımın termik 

veya manyetik etkisini kontrol eden ısınma, izin verilen belirli üst seviyeyi geçtiğinde 

kontaktörün bobin devresini açarak enerjinin kesilmesini sağlayan bir ölçme rölesidir.  

 

Üzerinden fazla akım geçerek çalışan rölenin tekrar görev yapması için röle üzerinde 

bulunan reset butonuna basılır. Ancak bazı rölelerde bu buton yoktur. Devrenin açılmasını 

sağladıktan bir süre sonra otomatik olarak görev yapıp normal konumlarına döner. 

R S T 

Şekil 3.4: Frekans çevirici ile yol verme prensip şeması 

 
Motor 

Çevirici Doğrultucu 
Ara Devre 

Kontrol Ünitesi 
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Resim 3.1: Aşırı akım rölesi 

Aşırı akım rölesinin çalışması: Röle, ana akım yoluna seri bağlanır ve motorun çektiği 

akımın termik etkisi sürekli olarak kontrol edilir. Bunun için bimetal çubuklardan yararlanır. 

Bimetal çubuk, ısı karşısında uzama kat sayıları farklı olan iki madeni şeridin bir araya 

gelmesinden oluşur. Bu farklı madeni şeritler, basınçlı kaynak, haddeleme, perçin veya 

kaplama yolu ile birbirinden ayrılmayacak şekilde üst üste tespit edilir. Madeni şeritlerin 

uzama kat sayılarının farklı olması sebebi ile ısındığı zaman bimetal çubuk eğilir. Çubuğun 

hareketi ile oldukça büyük bir kuvvet gelişir. Bundan yararlanarak bir kumanda kontağının 

açılması ve kapanması sağlanır. Çubuk soğuduğunda başlangıç durumuna geri gelir ve 

yeniden çalışmaya hazır olur. 

 

Buradan da anlaşılacağı gibi motor uzun süreli olarak yüksek akım çekerse aşırı akım 

rölesi motor devresini keser ve motorun arızalanmasını önler.  

 

Şekil 3.5: Aşırı akım rölesinin çalışması 
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3.4. Aksaklıkların Saptanması ve Giderilmesi 
 

Dikkatli ve uygun şekilde kullanılan elektrik motorları uzun süre problemsiz olarak 

hizmet verir. Elektrik motorlarının çalıştırılmasında kaçınılması gereken zararlı durumlar 

aşağıda belirtilmiştir:  

 

 Kötü ve eksik saha bakımı, motorun içinde veya civarında toz ve pisliklerin 

birikmesine, bunların yataklara ve stator sargılarına ulaşmasına yol açar. Bu ise 

yatakların zarar görmesine, fanın hava sirkülasyonunun azalmasına ve sargıların 

ısınıp yanmasına yol açabilir.  

 Elektrik motorları ıslak zeminlerden daima uzak tutulmalıdır. Motorun içine su 

girmesi, stator sargılarının zarar görmesine ve yanmasına yol açabilir.  

 Motor yol verme ekipmanları, düşük gerilim ve aşırı yük gibi durumlarda 

devreyi kesip motoru durduracak cihazlarla donatılmıştır. Bu cihazların amacı 

motoru korumak olduğundan fonksiyonlarını yerine getirmeleri hiçbir şekilde 

engellenmemeli, devre dışı bırakılmamalıdır.  

 

 Motor Yüksüz Olarak Çalıştırıldığında 

 

 Ters yönde dönüyorsa fazlardan birinin yeri değişmiştir. Bu durumda 

yetkili bir kişi tarafından fazlar eski hâline getirilmelidir. 

 Sesli çalışma varsa yataklar arızalanmıştır. Bu durumda motor yerinden 

sökülüp yatakları kontrol edilmeli, temizlenmeli, gerekirse 

değiştirilmelidir.  

 

 Motorun Yüklü Olarak Normal Çalışması Sırasında 

 

 Aşırı akım rölesinin ısınması: Motorumuz aşırı yüklenmiş veya aşırı akım 

rölesinin akım değeri yetersiz olabilir.  

