BÖLÜM 1
KORUYUCU ELEKTRİK BAKIMI NEDİR?

Bu kitabın hazırlanış amacı, endüstriyel tip elektrik sistemleri ve cihazlarının bakımlarıyla ilgili
bilgi vermek ve tehlikelere karşı can ve mal güvenliğinin arttırılmasını sağlamaktır. İlk konular
Koruyucu Elektrik Bakımı’nın temel felsefesine (KEB) ayrılmıştır. Buradaki hedef, Koruyucu
Elektrik Bakımı’nın (KEB) mümkün olduğu kadar iyi anlaşılması ve sonuçlarından yarar
sağlanmasıdır.
Kağıt fabrikaları gibi büyük elektrik kullanımının olduğu yerlerde, fabrika alanı bir elektrik
dağıtım merkezi durumundadır. İşletmelerin 24 saat çalışmaları, bakım planlamasını
güçleştirir. Duruşlarda acil işlerin ön plana alınması ise, adam saat olarak planlı bakıma
ayıracak yer bırakmaz. Az bakım daha çok arızaya neden olacağından, bir sonraki duruş, arıza
nedeniyle zorunlu olarak yapılacaktır. Sonuç olarak arıza nedeniyle duruşların toplamı
artacağından, planlı duruşların yerini arıza duruşları almaya başlayacaktır.
24 saat çalışan işletmelerde koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) uygulamasının sayısız yararları
vardır. Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) üretime yönelik kazançlar sağlayacağından,
yönetimlerce desteklenmesi gereken, iş disiplini kazanılmasına yönelik işlerden biridir.
Programın kalitesi yanında, insanların programa olan ilgisi ve yaklaşımı çok önemlidir. Bakım
ekiplerinin üretim takımın parçası olarak yönetilmeleri yararlı olacaktır.
Fabrikalar üretim amaçlı çalışmak zorundadırlar, fakat ayni zamanda üretime destek amacıyla
eğitimli ekipler oluşturmak durumundadırlar. Bir şirkette ekonomik ve ticari bilgilerin yanında,
bilimsel ve teknik bilgilerin kullanılması gerekir. Şirket, bu bilgileri verimli olarak kullanan bir
iş merkezi durumundadır. Koruyucu elektrik bakımı, ekonomik sonuçları olan ve verim
üzerinde etkili olan bir yöntemdir.
Çalışanlar, doğru işlerin yapılması ve doğru işlerin düşünülmesine zaman ayırmalıdırlar. Yani
doğru işi yakalamalıdırlar. Koruyucu elektrik bakımı da doğru işlerden biridir. Yani çalışanların,
şirketin makro hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak
işleri yakalamalarına yardımcı
olmalıdır. Burada kullanılacak olan temel unsur bilgidir. Bilgi, ekonomik bir güce
dönüştürülmedikçe fayda sağlamaz. Şirket içindeki masraf merkezlerinin harcamalarını orta
vadede en aza indirmek koruyucu bakım programı ile mümkün olabilecektir.
Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) kontratlı bazı bakım anlaşmaları getirecektir. Bu sayede
mevcut bakım ekibinin görev tanımı değişmeye başlayacaktır. Fabrika bakım ekipleri birer iş
avcısı durumuna gelecektir.
Burada anlatılacak olan bilgiler ürün kılavuzlarından alınma, klişe bilgiler değildir. Bu kitap bir
arızacılık el kitabı da değildir. Çünkü, bir sorunu çözmek, en fazla normale dönmek demektir.
Temel amaç sorunla karşılaşmamayı hedeflemektir. Yani sisteme hakim olunması anlamına
gelir. Arızaları kısa zamanda gideren ve arızaya en kısa sürede yetişen ekipler yerine,
çalışanların hedeflerinin olduğu ve işleri planladığı iş yerleri oluşturmak gerekmektedir.
Sonuçta Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) adı altında bir bakım disiplininin geliştirilmesi
öngörülmektedir. Sonuç vermesi ısrarlı takibe bağlıdır. Aşağıda anlatılacaklar için yapılacak
harcamalar varsa, bunların toplam tutarı, bakım giderlerinin içinde yüzde onu geçmeyecektir.
Ancak getirisi çok daha fazla olacaktır.
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Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) elektrikli cihazların ve tesislerin gözlenmesi, test edilmesi,
analize tabi tutulması ve bakımlarının yapılması için hazırlanmış bir programdır. Amacı, kesinti
ve hasara neden olacak elektrik arıza ve cihaz bozulmalarının önüne geçerek üretimin
aksamasını
ve emniyetli çalışmayı sağlamaktır. Koruyucu Elektrik Bakımını yapacak
elemanlarda, sistemlerin operasyonlarını emniyet içinde yürütecek bilgi ve tecrübenin olduğu
varsayılmaktadır.
Elektrikli cihazlar deyimiyle, kağıt fabrikaları gibi, elektrik yoğun işletmelerde kurulu bulunulan
komple cihazların yanında, bunların bağlantı parçaları ve alt parçaları da kastedilmektedir.
Daha büyük oranda ise enerji üretim tesislerini, dağıtım sistemlerini, şalt tesislerini, yardımcı
tesisler ve bunlarla ilgili koruyucu cihazlarla, kontrol ve izleme cihazlarını kapsamaktadır.
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BÖLÜM 2
KORUYUCU ELEKTRİK BAKIMININ KAZANDIRACAKLARI

Elektrikli cihazların yaşlanmaları veya eskimeye başlamaları, zaman içinde normaldir.
Cihazlar, çalışmaya başladıkları günden itibaren yaşlanmaya veya eskimeye başlarlar.
Bakımları yapılmadığı takdirde bu seyir hızlanır ve arıza ile sonuçlanır. Ancak, arızaların sayıca
azaltılması ve hasarların küçültülmesi mümkündür. Yaşlanma, aşırı yüklenme, zor şartların
sık sık tekrarlanması, kötü çevre koşulları gibi nedenlerle daha da hızlanabilir. Koruyucu
Elektrik Bakımı (KEB) bu faktörleri tespit ederek, her birini gerek zaman, gerekse önem
bakımından ölçümlendirir.
Yaşlanmanın yanında, cihaz arızalarında başka nedenler de bulunabilir. Koruyucu Elektrik
Bakımı (KEB) bu nedenleri tespit ederek düzetir. Bunlar arasında yük değişiklikleri, sistem
değişiklikleri, voltaj değişmeleri, hatalı cihaz seçimleri, hatalı montaj ve hatalı ayar değerleri
bulunur.
Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) olmaksızın yönetim, büyük elektrik arızalarının riskini
üstlenmiş olmaktadır. Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) riskleri azaltır. Bu çalışma olmaksızın
yapılacak yangın ve hasar sigortaları poliçeleri de pahalıya mal olacaktır. Çünkü sigorta
ettirilmesi gereken ekipman sayısı ve sigorta bedelleri yüksek olacaktır.


İyi yönetilen Koruyucu Elektrik Bakım (KEB) programı kazaları azaltacak, can
kayıplarını önleyecek, arıza sonucu oluşacak plansız duruşları azaltacaktır. Olması
muhtemel sorunlar daha önce çözüldüğü için, pahalı sonuçlarla karşılaşılmadan
ekonomik kazanım sağlar.



Uygulanacak
Koruyucu Elektrik Bakım (KEB) programının kazancı, doğrudan
ölçülebilen ve ölçülemeyenler olarak iki genel kategoriye ayrılır. Doğrudan
ölçülebilenler, daha çok tamir giderleri ve duruş sürelerindeki azalmalardır. Bu
rakamlar raporlarda görülebilecektir. Ölçülemeyenler ise daha çok emniyetle ilgili
olanlardır. Önlenmiş bir kazanın, kazancını tespit etmek mümkün değildir. Bu
programın yürütülmesinin sonuçlarından diğerleri, çalışanların moralinde düzelme,
işçiliklerde iyileşme, verimlilikte artış, devamsızlıklarda azalma ve üretim
kesikliklerinde azalmadır. Geliştirilmiş moral, katılımcılığı teşvik ederek, yönetime
dolaylı olarak yardımcı olacaktır. İş kazası ve kayıplardaki azalmalar, sigortalama
maliyetlerini azaltacaktır.



Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) için yapılacak yatırım miktarı, tamirat giderlerine göre
son derece az olacaktır.



KEB cihazların ömürlerini uzatacaktır. Planlı olmanın sonucu masraflar minimuma
giderken üretim maksimuma doğru gidecektir.



Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) üst yönetim tarafından, iş ekonomisine girmesi
nedeniyle desteklenmelidir. Çünkü Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) bir miktar harcama
gerektirecektir. Bu harcamayı yapacak olan üst yönetimdir. Bakım harcamaları, tamir
giderleri ve Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) giderleri diye iki kaleme ayrılmalı ve takip
edilmelidir. Her iki harcamanın toplamı önemlidir. Koruyucu Elektrik Bakım (KEB)
masrafları artarken, arıza için harcananlar azalacaktır. Koruyucu Elektrik Bakım (KEB)
sıklığı arttıkça masraflar artacağından optimum harcama noktasını bulmak önemlidir.
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Enerji tasarrufu bu programın getireceği kazançlardan biridir. İyi bakılmış sistemin
ve ekipmanların harcayacağı enerji daima az olacaktır.



Zaman içinde işgücü kazancı eleman tasarrufu sağlayacak, kontratlı bakıma zemin
hazırlayacaktır.
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BÖLÜM 3
KORUYUCU ELEKTRİK BAKIMI (KEB) KAVRAMINA GİRİŞ

Koruyucu Elektrik Bakımın (KEB) amacı iş emniyetinin arttırılması ve tamirat giderlerinin
azaltılmasıdır. Bu programın uygulanması için:






Eğitimli personel
Düzenli gözlem
Aksatılmayan testler
Kaliteli hizmet
Düzgün ve güncel kayıt gerekir.

Bu kayıtlar ve veriler üzerinde yapılan çalışma, o oranda önemlidir. Bu bölümde Koruyucu
Elektrik Bakımın (KEB) konusu, ana hatlarıyla incelenecektir. Detaylar ise daha sonraki
kısımlarda geniş olarak ele alınacaktır.
Programa dahil edilecek ekipmanla ilgili, temel kıstaslar şunlar olmalıdır.




İş emniyeti. Ekipmandaki arıza, kişi can güvenliğini ne ölçüde tehdit etmektedir?
Ekipman kaybı. Arızalı ekipmanın, arıza nedeniyle tamirat bedeli ne olacaktır?
Üretim kaybı. Arıza sonucu duruş süresi ve duruş maliyeti ne olacaktır?

Bu kıstaslar ekipmanın önemini ortaya çıkaracak ve bakım listesindeki yerini belirliyecektir.
Program (KEB) aşağıdaki temel parçaları bir araya getirmelidir.
1. Kalifiye ve işten sorumlu personel tayin edilmelidir.
Koruyucu Elektrik Bakım programının işlemesinden Teknik olarak Sorumlu olacak ve
işi yönetecek, mesleki yeterliliği olan bir kişi seçilerek görevlendirilmelidir. Bu kişi
büyük işletmelerde Elektrik bölümünden sorumlu elektrik mühendisi veya şefi
olmalıdır. Bakım ekibinin içinden en yeteneklisi Test ve Kontrol Elemanı olarak
ayrılmalıdır. Gerekirse bu işi yapacak eleman istihdam edilmelidir.
2. Programın kapsamı belirlenmelidir.
Bir öncelik planı içinde, ekipman veya sistem bazında, yukarıda sıralanan kıstaslara
göre araştırma, inceleme ve analiz yapılması gerekir. Ekipmanlar önem sırasına göre
sıralanmalıdır. Bu listenin ne kadar geniş olduğuna bakılmaksızın, program teknik
sorumlusu, kapsamın genişliğini, başlama ve bitiş noktalarını liste üzerinde
belirlemelidir.
Trafolar, motorlar, kesiciler, şalt elemanları ve koruma sistemleri gözlenmeli ve
geliştirme kapsamına alınmalıdır. Ekipmanın durumu ve işletme şartları göz önüne
alınarak programa dahil edilme zamanı tespit edilmelidir.
İncelemelerde ekipmanın nominal değerleri içinde çalışıp çalışmadığı ve koruma
ünitelerinin ayarları kontrol edilmelidir. Koruma üniteleri, sigortalar, devre kesiciler,
termik koruyucular ve koruma röleleri gibi önemli elemanlardır. Bu gibi üniteler iş
emniyetini, cihazın korunmasını ve ekonomik kayıpları önleyeceğinden düzgün çalışıp
çalışmayacakları ön bir kontrol ile bilinmelidir.

5/118

3. Programa alınan ekipmanlarda periyodik ön kontrollar ve testler uygulanmalıdır.
Ekipmanların daha önceki durumları kayıtlı olmadığından mevcut durumu gösteren bir
kayıt düzenlenmeli ve varsa yapılacak acil bakım işleri belirlenmelidir. Her ekipmanın
ayrı ayrı periyodik bakım süreleri tespit edilerek listeye işlenmelidir. Yapılacak ön
kontrollar ve testler çok dikkatli yapılmalı ve mevcut şartlara uyulmalıdır. Test ve
kontroller için gerekirse duruşlardan yararlanılabilir. Bazı durumlarda, bazı test
işlemleri, işletme ve bakım elemanları arasındaki koordinasyonla gerçekleşir.
4. Kontrol ve test raporlarının analizleri sonucu düzeltici önlemler ve öneriler yapılmalıdır..
Ön kontrol olarak yapılan, araştırma inceme ve analizler, düzeltici faaliyetin yapılmasını
gerektirebilir. Yapılacak olanlar planlanmalı ve kayda alınmalıdır.
5. İşin icrası yapılmalıdır.
Bakım, yenileme ve ayarlar zaten programın ana hedefleridir. Bu nedenle somut olarak
tespit edilenler varsa gerçekleştirilmelidir.
6. Geniş kapsamlı kayıtlar tutulmalıdır.
Kayıtlar doğru olmalı ve tüm hayati bilgileri kapsamalıdır. Anlamsız bilgiler kayıt tutma
amacını engeller.
Programı (KEB) destekleyen yan unsurlar aşağıdadır.
1. Tasarımdan gelen faktörler.
Koruyucu Elektrik Bakımını destekleyen en önemli unsur tasarımdaki kalitedir.
Yedekli yapılar, kuplajlı bağlantılar, yardımcı besleme sistemleri, çekmeceli
yapılar, ağır iş şartlarına uygun seçilmiş ürünler, bakım istemeyen ürünler
bakım planlamasını kolaylaştırır ve minimum duruşla bakım işlerinin yapılmasını
sağlar. Bunlar özellikle Şalt ve MCC yapılandırılmasında önemli özelliklerdir.
Standardizasyon eğitimi kolaylaştırır ve yedekleme maliyetini düşürür. Çevre
şartları’ndaki iyi özellikler bakım sıklığını azaltır. Ekipmanları gruplandırma özeni,
yerleşimdeki rahatlık, erişimi hızlandırır bakım süresini azaltır. Kullanılan montaj
aksesuarlarının kalitesi erken dökülmeyi ve paslanmaları önler. Montaj kalitesi
sorunları başta engeller. İyi bir topraklama tasarımı arıza ve iş güvenliğini olumlu
yönde etkiler. Çok iyi hazırlanmış fabrika standartları ve teknik şartnamelerle işin
gereğine göre alımın yapılması ileriye yönelik kazançtır.
2.

Eğitim
a) İş güvenliği ile ilgili eğitim sağlanmalıdır
Elektrik tehlikesine maruz kalacak tüm personel, istisnasız olarak elektriğin tehlikeleri
ve elektrikten korunma konusunda eğitilmelidir. Elektrik tehlikesinden korunmayı
sağlayacak prosedürleri öğrenmelidirler. Elektrik kazalarının sonucunda neler olduğu
çok iyi bilmelidir.
Eğitim sınıfta olacağı gibi, iş başında da olabilir veya her iki yöntem birlikte
uygulanabilir. Eğitimde aşırı teorik bilgiye kaçmadan temel bilgiler verilmelidir. Elektrik
kazalarına uğramış kişilere yapılacak müdahale ve ilk yardımların uygun şekilde
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yapılabilmesi öğretilmelidir. Çalışanlar ilk yardım, acil yardım ve kabul edilmiş hayata
döndürme işlemleri hakkında sürekli bilgilendirilmelidirler.
b) Teknik eğitim sağlanmalıdır.
Çalışanların teknik eğitimlerinde aşağıdaki kapsam dikkate alınmalıdır.









Enerji altındaki parçalar üzerinde çalışırken kullanılan teknikler ve bu konuda
beceri kazandırması
Enerji altındaki parçalar üzerindeki voltajın tespit edilmesi ve ölçülmesi ile ilgili
teknikler ve bu konularda beceri kazandırılması
Tehlikelerin büyüklüğünü ve boyutunu tespit edebilme yeteneği kazandırılması
Görevi başarıyla tamamlamak için gerekli olan iş planlamasının öğretilmesi
Bir cihazın yapısı ve çalışma prensibinin öğretilmesi
Bir işe özgü yapılacak işlerin öğretilmesi
Bir işi yaparken karşılaşılacak bütün risklerin öğretilmesi
Bir işin yapılabilmesi için uygulanacak yöntemler, kullanılacak iş güvenliği
malzemeleri, ölçü aletleri ve takımların öğretilmesi

Her bakım elemanı için aldığı teknik eğitimle ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

Dış destek ihtiyacı
Bazı işlerin yapılmasında teknik dış destek alınabilir. Bunun kararı ekibin yapısı, büyüklüğü ve
becerisi göz önüne alınarak verilir. Dar kadro ile götürülen iş yerlerinde ve iş kapsamının çok
geniş olduğu büyük işletmelerde, her işi profesyonelce yapacak elemanların bulunması
mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda uzmanlaşmış firmalardan destek alınmalıdır.
İş sırasında kullanılacak uygun özellikte alet, donanım ve koruyucu malzeme, programın
(KEB) uygulanması için gereklidir. Bunlar hem bakımı kolaylaştırır hem de emniyeti arttırırlar.
Çok pahalı test ekipmanları özel eğitimli personel gerektirdiğinden temini için dış kaynaklar
kullanılabilir.

7/118

BÖLÜM 4
PLANLANMA VE GELİŞTİRME

Giriş
Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB), sanayi tipi elektrik tesis ve cihazlarının, arızaları sonucu
ortaya çıkacak, can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için hazırlanmış, sistematik bir
programdır. Daha önceki konularda, bu hasarların ekonomik sonuçları ve programın
hazırlanması için gerekli alt yapı özetlenmişti. Bu kısımda konular daha geniş ele alınacaktır.
Programın detaylarını geliştirmek için aşağıdaki hazırlıklar tamamlanmalıdır.


Tesisteki tüm sistem ve ekipmanların bir listesi hazırlanmalıdır. Bu liste en kritik ve en
önemli ekipmanlardan başlayarak sıralanmalıdır. Kritikliğin ölçüsü 3. bölümde verilmiştir.



Sistem ve ekipmanlar üzerinde, önem sırasına göre yapılacak işler listelenmelidir. Bu
listeye göre, gereken iş güvenliği eğitimleri ve teknik eğitimler sağlanmalıdır. (Gerekiyorsa
dışarıdan destek için arayışa geçilmelidir)

Programın başarısı onu uygulayacak olan personelin kapasitesine bağlıdır. Aslında bu başarı
programı yürütecek kişinin başarısıyla sınırlıdır. O nedenle programdan sorumlu olacak kişinin,
yetkilendirilmesi gereklidir. Programı etkileyecek olan diğer departman ve şirket organlarıyla
işbirliği yapması gerekir. Bu organlar en başta yönetim ve onun altındaki üretim, satın alma,
muhasebe gibi temel departmanlardır. Bu programdan sorumlu kişiden beklenilen özellikler
şunlar olmalıdır:



Teknik yetenek. Eğitim, öğrenim ve tecrübe olarak elektrik bakımını götürebilecek
yeterlilikte olmalıdır.
Sevk ve idari yetenek. Uzun vadeli plan ve programları götürebilecek,
sonuçlandırabilecek ve altındaki personeli yönetebilecek yapıda olmalıdır.