 Sigorta atması: Aşırı yüklenme veya motor sargılarında kısa devre 

nedeniyle olabilir.  

 Aşırı ısınma: Motor yataklarında sıkışma veya aşırı yüklenme nedeniyle 

olabilir.  

 

Motorların çalışması sırasında yukarıdaki gibi çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu 

durumda motor arızalarının tamiri yerine arızanın yol açabileceği daha büyük sorunları 

engellemek bizim asıl sorumluğumuz olmalıdır çünkü elektrik motorlarının tamir, bakım ve 

montajı, elektrik konusunda yetkin elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Asenkron motorun kontrolünü yapınız. 

 

Kullanılan araç gereçler: Asenkron motor, açık ağız anahtar, tornavida 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri 

ders öğretmeninizden alınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma 

tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 

 Bakımı yapılacak asenkron motoru 

tezgâha yerleştiriniz.  

 

 Motorun parçalarını sökmeden önce 

dikkat etmeniz gereken en önemli kural, 

söktüğünüz bütün parçaları kaybetmemek 

için uygun kaplarda muhafaza etmektir.  

 Motor kapaklarını sökmek için uygun 

bir açık ağız anahtar kullanınız. 

 

 Kapakları sökmek için   pense, boru 

anahtarı gibi malzemeler kullanmayınız. 

 Uygun malzeme kullanarak sökme 

işlemini yapınız.  

 Motorun ön ve arka kapaklarını 

sökünüz. 

 

 Kapakları sökerken cıvatalar paslanmış 

veya çok sıkışmış ise zorlamayınız.  

 Gerekirse pas sökücü kullanarak 

sökünüz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli vidaları söktükten sonra ilk 

önce motor fan kapağını çıkarınız.  

 

 

 Kapak vidalarının kaybolmamasına özen 

gösteriniz.  

 Fan kapağını sökerken fan kanatlarını 

kırmayınız.  

 Ön motor kapağını bağımsız çıkarınız. 

Arka motor kapağını yatak ve rotorla 

birlikte çıkarınız.  

 

 Kapaklardan bir tanesini yataklardan 

ayırmak yeterli olacaktır. Bu nedenle 

kapakların ikisini birden boşa 

çıkarmayınız.  

 Rotoru boşa çıkardıktan sonra 

yatakların kontrolünü yapınız.  

 

Yatakları kontrol sırasında aşağıdaki 

hususlara dikkat ediniz: 

 Döndürerek salınımlı olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 Dönme sırasında sürtünme olup 

olmadığına dikkat ediniz. Yatakta salınım 

varsa değiştiriniz.  

 Sürtünme varsa uygun madeni yağla 

yağlayınız.  

 

 Yatak bakımı yapılan rotoru tekrar 

statorun içine yerleştiriniz. 

  

 Bakımı bitirdikten sonra rotoru statorun 

içinde tekrar döndürünüz.  

 Statora sürtünme varsa problemin 

kaynağını bulup çözünüz.  

 Sonuçları rapor ediniz. 
 Yaptığınız işlemleri rapor olarak 

hazırlayınız. 
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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 

1 
Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 
  

2 
Bakımı yapılacak asenkron motoru tezgâha yerleştirdiniz 

mi? 
  

3 
Motor kapaklarını sökmek için uygun bir açık ağız anahtar 

kullandınız mı? 
  

4 Motorun ön ve arka kapaklarını söktünüz mü?   

5 
Gerekli vidaları söktükten sonra ilk önce motor fan kapağını 

çıkardınız mı? 
  

6 
Ön motor kapağını bağımsız, arka motor kapağını yatak ve 

rotorla birlikte çıkardınız mı? 
  

7 
Rotoru boşa çıkardıktan sonra yatakların kontrolünü yaptınız 

mı? 
  

8 
Yatak bakımı yapılan rotoru tekrar statorun içine 

yerleştirdiniz mi? 
  

9 Sonuçları rapor ettiniz 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 VEDEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Elektrikli motorların çalıştırılması sırasında uyulan kurallar aşağıdakilerden hangisine 

sebep olur? 