Program sorumlusu gerekirse, elektrik sistemi tasarımcısı, proje müellifi ve teslimatçı ile
görüşerek tasarımdan kaynaklanan sorunların çözümü için yollar aramalıdır.
Çalışma gurup/gurupları kurularak, fabrika, bölge veya alt parçalara ayrılabilir. Her gurupta
bulundurulması gereken doküman listesi aşağıdadır:










O bölge ile ilgili test ve kontrol prosedürlerinin tamamı
Mevcut raporların ve hesapların birer kopyası
Tek hat şemaları
Devre şemaları
Tüm ekipmanların etiket bilgileri
Ürün katalogları
Ambar malzeme listesi
Gerekli matbu formlar
Dokümanların korunacağı dolaplar

Bunların yanında yeterli alet, edevat, takım, test cihazı, çalışmaları sağlayacak besleme
kaynakları, bunları saklayacak ve koruyacak yerler bulunmalıdır.
Sürekli çalışan iletmelerde, çalışma sırasındaki gözlem ve veriler, üretimin devamlılığı için
hayati önem taşır. Çalışırken yapılacak kontroller, üretimin yapısıyla şekillenir. Gözlemler, bu
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işi yapacak olan kişinin becerisi ve çalışma şartlarıyla sınırlıdır. Test prosedürlerinin gerçekçi
ve değişen şartlara göre revize edilmiş olması gerekir.
Her elektrikli ekipman arızası, arızanın, mekanik veya elektrikle ilgili olduğuna bakılmaksızın,
çalışma sırasında tutulmuş olan rapora göre incelenmelidir. Bu arızayı önceden tespit
edebilecek başka bir kontrol yöntemi olup olmadığı araştırılmalıdır. Yapılmış bir düzeltici
faaliyet olduğunda makine operatörü bilgilendirilmeli ve sonuç paylaşılmalıdır.
Arızaların azalması çok kısa sürede gerçekleşmez. Çünkü sahaya hakimiyet zaman alacaktır.
Bu nedenle kontrol ve kayıt tutulmasından asla vazgeçilmemelidir. İş emirlerindeki azalma
oranı dikkatle izlenmelidir. Programa başlamadan önce birikmiş işler ve yeni programın
getirdiği ön çalışma için harcanan mesai, önce iş yükünde artış getirebilir.

ELEKTRİK TESİSİNİN ETÜDÜ
Elektrik tesisinin etüdünden kasıt, fabrika çapında elektrik sistemiyle ilgili tüm verileri
toplamak ve bunları Koruyucu Elektrik Bakım (KEB) programının yararlanacağı hale
getirmektir. Fabrikalarda bulunan ekipmanlar çok olacağından tesis, ya üretim alanlarına göre,
ya da elektrik sisteminin parçalarına göre kısımlara ayrılmalıdır. En iyi yöntem her ikisini de
kullanmaktır.
Organizasyon yapmak için işin büyüklüğüne bakmak gerekir. Mevcut kadro ile etüt çalışması
uzayacaksa, çalışma önemliden başlamak üzere, parçalar haline getirilmelidir. Her parçaya
gene bir öncelik sırası verilmelidir. Fabrika çapındaki tüm dokümanlar bir araya getirilerek,
tasnif edilmeli ve eksik görülen dokümanlar, kaynağından temin edilme yoluna gidilmelidir.
Bazı şemalar son duruma göre yeniden çizdirilmelidir.
Güncel ve doğru şemalarla çalışmak önemlidir. Şemalar, Koruyucu Elektrik Bakımının (KEB)
başarısında önemli yer tutarlar. Genellikle kullanılan şemalar aşağıda sıralanmıştır.


Tek Hat Şemaları Bu şemalar elektrik sistemini ve kullanılan ekipmanları gösterir.
Ekipmanların kapasiteleri belirtilmiştir. Voltaj ve akım değerleri, frekanslar, faz ve
iletken sayıları, normal çalışma pozisyonları işlenmiştir. Kısa devre kesme kapasiteleri
ve kesme güçleri belirtilmiştir. Bulunmayan diğer bilgiler ana şemalarda verilmiştir.



Kısa Devre hesapları ve röle koordinasyon çalışmaları
Bu çalışma ve hesaplar
projelendirme sırasında yapılmakla birlikte zaman içindeki değişiklikler nedeniyle
yenilenmek durumundadır. Fabrika dışındaki gelişmeler, hesaplanmış kısa devre
akımının artmasına neden olacaktır. Fabrika içindeki gelişmeler ise röle koordinasyon
çalışmalarının gözden geçirilmesini gerekli kılar. Bu durum periyodik testler sırasında
gözden geçirilmelidir. Termik akım değerleri ve sigorta büyüklükleri, bu çalışmanın
parçasıdır. Kısa devre hesapları kesicilerin, şalterlerin ve sigortaların seçiminde önemli
rol oynar. Sigortalar ve termik ayarlarıyla ilgili bilgiler kayıt altında tutulmalıdır. Termik
ayarları test edilmelidir. Testlerle ilgili eğitim aralıklarla verilmelidir



Kablo hat şemaları, kablo yolları, tava planları Her kablonun taşıdığı gerilim,
kesit
alanı ve damar sayısı, kablonun tipi ve etiket numarası, hangi güzergahı takip ettiği,
bilinmelidir.



Yerleşim Şemaları Kotlarıyla birlikte, elektrikli ekipmanların yerini gösteren tüm
şemalar, buna dahildir. Yerleşim şemalarında tüm trafolar, şalt tesisi, MCC ve kontrol
panoları, ana hat ve fiderleri görülmelidir. Voltaj seviyesi ve nominal akım değerleri de
işlenmelidir.
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Devre şemaları Bu şemalar açık olarak devrenin yapısını gösterir. Buradan parçanın
yerini belirlemek mümkün olmaz. Ancak bu şemalar arıza sırasında çok kullanışlıdır.
Tüm açık ve kapalı kontaklar enerji yokken ki durumlarında görülürler.



Bağlantı ve montaj şemaları Bunlar da devre şemalarına benzer fakat parçaların yerleri
gerçek yerlerinde gösterilmiştir. Elektro mekanik ve mekanik parçalar da
gösterilmektedir. Klemens detayları, numaraları ve renk kodları işlenmiştir.



Üretici ürün Kılavuzları Bakım amaçlı hazırlanmış kılavuzlara her zaman ihtiyaç
duyulur. Koruyucu Elektrik Bakımı (KEB) için kullanılacak kılavuzlarda bulunması
istenen bilgiler şunlardır.
-Montaj bilgileri
-Söküp dağıtma ve yeniden toplama bilgileri
-Bağlantı şemaları
-Çalıştırma, devreye alma ve ayarlama bilgileri
-Parça listesi, tavsiye edilen yedekler ve bakım bilgileri
-Arıza arama rehberi



Sistem şemaları Bunlar diğer şemaları tamamlayan yardımcı şemalardır. Aydınlatma
şemaları bunlara tipik örnektir. Aydınlatma sisteminin detaylarını gösterir. Bunlara
ikinci örnek HVAC ve yardımcı tesisler şemalarıdır.



Topraklama şemaları Fabrika alanındaki topraklamaları gösteren şemalardır.
Topraklama barasının ve dallarının detaylarını, cihazların bağlantı yerlerini, topraklama
ölçümünün yapılacağı klemenslerin yerini gösterir. Arızaların azaltılması ve iş güvenliği
açısından önemlidir.



P & I Şemaları Proses akışını ve enstrümanların yerlerini gösteren şemalardır.



Fonksiyon ve lojik şemalar Üretimin yürütülmesi için gerekli işlem basamaklarını ve bu
işleri yapacak mantığı gösterir şemalardır. Klemens numaralarını bulunduracakları için
önemlidir.



Şemaların Listesi Şemalara kolay erişim amacıyla gereklidir.



Yardımcı Listeler Motor listeleri, Ekipman listeleri, Trafo listeleri, Enstrüman listeleri,
termik ayar listeleri gibi günlük kullanılan ve hızlı erişimi sağlayan yardımcı listelerdir.

Plan, proje ve kablolardaki değişiklikler, ilgili şemalara ve listelere işlenmelidir. Bu sorumluluk,
proje departmanının olmadığı işletmelerde, programı götüren yetkiliye aittir. Bu tür
değişiklikler, işletmelerde çoğunlukla olmaktadır. Koruyucu Elektrik Bakımın (KEB) uygulandığı
yerlerde takibi zorunluluktur. Dokümanların revizyonu güncellenmesi ve korunması gereklidir.
Dokümantasyonu olmayan veya eksik olan kısımların KEB programına alınmaları mümkün
değildir. Bu konuda ön araştırma ve çalışma yapılması gerekir.

Prosedürler
Enerji keserken, enerji verirken, termik açtığında, sigorta attığında, yangın anında veya diğer
acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralayan iş tanımlarıdır. Bu tanımlar işin emniyeti ve
ekonomisi açısından düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.
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Test ve bakım aletleri ve yardımcı avadanlıklar
Tüm mesleklerde olduğu gibi elektrik bakım elemanlarının da kendilerine has alet ve cihazları
bulunur. Bu cihazların kapsamı işletmenin büyüklüğüne, yapısına ve yapılacak işlerin
periyoduna bağlıdır. Bazı cihazlar kiralanabilir veya ödünç alınabilir. Bunun kararını işletme
verecektir. Aşağıda kullanılan bazı cihazlar verilmiştir.











AVO metreler
Pense ampermetreler. Çeşitli boy ve akımda ac, dc, true RMS tip
Portatif kayıt cihazları. (Akım,gerilim,frekans,harmonik,güç,güç faktörü)
İzolasyon megerleri (ac ve dc)
Topraklama megerleri
İnfrared termometreler
Devre takip cihazları
Osiloskoplar
Empedans ölçerler
Özel cihazlar

Elektrikle ilgili olanların yanında, yardımcı türde alet ve avadanlıklar da bulunmalıdır. Bunların
bir listesi aşağıda verilmiştir.




















Yağlama avadanlıkları
Çeşitli ölçüde anahtarlar
Lastik ve metal çekiçler
Çektirmeler
Kumpaslar, sentiler, mikrometreler
Takometreler, vibrasyon ölçücüler, gergi ve tansiyon ölçücüler
Işık kaynakları ve aynalar
Vakumlu süpürgeler ve üfleme fanları
Zararsız temizlik sıvıları ve çözücüler
Temizlik bezleri
Merdivenler ve seyyar bakım platformları
Eğe takımları
Tornavida takımları
Kablo çekim arabaları
Kılavuz ve pafta takımları
Mengeneler
Testereler
Kablo penseleri (mekanik veya hidrolik)
Bıçaklar kablo soyucular ve falçatalar

İş güvenliği ve teknik emniyet malzemeleri
Elektrik işleri yapılırken kullanılacak zorunlu emniyet malzemeleri aşağıdadır.










Deri eldivenler
İzole eldivenler
İzoleli takımlar
Plastik kasklar ve gözlükler
İzole tabureler
İzole, ucu penseli ıstakalar (ışıklı olabilir) ve topraklama iletkenleri
İzole çizmeler
İzole halılar
Seyyar kablolu lambalar ve çeşitli el fenerleri, akülü seyyar arabalar.

Seyyar lambaların 24 volt izole trafo ile beslenmeleri gerekir.
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KRİTİK EKİPMANLARIN TESPİTİ
Kritik ekipman: Çalışma anında bozulduğunda, cana veya mala zarar verecek olan
ekipmanlara kritik ekipman denir. Kritik olma durumu aşağıdaki kriterlere göre seçilir.
1.

Üretimi kesintiye sokacak kesilmeler

Üretim sırasında elektrik, buhar, su, hava veya girdilerden birinin, ani kesilmesi halinde ciddi
sorunlar yaşanabilir. Bu kesiklikler, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte tespit edilmelidir. Burada
durumun ciddiyetine karar verecek olan kişiler kararı, birlikte almalıdırlar. Küçük işletmelerde
karar almak daha kolaydır. Fakat büyük işletmelerde ekip, yönetim tarafından tespit
edilmelidir. Ekip bütün fabrikayı dolaşıp, kritik ekipmanları tespit etmeli ve bu ekipmanların
kayıplar üzerindeki etkisi net olarak belirtilmelidir.
2.

Emerjens ve yedek sistemler

Doğası gereği kritik ekipman tanımına giren sistemler olabilir. Bu tür sistemlerde emerjens
enerji, emerjens aydınlatma, yangın alarm sistemi, emerjens pompalar, yedek donanımlar ve
haberleşme sistemleri bulunabilir. Bazı durumlarda ise sistemin sadece bir parçası kritik
ekipman durumundadır.
3.

Koruma üniteleri

Diğer taraftan Kritik ekipman tanımı arızayı veya sorunu en kısa sürede izole eden, onu
ortadan kaldıran elemanlar için de yapılır. Termik röleler, sigortalar,otomatik enversör
şalterler gibi.
4.

Acil durdurma sistemleri

Acil durdurma sistemleri kritik ekipmanlardır, çünkü tehlike anında kullanılırlar ve
çalışmamaları zararlı olabilir. Emerjens durdurma butonları bu sınıftandır ve yanlışlıkla
kullanılmaları halinde işlemlerin gereksiz şekilde yarıda kesilmesine yol açarlar. Elektrik bakım
personeli ile birlikte işletme elemanları birlikte karar vererek kritik olan sistemleri
belirleyeceklerdir.
5.

Alarmlar

Bunlar çok önemli sorunları ihbar edebilecekleri gibi, bilgi amaçlı olabilirler. En önemlileri
seçilerek listelenmelidir. Kritik olanlarına karar verme işi, gene ekip tarafından yapılmalıdır.
Bunların önemi çizimlere, kayıtlara, dokümanlara ve makinenin üzerine işlenmelidir. Bu
alarmlar çok kompleks olmayabilir. Mesela bir vananın açıklık pozisyonu çok önemli olabilir.
Alarm listesine alınması gereken ve alarm vermeyen sistemler olabilir.

SİSTEMLİ BİR PROGRAMIN OLUŞTURULMASI ve GELİŞTİRİLMESİ
a- Kontrol ve Testlerle gelişme yaratılması
Kontrol ve testlerin amacı:
 Ekipmanın durumunu belirlemek
 Ekipman üzerinde yapılacak işleri tespit etmek
 Daha önce yapılan işlerin başarısını izlemektir.
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Kontrol ve testler en iyi, düzenli bakım sayesinde gerçekleşir. Pek çok küçük sorun bu sayede
kolayca düzeltilebilir. Test ve kontrollar sonucu, bir sistemin ayakta tutulması için gerekenler
tedricen geliştirilerek, ilerleme sağlanır.

b- Ortam koşullarının düzeltilmesiyle gelişme yaratılması
Ekipmanın bulunduğu ortamın koşulları, o ekipmanın performansını ve yapılacak bakımın
boyutunu belirler.
İdeal bir ortamdaki, hava, temiz veya fitre edilmiş, zararlı gazlar içermeyen, aşırı rutubetli
olmayan havadır. Sıcaklığı 15-30°C arasındadır. Rutubeti %40-%70 arasındadır. Bu şartlarda
bakım ihtiyacı, çevre şartları açısından minimumdur. Çevre temizliği ve bakımı bu ortamın
kalitesine yardımcı olur.
Toz, motorların soğutma kapaklarından, trafoların soğutma peteklerinden ve şalterlerin
havalandırma deliklerinden içeriye doğru girerek havalandırmaya mani olur. Sıcaklık yükselir
ve tehlikeli boyuta ulaşarak önce verimi düşürür, daha sonra izolasyon bozulmasıyla birlikte
arızaya, arkadan da yangına yol açabilir. Ölü elyaf, nişasta tozu, asit buharı gibi kimyasal
kökenli tozlar ve gazlar oldukça yanıcı hatta patlayıcıdır.
Sıcaklıktaki anormal düşmeler ve yoğun nem, çiğleşmeye neden olur. Yoğuşma sonucu
iletkenlik artacağından çalışma emniyeti azalır. Aşırı ısınma ile birlikte termik koruma yapan
elemanların çalışma değerleri aşağı düşer. Gereksiz açmalar yaşanır. Korunacak eleman ile
koruma elemanı ideal olarak aynı ortam sıcaklığında olmalıdır.

c- Yük şartlarının düzeltilmesi
Ekipmanlar tasarlanırken veya seçilirken çalışma koşullarının özellikleri ve yükün durumu
dikkate alınmalıdır. Makine imalatçıları satın alma aşamasında (pompa,vana,karıştırıcı,fanlar
gibi) verilen teknik özelliklere bazen bir alt gurup ürünle cevap vermek isterler. Pompa, fan ve
karıştırıcılarda küçük motor seçildiği takdirde, kalkışta sorunlar yaşanacağı gibi uzun sürede
daha çabuk hasarlar meydana gelir.
Motorlar ayni güç ve hızda bile olsalar, farklı yapıda olabilirler. Motorun kalkış sıklığı hesaba
katılmamış olabilir. Motorun düşük hızda uzun süre çalışması gerekebilir. Motorun iyi soğutma
yapabilmesi için 1000 metrenin altında çalışması gerekir. Şalterlerin termik akım değerleri
aynı olduğu halde kısa devre kesme değerleri küçük seçilmiş olabilir. Ağır çalışma koşulları
yerine, hafif koşullar için üretilmiş ürünler satın alınmış olabilir. Tüm bu faktörler ve benzerleri
bakım açısından olumsuzluklar yaratacaktır.
Ekipmanların çalışma koşulları açısından 5 farklı çalışma gurubu tespit edilmiştir. Bakım
yaparken bu tanımlardan yaralanılacaktır. Bunlar sırasıyla aşağıdadır:
1. Sürekli çalışma: (Continuous Operation) Belirsiz uzun bir süre değişmeyen yükte çalışma
(Pompalar, karıştırıcılar, fanlar)
2. Kesikli çalışma:(Intermittent Operation) Değişken zamanlarla




Yüklü ve yüksüz çalışma şeklinde kesiklilik (kompresörler, konveyörler, )
Kakma ve durma anlamında kesiklilik ( kompresörler ve konveyörler)
Yüklü, yüksüz ve durma şeklinde kesiklilik şeklindedir.(konveyörler, pulperler)

3. Periyodik çalışma: (Periodic) Bilinen aralıklarla durma ve kalkma (winder, bobin sevk)
4. Kısa süreli çalışma: (Short-time) Bilinen zamanda kısa süreli, sabit yükte çalışma (Iskarta
bobin parçalama)
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5. Değişken çalışma: Gerek yükte gerekse çalışma koşullarında belirli olmayan aralıklarla
çalışma (bazı kimyasal dozajlama ekipmanları)
Bu koşulların belirlenmesinde yardımcı olan elemanlar durdurma kaldırma numaratörleri,
makina üzerindeki çalışma saatleri ve yükü belirleyen kaydedicili ampermetrelerdir.
Emniyet ve sınır şalterleri ekipmanı koruyan elemanlardır. Bu elemanların düzgün çalıştıkları
düzenli aralıklarla test edilmelidir.Gerekli oldukları an işlerini tam olarak yapmalıdırlar.

d- Kayıtlarla gelişmenin izlenmesi
Tüm elektrik sisteminin ve ekipmanlarının geçmişleriyle ilgili tarihçeleri bulunmalıdır. Bu
kayıtlar düzgün şekilde tutulup çalışma ve bakım açısından gerçekçi olmalıdır. Kayıtlar
aracılığıyla gelişmenin gidişatı izlenebilir ve ekonomik yedekleme imkanı doğar. Bu kayıtlarda
şu bilgiler bulunmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elektrikli ekipmanın cinsi
Bağlı olduğu makinanın cinsi ve (akuple) bağlanma şekli. Redüktörle, kayış-kasnak vs.
Etiket bilgileri
Montaj tarihi
Değiştirilebilir parça listesi
Bakım, test ve kontrol tarihleri

e- Bakım periyodunun tespit edilmesi
Kritik görülen ekipmanlar en sık kontrol ve bakımı yapılan elemanlardır. Diğerleri, önem
derecelerine göre bakıma alınmalıdır.