A) Motorun daha verimli ve uzun süre kullanılmasına 

B) Arıza yapmadan çalışmasına 

C) İşletme verimliliğini ve kârlılığını artırmasına 

D) Hepsi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi motorlara yıldız üçgen yol vermenin şartlarındandır? 

A) Motorun 6 ucunun da dışarı çıkarılmış olması gerekir (U-V-W-X-Y-Z). 

B) Motor gücü 5 kW’tan fazla olmalıdır. 

C) Fazlar arası 380 V olan şebekelerde motorun üçgen gerilimi 380 V olmalıdır. 

D) Hepsi 
 

3. Mikro işlemci tabanlı kontrol sistemleri ile donatılmış yol verici aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yıldız üçgen yol verici     C) Yumuşak yol verici 

B) Frekans değiştiricili yol verici    D) Direkt yol verici 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Motora enerji verilip ilk çalışmaya başlamasına …………  …………. denir. 
 

5. Motor sargılarının yanmasını önlemek için …………  ………….  …………….. adı 

verilen cihazlar motor devresine bağlanır. 
 

6. Asenkron motorlarda bobin giriş uçları ……………… , bobin çıkış uçları ise 

…………….. olarak isimlendirilir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Frekans çeviricinin kontrol ünitesinde, frekansa göre uygun gerilim değerinin 

motora verilmesi sağlanır.  
 

8. (   ) Motor yataklarında sıkışma veya aşırı yüklenme nedeniyle aşırı soğuma olabilir.  
 

9. (   ) Yataklar arızalanmışsa motor sesli çalışır.  
 

10. (   ) Elektrik motorları ıslak zeminlerde tutulmalıdır.  

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODUL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Türbinden aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıta …………….. 

denir. 
 

2. ……………… kazanın gönderdiği buharın enerjisini alır. 
 

3. Rotorun ağırlık merkezinin kendi ekseni üzerine getirilmesine …………….  

………………. denir.  

4. Rotor durgun hâldeyken yapılan balans ayarına………………… …………………..  

denir. 

5. Türbin devrini ölçmede kullanılan cihazlara ………………………….. denir.  

6. Asenkron motorda stator sargılarına uygulanan üç fazlı akımın meydana getirdiği 

alana ……………… ……………….. denir. 
 

7. Rotor hızına ……………..  …………. denir, ……… ile gösterilir. 
 

8. Asenkron motorun duran kısmına……………, hareketli kısmına ………….. denir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Senkron makineler hem motor hem de jeneratör olarak kullanılamaz. 

 

10. (   ) Türbinlerde çevrim, dört elemanlı bir sistemdir. 

11. (   ) Gücü 5 kW’tan küçük motorlara direkt yol verilmez. 

 

12. (   ) Elektrik motorlarının tamir, bakım ve montajı, elektrik konusunda yetkin 

elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. 

 

13. (   ) Soft starter motor ile şebeke arasına direkt olarak bağlanır. 

 

14. (   ) Salmastralar kullanıldığı yerlere göre iki sınıfa ayrılır. 

15. (   ) Reaksiyon türbinlerde kanatların her iki tarafında basınç eşittir. 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 9 Reyneuld Teorisi 

2 A 10 Garvırnır 

3 D 11 Y 

4 C 12 Y 

5 A 13 D 

6 Türbinler 14 D 

7 Çürük (yaş) buhar 15 D 

8 Salmastralar   

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 6 Senkron hız 

2 C 7 Alternatif akımla, doğru akımla 

3 D 8 Y 

4 Elektrik motorları 9 D 

5 Alternatif 10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 6 U-V-W, X-Y-Z 

2 D 7 D 

3 C 8 Y 

4 Yol verme 9 D 

5 Aşırı akım rölesi 10 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Jenratör 9 Y 

2 Türbin 10 D 

3 Balans ayarı 11 Y 

4 Statik balans 12 D 

5 Takometre 13 D 

6 Döner alan 14 D 

7 Asenkron hız, (nr) 15 Y 

8 Stator, rotor   

CEVAP ANAHTARLARI 
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