Üretici bakım kılavuzları ekipmanların bakım sıklığı konusunda bilgi verirler. Bu
bilgiler daha çok normal çalışma şartlarına göre tespit edilmiştir. Çevre şartlarına göre
süreler ayarlanmalıdır. Çevre şartlarının etkisi kestirilemese bile bu bilgilerle işe
başlamak doğru yaklaşımdır. Daha sonra gerekli düzenleme yapılmalıdır.



Çevre şartlarının mükemmel olduğu ortamlarda bakım süreleri % 30 geciktirilebilir.
Çok kötü çevre şartlarında ise bu süre %50 ye kadar azaltılabilir.



Sürekli düzgün yüklerde çalışan ekipmanlar için normal bakım periyodu % 10 ila %
%10-40 kısaltılmalıdır.
Kağıt
20 uzatılabilir. Düzensiz çalışanlarda ise periyot
makinesi ekipmanları (motor, şalt) bakımı ile kompresörler veya winder ekipmanları
bakımı bu konuda örnektir.

Bakım periyotları ekipmanda arıza çıkması durumunda gözden geçirilmelidir. Arıza çıkması
halinde periyot yarıya düşürülmelidir. Arıza nedeniyle duruşun maliyeti planlı duruş
maliyetinden daima fazladır. Periyot ayarlamaları zaman içinde gözden geçirilerek gerçekçi
hale getirilmelidir. Bu zaman uzun tutulmamalıdır.

PROSEDÜRLER VE YÖNTEMLER
Bir ekipmanın sağlıklı çalışması isteniyorsa sadece ünitenin kendisine değil, bağlı olduğu
ekipmanlar gurubuna da ayni mantıkla yaklaşılması gerekir. Acil durdurma sistemleri,
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kilitlemeler ve alarmlar sistemin bütününe hitap ettikleri için, kontrol ve test prosedürleri
bunlar içinde geliştirilmelidir. Aşağıda uygulanacak yöntem ve prosedürler verilmektedir.

a- Prosedür formları
Kontrol test ve tamirat için Bakım Onarım Prosedür Formu (BOPF) adında form
hazırlanmalıdır. Bu form, sade, anlaşılabilir, uygulanabilir ve bilgi yüklü olmalıdır. Sahada
alınmış notlar temize çekilmelidir. Bir kopya günlük dosyaya diğer kopya arşive alınmalıdır.
Doldurulan formun amacı, elektrik bakım elemanlarının istediklerinde bunları kullanmasıdır.
Dağıtımı gerekmez. Bu formda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:









O ekipmanın bakımı için gerekli tüm alet, edevat
İşin yapılması için gerekli tahmini adam-saat
Ne kadar süre bakımda kalabilir.
Bakım için yararlanılacak kaynaklar
Daha önce üzerinde yapılmış işler
Dikkat edilmesi gereken ilave konular. Sipariş edilmiş veya edilecek parça var mı,
ekipman için özel bir şikayet var mı vs.
İşi talep eden
Etkilediği diğer ekipmanlar ve nedenleri

b- Planlama
Bakım periyodunun bilinmesi ve bakım onarım prosedürü formunun hazırlanması sonrası
yapılacak iş planlamadır. Sürekli çalışan fabrikalarda planlamanın yapılması en önemli
handikaplardan biridir. Genellikle uygulama fabrikanın tamamen durup ekipmanların bakıma
alınması şeklindedir. Enerji altındaki pek çok ekipman ancak bu sayede bakıma alınabilir. Bir
kısmı çalışma anında yapılabilir.
Duruş süresini uzatan yer darlığı gibi tasarım hataları varsa zaman içinde ortaya çıkacağından
giderilmeye çalışılmalıdır.
Yedek parça stoku bakım süresini etkiler. Bunun gibi monte edilmiş yedek ekipman planlı
bakım için yararlı sonuçlar verir.
Makinenin çok büyük ve tek olduğu durumda özellikle yeni kurulan fabrikalarda genel temayül
monte edilmiş yedek ekipman bulundurmamaktır. Bunun yanında amaç ölçülmedik nokta
bırakmaksızın her parçayı izlemek ve bakım periyodunu uzatmaktır. Planlı mekanik bakım ile
koordineli olarak zorunlu bir duruşta kalan işleri yapmaktır. Bu nedenle benzer programın
mekanik bakım tarafından uygulanmasında yarar vardır.
Planlamada basit takvim yanında bilgisayarlardan yararlanılabilir. Bu programlar bakım
tarihini ihbar etmekle kalmazlar bakım için gerekli adam saat ve yedek malzeme ihbarında
bulunurlar. Gelecek için yedek siparişi yaparlar ve iş yapılmadığında uyarırlar.
Planlamada önemli noktalardan biri de duruşun organizasyonudur. İşin organizasyonu için
şunlar dikkate alınmalıdır:








Görevlendirilecek personel sayısının tespiti
Görevlendirilecek vardiya sayısı
İşletme ve mekanik bakımla koordinasyon
Yönetimle koordinasyon
İş alanında alet, edevat, yedekler ve her türlü donanımın hazır edilmesi
Görev dağılımı
Saatlere göre iş dağılımı
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Diğer departmanlardan sağlanacak yardımlar
İş emniyetiyle ilgili alınması gereken tedbirler
Bakım personelinin iş dışı (molalar vs.) davranışlarının düzenlenmesi
Bakım sonrası temizliği
Ekipmanın testleri ve işletmeye teslimi

c- Kayıtların işlenmesi ve analizi
Yeterli düzeyde tutulmuş kayıt programın gidişatına ışık tutacaktır. Kayıtların incelenmesi ile
fiyat/fayda analizi yapılabilir. Her bir bakımın ve toplam duruşun maliyeti çıkartılabilir.
Sonuçta programın yararı izlenebilir hale gelecektir.
Bu incelemeler sonucu adam-saat tahminleri gerçekçi yapılır. Bitmemiş işler gündemde
tutulur. Planlı duruş takvimi tespit edilebilir. Benzer problemlere benzer çözüm yöntemleri
geliştirilebilir. Eksikler görülebilir ve eğitimler planlanabilir.
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BÖLÜM 5
ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN BAKIMINA GİRİŞ

Hatırlatmalar
a- Genel
Bundan önce anlatılanlar, bakım planlaması ve organizasyonunu tanımlayan bölümlerdi..
Ekipmanların bakımı sırasında yapılması gereken ekipmana özel işler ve çalışma yöntemleri
verilmemişti. Bu detaylara girmeden önce, işin sağlığı açısından, uyulması gereken, genel
kurallara bir göz atmak ve özetlemek yerinde olacaktır.


Ekipmanların testleri, kontrolları , tamirleri ve temizlikleri yapılmadan önce mutlaka
enerjileri kesilmelidir. Enerji altında işlem yapılacaksa emniyet açısından gerekli önlemler
alınmalı ve bu işi yapacak personel, özenle seçilmelidir. Verimli sonuç almanın temel
kuralı, enerjinin kesilmesidir. Baraların sıkılması, kesicilerin bakımı enerji altında
yapılamaz.



Bazı elektrikli ekipmanların kontrolu, enerjili iken yapılmak zorundadır. Trafolarda sıcaklık
kontrolu, korona kontrolu, bara sıcaklık ölçümü gibi. Bu kontrollar temas gerektirmeyen
uzaktan yapılabilecek işlerdir.



Sistemin yedekli yapıda kurulması, bakım için harcanacak duruşları azaltır.



Kompresörler, klimalar, pompalar gibi ekipmanların, yedekli yapıda olmaları, planlı bakımı
kolaylaştırır ve bu ekipmanlar için bakım amaçlı duruş süresini ortadan kaldırır.



Kaliteli ve geleceğe yönelik gelişme kapasitesi olan ekipman seçimi, bakım masraflarını
azaltır.



Aşırı yüklenmiş ve işe uygun yapıda olmayan ekipmanlar seçmek, ekipmanın ömrünü
kısaltır ve bakım maliyetini arttırır.



Ortam şartlarının kötülüğü ve makine
maliyetini arttırır.



Tasarım ve montaj sırasında yapılan hatalar, gelecekteki bakım maliyetlerini arttırır. Bu
nedenle başlangıçta yapılacak çalışmalar çok önemlidir.



Ürünün imalatçıda kabulü sırasında ve devreye alma aşamasında yapılacak testler ve
kontrollar ileriye dönük yararlar sağlar.



Bakımın planlı ve düzenli yapılmaması, ekipmanların kısa sürede elden çıkmasına neden
olur.



Ekipmanlar yaşlandıkça bakım sıklığı artar ve işletmeye handikap hale gelir. Düzenli bakım
yenileme zamanını belirler.



Tasarım sırasında yapılan yük analizleri ve kısa devre hesaplarının doğruluğu ve ileriye
dönük toleransları bakım için olumlu katkılar yapar.

çalışma düzenindeki anormal koşullar bakım
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b- Yararlı destekler


Büyük işletmelerde bakım amacıyla bilgisayarlardan ve hazır programlardan yararlanılır.
Bilgisayar günlük, haftalık ve aylık bakım işlerini, iş emri olarak döker. Küçük işletmelerde
ise, bakım işleri basit listelerle yapılabilir. Hangi yolla yapılırsa yapılsın, temel amaç
planlanan işlerin yerine getirilmesidir.



Bakımın ikinci plana atıldığı iş yerlerinde, bakıma harcanan zaman, para ve duruşlar
gereksiz gibi görülür. Bu alanda yapılacak harcamaların genel bütçeyi zora sokacağı
düşünülür. Fabrikalar bakım harcamalarını optimum düzeyde yapmalıdırlar. Ufak bazı
yedekler pek çok alanda kurtarıcı olur.



Pek çok fabrika genel tatilleri bakım amacıyla kullanır. Diğer zamanlarda yapılamayan
bakım işleri bu dönemlerde yapılabilir. Yaz ve kış ortasında verilen tatiller pek çok ülkede
bakım için kullanılmaktadır. Bakım süresi boyunca kullanılacak yardımcı enerji kaynakları
veya lokal çalışmalar işletmeye yardımcı olacaktır.



Test cihazları ve donanımları olan bakım taşeronları kullanılarak bakımın hızlı ve
zamanında yapılması sağlanabilir. Özel ekipmanların servis elemanları uygun zamanlarda
bakım için çağrılmalıdır.

c- Mal ve can güvenliği önlemleri


Gerek tasarım aşamasında, gerek işletme sırasında, bakımlarda can ve mal güvenliği
birinci derecede önemlidir. En büyük hayati tehlike elektrik çarpmalarıdır. Daha sonra
tehlikeler elektrik ark yanıkları ve patlama sonucu yaralanmalardır. Topraklama
yönetmeliklerinde alt sınır olarak verilen 50 voltta bile akımın vücuttan geçme süresi
önemlidir.



Kesicilerin kısa devre anında, kısa devreyi ayırana kadar ortaya çıkan ısı
küçümsenmemelidir. 400 voltta, 70 kA açma kapasiteli bir şalterin açma anında kontakları
arasında meydana gelen ark geriliminin 80 volt civarında olduğu bilinmektedir. Bu
durumda açma süresi bir periyot yani saniye cinsinden 0,02 saniyedir ve açığa çıkan enerji
112 kw saniyedir. Açma süresi 3 periyoda çıktığında açığa çıkan enerji 336 kw saniye olur.



Enerji altındaki
elektrikli cihazların üzerinde çalışma yapılmamalıdır. Enerji altındaki
ekipmanın çevresinde çalışırken emniyet kurallarına harfiyen uyulmalıdır. Emniyet
malzemelerinin kontrolları periyodik olarak yapılmalıdır.



Açık olan şalterler kilitlenmelidir. Kilitleyenin adı, şalterin neden açık olduğu etiketle
şaltere yazılmalıdır.



Koruma cihazlarının ve sigortaların tahribatsız koruma yapması için hassas olmaları ve
titizlikle ayarlanmış ve seçilmiş olmaları gerekir. Bu ünitelerin sağlıklı çalışmalarının
sorumluluğu Koruyucu Elektrik Bakım programı kapsamındadır.

d- Temizlikler


Çevre şartlarının düzgün olmasına rağmen periyodik temizlik gereklidir. Temizliğin cinsi
temizlenecek maddeye ve işletmenin, sistemin müsaadesine bağlıdır. Bazı durumlarda
temizlik için özel müsaade gerekmez. Temizlik sırasında sökülen parçalar, kapaklar ve
vidalar eksiksiz yerine takılmalıdır.
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Temizlik için aralıklar uygun tutulduğu zaman genellikle basit bir pamuklu temiz bez yeterli
olacaktır.



Üstüpü gibi elyaf artığı bırakan ve kiri emmeyen maddeler ekipmanlarda kullanılmamalıdır.
Nazik parçaların temizliğinde tahrip etmeme önemlidir. Bunun için tornavidaya bez sarmak
gibi yöntemler kullanılmamalı, onun yerine, özel uç takılmış vakum süpürgeleri
kullanılmalıdır. Basınçlı hava kullanmak da nazik kısımlar için tehlikeli olabilir. Basınçlı
havanın tehlikeli olmayacağı inancı varsa hava kuru ve temiz olmalı, kalkan toz ve
parçacıkların başka yerlere kaçması önlenmelidir.
Dikkat: Basınçlı havanın personel güvenliği açısından tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.
Kalkan tozların yutulmaması gerekir. Temizleme havasının basıncı 2 barı geçmemelidir.
Mümkünse temizlenecek ekipman açık havaya götürülmelidir.



Bazen temizlenecek kısım yağlı olabilir. Bu durumda temizlik için solvent kullanmak
gerekir. Solventin türü alev almayan türde olmalı direk kullanılmamalı ve sadece bezi
nemlendirecek kadar sürülmelidir. Solventlerin çözücü özelliği olması nedeniyle seçimleri
iyi yapılmalı ve ekipmana zarar vermemelidir. İzolasyonu bozucu türde solventler
kullanılmamalıdır. Kimyasal madde olmaları nedeniyle can güvenliğine de dikkat
edilmelidir.

e- Elektrikte kullanılan bazı kimyasal maddeler ve tehlikeleri


Asbest: Eski şalterlerde iç izolasyon maddesi olarak asbest kullanılmıştır. Yasaklanmasına
rağmen eski güç şalterlerinde bulunabilir.



PCB (Poli Karbonat Bifenil): Yanmaz olmaları nedeniyle eski trafolarda kondansatörlerde
ve kesicilerde kullanılan izolasyon yağıdır. Askarel gibi tabirlerle de anılırlar. Son yıllarda
yasaklanmışlardır. Eski trafo ve ekipmanlarda bulunabileceğinden dikkat edilmelidir.



Madeni yağ: Trafolarda kullanılan izolasyonu yüksek bir tür madeni yağlardır. Trafolardan
sızan ve dökülen yağlar temizlenmelidir. Yağ değişimi yapılacaksa çıkan yağ varillere
alınmalı, ve başka amaçlar için kullanılmamalıdır.



Cıva ve fosfor: Flüoresans pil ve cıva buharlı ampullerin içinde bulunur. Atıklar titizlikle
etrafa dağılmadan, toplanıp ayrı olarak çöplüğe gönderilmelidir.



Radyoaktif maddeler: QCS gibi ölçüm sistemlerinde (ABB, HONEYWELL) sinyal kaynağı
olarak
kullanılan radyoaktif maddeler işleri bittiğinde Atom Enerjisi Kurumuna
gönderilmelidir. Bazı seviye transmitterlerinde de (E&H) kaynak olarak kullanılırlar.



Kuşun: Pil, akü gibi ürünlerde kullanılırlar. Zehirleyici etkileri vardır.



Sülfürik asit: Akülerde su ile karışık bulunurlar. Son derecede tehlikeli yanıcı ve yakıcı bir
gaz çıkartır. Vücutta ciddi yanıklar oluşur.



Kablo izolasyon maddeleri: PVC kılıfları nedeniyle yandıklarında karbon dioksit ve
monoksit gazları, is, su buharı ve halojen gazlar yayarlar. Bunlar sadece insan sağlığı için
değil aynı zamanda ekipmanlar için de zararlıdırlar. Halojen gazlar, sıcak ortamda su
buharı ile aside dönüşerek, ekipmanlarda geri dönülmesi imkansız tahribat yaparlar.

Hangi kimyasal madde olursa olsun, gerek yeni iken, gerekse kullanıldıktan sonra itina ile
korunmalı ve birbirlerine karışmamalıdırlar. Bunların taşınması ve korunması için özel
prosedürlerin geliştirilmesi gerekir. Artıkları geri alan kuruluşlar ve ilgili kanunlar araştırılarak
yok edilmeleri için çeşitli yöntemler geliştirilmelidir.
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f- Elektrik meslek bilgisi dışında bilgi ihtiyacı ve geliştirici faaliyetler
Aşağıdaki konularda basit eğitimler düzenlenmelidir.

















Hidrolik
Pnömatik
Yağlama bilgileri
Rulmanlar
Cıvata tip ve ölçüleri
Alet ve takım kullanma
İlk yardım
Yangın söndürme
Formların düzenlenmesi
Davranış geliştirme
Kimyasal maddelerle çalışma
Temizlik
Takım çalışması, yardımlaşma ve senkronizasyon
Sevk araçlarının kullanılması (Vinç, ceraskal, transportör vs.)
Prosedürler
Diğer departmanlarla ilişkiler
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BÖLÜM 6
ŞALT TESİSLERİNİN BAKIMI (OG ve AG)

Şalt tesisleri deyince akla trafolar, gerilim regülatörleri, devre kesiciler, ayırıcılar, ölçme ve
koruma cihazları, kompanzasyon ve filtre gurupları, iletkenler, baralar ve izolatörler gelir.
Bunlar kullanıcının elektriği temin ettiği dış dünya ile kullanıcıya has tasarlanan MCC ler
arasındaki elemanlardır.
Genel tesisler oldukları için bakımları her yere has ortak özellikler gösterirler. Ürün bazında
bakım için ise kendi kılavuzları kullanılmalıdır.
Bakım sıklıkları tesisin tüm şartlarına bağlı olarak değişir. Açıkta olan harici trafo gibi kısımları
bulunduğundan temizlik sıklığı çevre şartlarına göre değişir. Deniz kenarı gibi tuzlu veya
karbon tozuyla yoğun işletme ortamlarında bakım sıklığı 6 haftaya kadar inebilir. Durumu
belirleyecek olan, şartların yarattığı sonuçlar ve insanların kirlilikle ilgili kanaatleridir.

1-

İzolatörler ve buşingler

İzolatörler, porselenden veya dökme reçineden yapılırlar. Yüksek gerilim iletkenlerinin
gerilimsiz kısımla temasını keserler. Zemine monte edilenlerine mesnet izolatörleri denir.
Bazıları bölmeden bölmeye geçerken kullanılırlar. Bunlara geçit izolatörü denir. Trafo uçlarının
çıkışında kullanılanlarına buşing adı verilir. İzolatörlerde ve buşinglerde yüzey temizliği
önemlidir. Kirli yüzeyler temiz bezlerle temizlenmelidir. Tespit edilecek yüzey çatlakları veya
kabuk atması varsa izolatör değiştirilmelidir. Değiştirme işi için bakım kılavuzlarında
uyulmalıdır.
Tesise enerji verildikten sonra, karanlıkta yapılacak gözlem, korona kaçaklarını gösterir.
Korona, buhar veya gaz gibi havanın içindeki maddelerin yarattığı elektrik deşarjlarıdır.
Havanın iletken hale gelmesiyle ve/veya izolatör yüzeyindeki kirin etkisiyle oluşan bir tür
deşarjdır. İzolatör yüzeyinde boşalma izi görülür. Karanlıkta ışıma yaratır. Ayrıca boşalma sesi
hışırtı halinde duyulur. Koronanın ilerlemiş hali havadaki delinmeler nedeniyle ark
boşalmalarına döner. Havadaki oksijenin iyonize olması nedeniyle ozon meydana gelir.
Ozonun kokusu ayrıca koronanın başka bir göstergesidir. Korona, yüzeylerde yavaş işleyen bir
aşınma yaratır.
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İletkenler ve baralar

Genellikle bağlantı noktalarının kontrolu önem taşır. Enerji kesildikten sonra bu tür noktalar
kontrol edilmeli ve sıkılmalıdır. İzolatör üzerindeki somunların sıkılmasında, özellikle trafo
üzerindeki buşinglerin kontrolunda, buşingin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Menevişlenme
denilen mor renge dönme veya renk değişiklikleri tespit edilmeli ve önlem alınmalıdır. Enerji
altında iken, ısınma tespiti, infrared termometrelerle yapılabilir.
Farklı malzemeden yapılmış iletkenlerin birbirleriyle bağlantı noktaları, galvanik akımların
akmasına ve bu (pil etkisi) nedenle zaman içinde aşınmaya yol açar. Böyle bağlantılardan
kaçınılmalıdır. Bazen alüminyum ile bakırın bağlanması zorunlu olabilir. Böyle durumlarda
bağlantı noktası kontrolu daha da önem kazanır.
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3-

Ayırıcılar

Ayırıcılar yüksüz durumlarda ve özellikle bakım amacıyla devrenin kesilmesinde yardımcı
olurlar. Gözle görülebilen bir devre ayırma yöntemidir. Açık tip ve diğer ucunda enerji
taşıdıklarından yaklaşılması tehlikelidir. Enerji taşımadıkları durumlarda bağlantı noktalarının
ve izolatörlerinin bakımları yapılmalıdır. Bir kol aracılığıyla açma ve kapama yaparlar ve
kontaklarının tam açık veya tam kapalı olduklarından emin olunmalıdır. Özellikle enerji
verirken, kontakların tam temas halinde olmaları gerekir.
Enerji ile açma kapama yaptırılan ayırıcılar için, çalıştırma mekanizmaları önemlidir. Kontrol
devresinde olacak sorunlar yüzünden açma işlemi yapılamaz ise, çalışma mekanizması
ayrılarak kontrol devresinin çalışması sağlanmalı ve bakım yapılmalıdır.
Her üreticinin kendi bakım yöntemi uygulanmalı ve aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.




Sınır şalteri ayarlanmalıdır.
Açma bobini kontrol edilmeli, gerilimi ölçülmeli, rölesine ait kontaklara bakılmalıdır.
Çalışmayı etkileyen başka noktalar var ise kontrol edilmelidir.

Ayırıcının enerjisi kesilip bakılamıyorsa, birkaç kez manuel açma kapama işlemi yapılmalı ve
kapatmanın tam olup olmadığı gözlenmelidir. Daha sonra açma ve kapama işlemi, enerji
bobini ile tekrarlanmalıdır.
Açma ve kapama kontaklarının durumu ve oturma yüzeyleri kontrol edilmeli, yanma tespit
edilen kontaklar değiştirilmelidir. Isınma izi ve oksidasyon varsa sıfır numara zımpara ile
yüzey temizliği yapılmalıdır. Ark boynuzlarında kararma tespiti yapılmalı, tahribat varsa, ark
boynuzları değiştirilmelidir.
İzolatörler, izolatör bahsindeki kontrola tabi tutulmalıdır. Kumanda kolunun topraklama
bağlantısı ve varsa başka emniyet kilitlemeleri kontrol edilmelidir.
Sistem bir kısa devre olayı yaşamışsa, en kısa zamanda ayırıcı üzerinde tahribat olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Böyle durumlarda, aşırı akım kısmen oturmuş kontaklar üzerinde hasar
bırakır. Bu hasarın olup olmadığından emin olunmalıdır. Kontaklarda hasar veya kaynama
varsa kontak değişikliği kaçınılmaz olacaktır.

Şalt topraklaması ve diğer yardımcı donanımlar
Şalt istasyonundaki tüm topraklama noktaları, şase bağlantıları, cihaz topraklama noktaları
gözden geçirilmelidir. Bu noktalarda paslanma ve sıkılık kontrolu yapılmalıdır. Topraklama
testi yapılması zorunlu tutulan ekipman varsa bu testler yapılmalıdır.
Bu gibi tesislerde bazen koruma amaçlı kafes bölmeler bulunur. Bu bölmelerin insan veya
hayvan geçişine imkan vermemesi için kontrol edilmeleri gerekir. Kapı veya bölme kilitleri
kontrol edilip anahtarlarının kilidi açması amacıyla kontrol edilmesi gerekir. İnsan emniyeti
açısından kaçma kapısı gibi geçişlerin kolay açılır olması gerekir. Bölmeler içinde gereksiz olan
eşyalar bulundurulmamalıdır.
Şalt alanlarında tamirat ve bakımlarda kullanılacak iş ve güvenlik malzemelerinin
bulundurulması gerekir. Bu malzemelerin varlığı ve kullanılabilir durumda olmaları kontrol
edilmelidir.
Aydınlatma emerjens ışıkları, soğutucu fanlar, ikaz ışıkları ve yardımcı göstergelerin düzgün
çalıştıklarından emin olunmalıdır.
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Şalt grupları
Şalt grupları en başta enerjiyi kesme, ayırma, kontrol etme, ölçme, koruma ve ayarlama
donanımlarına sahip olan, bunları içinde barındıracak yapıda iskelet ve gövdeye ve iletken
baralara sahip dahili ve harici sistemlerdir. Daha başka aksesuarlarla donatılmış olabilirler.
Şalt grubu genellikle metal bir gövde içine monte edilmiştir. Bu tiplere Metal-Enclosed adı
verilir. Tüm çevresi ve üst kısmı metal sac ile çevrilmiştir. İç kısma erişim kapılardan veya
kapaklardan yapılır. Metal-Clad tipleri hariç, baralar genellikle çıplak döşenmiştir. Metal-Clad
hücrelerde ise bara kaplaması bulunur ve dokunmaya karşı koruma amacını gütmez. Çünkü
sistem enerji altında iken, baraya dokunmak için, zaten müsaade verilmemiştir.
Alçak gerilim şalt grupları 400V-690V gerilimle beslenirler. Genellikle 1000 V ve altı olarak
düşünülür. Yüksek gerilim grupları ise 1000V tan sonrası olarak alınır.
Şalt grupları modüler yapıda veya sabit tipte yapılırlar. Alçak gerilim dışında, her bir hücre
içinde, bir devre kesici bulunur. Metal gövdeli (Metal-Enclosed) şalt grupları, enerjilerini
trafodan bara veya kablo aracılığıyla alırlar. Duruma göre harici veya dahili tipte yapılırlar.

Bakım sıklığı
Tüm sistemler için geliştirilmiş, tek tip bir bakım süresi uygulanamaz. Bunun yerine, her
kullanım ortamı ve kullanım şartları için uygulanacak bir program uygun olacaktır. Hiçbir
şartın olmadığı durumlarda, ilk üç yıl için, en az yılda bir kez bakım uygulaması yapılmalıdır.
Bu durum tecrübe ile azaltılıp arttırılabilir. Yeterli bakım sıklığı verisi oluşana kadar, imalatçı
firmalardan gelen verilere ve önerilere göre bakım sıklığı uygulanmalıdır. Başlangıçta sık bir
bakım programı uygulayarak süreyi zaman içinde ayarlamak daha uygun olacaktır.
Aşağıdaki faktörler bakım periyodunun tespitinde etkili olan hususlardır.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Programlı duruşların sıklığı
Acil duruşların sayısı
Anormal çalışma sürelerinin tekrarlama periyotları
Sistem arızalarındaki sıklıklar
Sıcaklık, soğukluk, toz, rüzgar, yağmur, kar, sis, duman, kül, tuz, rutubet, anormal
ısı değişimleri, yıldırım gibi atmosferik şartların zorlaması
İlişik ekipmanların bakım planlamaları ve bakım ihtiyaçları

Sistemin tamamında enerji kesmek mümkün olmadığı durumlarda, kısmi bakım yapılmalıdır.
Ana bara enerjili iken, bazı devrelerin sistem dışı bırakılarak bakımlarının yapılması mümkün
olabilir.
Tüm sistemin enerjisinin kesilmesinin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak bazı gözlemler,
zorunlu duruş yapılması için karar verilmesi açısından yararlı olacaktır.
DİKKAT: Erişilmesi ve gözlenmesi mümkün olmayan noktalar olduğu ve bu noktalarda bir
olayın gelişmekte olabileceği unutulmamalıdır.
Pano ve Hücre gövdeleri
Pano ve hücrelerin gövdeleri, enerji altındaki kısımların kapatılmasına ve dış etkilere karşı iç
donanımın korunmasına yarar. İyi bir bakım programı bu parçaların görevlerinin devamını
sağlamalıdır.
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Güvenlik
Tüm kapılar ve ulaşım kapakları uzun yıllar boyunca iç donanımın güvenliğini sağlamaya
devam etmelidir. Kilitler, menteşeler ve sürgüler yağlanarak görevlerini yapmalıdırlar.
Sızdırmalar
Dış tesislerde bulunan şalt gruplarında, tavan ve bina duvarlarının sızdırma yapıp yapmadıkları
kontrol edilmeli, sızdırma yapan yerler, o an için bilinemese bile, geride bırakacakları, pas ve
küf gibi izler takip edilerek tespit edilmelidir. Zeminden gelebilecek su sızıntıları önlenmelidir.
Şaplama derz dolgusu ve diğer tekniklerle sızdırmalar önlenmelidir.
Nem ve rutubet
Nem ve rutubet sonucu, hücre ve pano içlerinde su damlacıkları oluşabilir. Hava sıcaklığının
düşmesiyle birlikte havadaki nem, çiğ halinde yoğunlaşacaktır. Şalt gruplarının bulunduğu
odalarda, hava çiğleşmesine müsaade edilmemeli ve iç sıcaklıklar sabit tutulmaya
çalışılmalıdır. Oda içine girip çıkan konduit ve tava boşlukları sızdırmaz hale getirilmeli ve su
göllenmesine müsaade edilmemelidir.
Yoğuşmaya neden olan şartlar geçici olabilir ve gözleme anında mevcut olmayabilir. Bu
durumda aşağıda anlatılan şekilde tüm yüzeylerde yoğuşma izi aranmalıdır.
(a)
(b)
(c)
(d)

Tozlu zemin üzerinde damla izlerinin tespit edilmesi
Sızıntının sebep olduğu tozlu zemindeki akış yolları
Düz yüzey üzerinde göllenme alanına ait kalan izler.
Metal yüzeylerde paslanma izleri

Yoğuşma sonrası su birikimini önlemenin en iyi yolu, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin
çalışmalarının sürekli ve doğru olmasıdır. % 75 yükün üzerinde çalışan şalt tesislerinde,
enerjisiz kumanda bölmeleri hariç, yoğunlaşma doğal olarak gerçekleşemez. Isıtıcı devresi
bulunan hücrelerle, bara bulunan bölmelerde ısınma etkisi olup olmadığı incelenmeli ve ısı
üretiminin devamlılığı kontrol edilmelidir. Termostat kontrollu ısıtıcılarda termostatın çalışma
kontrolu yapılmalıdır. Termostat set değerlerinin ayarı, yoğunlaşmayı önleyecek düzeyde
olmalıdır.
Vantilatörler yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde çalışmalı, önleri hava akımını rahatça
sağlayacak açıklıkta olmalı ve elektriksel ve mekaniksel sorunları olmamalıdır.
Tesisin tüm aydınlatma armatürleri kullanılabilmelidir. Yedek parçalar ve kaldırma araçları
çalışır vaziyette bulunmalıdır. Kolayca erişilebilecek vaziyette el altında bulunmalıdır.

İzolasyon ömrü
İyi bir bakım koşulu yaratıldığında, metal hücreli şalt gruplarındaki yalıtım
malzemelerinin ömrü 20-30 yıl olmaktadır. Bu süre içinde izolasyon malzemesinde
bozucu etkilerin katkısıyla, voltaj yalıtım değerlerinde düşmeler olacaktır.
Kir ile birleşen rutubet izolasyon için bozucu etkilerin başında gelir. Tamamen kuru olan kir,
zararsız olabilir. Fakat bir miktar rutubetle birleştiğinde, elektrik kaçak akımına ve akım
atlamalarına yol açar. Bakım yönünden izolasyonun durumunu bilmek önem taşımaktadır.
Özellikle çevre ve iklim şartları kötü bölgelerde bulunan eski tesislerde, bozulmaların miktarı
oldukça büyük olabilir.
Temizliğe başlamadan önce izolasyon malzemelerinin durumu kontrol edilmelidir. İzolatörler
üzerinde oluşacak karbon izleri, toz ve kir birikintilerini gizleyebilir.
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Elektriksel gerilmeler
Aşağıdaki sıralanan yerlerde elektriksel gerilmeler olabilir. Bu gibi yerlere özel ihtimam
gösterilmelidir.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

İki izolatörün bağlanma noktaları
Bir izolatör ve şase arasındaki bağlantı noktası
Üst üste bindirilmiş bağlantı noktaları
Faz-faz arası veya faz-nötr arası izolatör yüzeyleri
Geçmeli bağlantı noktalarının iç yüzeyleri
İzolatörlerin keskin çevreleri

Elektriksel gerilmeler tarafından yapılan hasarlar, izolatörün yüzeyinde mutlaka korona izi
veya atlama izi olarak görülecektir.

Korona
Eğer korona başlarsa, baranın izolatöre veya izolatörün izolatöre temas ettiği ince aralık
içersinde başlar. Cıvata başları ve keskin köşeler korona için zemin oluşturur. Korona düşük
gerilimlerde görülmez.
Korona başlamış organik yalıtım malzemeleri yüzeyinde, beyaz bir toz tabakası oluşur. Bu
tabaka solventlerle temizlenebilir. Koronanın uzun süre devam etmesi yüzeyde erozyona
neden olur. Yüzeyde erozyon yoksa solventle temizlik işlemi bakım için yeterlidir. Bazı
yüzeylerde korona öyle etkili olur ki yüzey adeta yanmış izlenimi verir. Aşırı olmayan korona
izleri yüzey tamiratı ile giderilir. Tamir için üretici firma talimatlarına uyulmalıdır.

Atlama
Bu terim, yalıtım yüzeyinden, elektriksel gerilme sonucu elektrik boşalmasını anlatır. Bu
durum bazen de izolatörlerin içinde meydana gelir. Bu durumda yalıtım malzemesi
kullanılamaz duruma gelir.

Isıl tahribat
Uzun süre tasarım değerinin üzerinde ısınan yalıtım malzemelerinde görülür ve malzeme
ömrünü ciddi şekilde azaltır. Bu olaya maruz kalan izolasyon malzemelerinde, mekanik
mukavemetler düşerek malzeme bozulmaları meydana gelir.
Isınmanın lokal olduğu durumlarda, sıcak noktalar meydana gelse de, sonuçta ortam sıcaklığı
ortalama değerin altında kaldığından tahribat belirgin olmayabilir. Bu durum genellikle gevşek
bağlantı noktalarında yani cıvataların bulunduğu bölgelerde meydana gelir.
Bu bölgelerin tespiti için aşağıda belirtilen ipuçlarından yararlanılır.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sıcak noktanın olduğu yerde renk değişimi
Bu noktalardaki vernik kalkmaları, vernik çatlakları
Kablo ve izolasyon sargılarında kırılgan yapı oluşması
Tabaka atmaları
Karbonlaşma sonucu siyahlık
Erime veya şekilde bozulmalar.
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Fiziksel olarak tahrip olmuş izolasyon malzemeleri yenilenmelidir. Renk bozulmaları makul
ölçüde ise müsaade edilebilir. Bu tür malzemelerde bakım için temel prensip TEMİZ ve KURU
olmalarıdır.

4-

Devre kesiciler

Bu guruba genellikle kesiciler ve yük ayırıcıları girer.
(a)

Kuru tip yük ayırıcıları

Kuru tip yük ayırıcıları daha çok orta ve alçak gerilim şalt tesislerinde bulunur. Herhangi bir
bakım işi yapılmadan önce üretici firma kılavuzları okunmalıdır. Çekmeceli bir yapıda ise
yerinden çıkarılarak bakım için daha önceden hazırlanan tezgahın üzerine alınmalıdır. Yay
kurmalı bir çalıştırma mekanizması varsa bakımdan önce, kurgunun yerinde boşaltılmış olması
gerekir.
Sabit tip yük ayırıcılarında bakım, kendi hücresi içinde yapılmalıdır. Bu nedenle gereken
emniyet önlemleri alınmalı ve sistem enerjisi kesilmelidir. Kontrol devrelerinin enerjisi de
kesilmelidir. Yay kurguları boşaltılmış olmalıdır.
İzolasyon: Fazlar arası ark seperatörleri alınarak diğer izolatörlerle birlikte temizlenmelidir.
Temizlik için elektrik süpürgesi veya elyaf kalıntısı bırakmayan bezler kullanılmalıdır.
Çıkartılamayan kirler üretici firmanın önereceği türde solventlerle temizlenmelidir. Korona izi,
atlama veya ısıl hasar izleri yukarıda anlatıldığı gibi kontrol edilmelidir. Bakımın temel kuralı
olarak temiz ve kuru ortam sağlanmalıdır.
Kontaklar: Kuru devre kesicilerdeki en önemli husus kontakların doğru basmasıdır. Bunlarda
genellikle faz başına iki takım kontak tipi bulunur. Ana kontaklar ve ark kontakları. Bazıları 3.
bir ara kontak takımını bulundurur. Bu kontaklar ana kontaklardan sonra ve ark
kontaklarından önce açılır. Yani açılma sırası önce ana kontaklar sonra ara kontaklar ve daha
sonra ark kontakları şeklindedir. Bu kontak kapandığında tüm akım ana kontaklar üzerinden
geçer. Yüksek değerli akımlar ve kısa devre akımları açılma kapanma sırasında bunların da
üzerinden geçer. Eğer bu kontakların temas dirençleri yüksek olursa aşırı ısınma meydana
gelir. Kontak yüzeyinde çukurlar oluşur ve yay mekanizması sertliğini kaybeder. Bunun
sonucu ark kontaklarına daha çok akım hücum ederek aşırı ısınma ve yanma yaratır.
Ark kontakları en son açılırlar. Devrenin yüklü olarak açılıp kapanması anında geçici olarak
akım taşımalarına rağmen bu akım kesicinin kesme kapasitesine eşittir. Kısa devre halinde
kapanma sırasında ise kısa devre akım taşıma kapasitelerinin üzerinde bir akıma maruz
kalırlar Kapalı olduklarında temasın çok iyi olması gerekir. Aksi takdirde ana kontaklarda
büyük tahribat meydana gelir. Kesme-kesememe sorunu yaşanır.
Manyetik üflemeli kesicilerde arkın uzaklaştırılması çok kısa sürede olur. Ark, manyetik
yönlendirme ile ark boynuzlarına gönderilir. Ark kontaklarında zamanla meydana gelen
yanma nedeniyle yenileme yapılmalıdır.
Her tür ayırıcı kontaklarının bakımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
(a)
(b)

Kontaklar temiz, düzgün ve iyi basacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.
Basma basıcı üretici tavsiyesine uygun şekilde normal güçte olmalıdır.

Ana kontak yüzeyleri temiz ve parlak olmalıdır. Gümüş kontaklardaki renk değişmeleri yüzey
bozulmaları olmadığı takdirde zararsızdır. Gümüş temizleme sıvıları ve alkol ile renk
değişiklikleri temizlenebilir. Kontak yüzeyinde baskı, kapanma ve açma nedeniyle oluşmuş
bazı izler bulunabilir. Çok az küçük yanma ve ark izlerine müsaade edilebilir. Sert keçe ile bu
izler temizlenmelidir. Yanma ve çevre aksamda renk değişiklikleri görüldüğü takdirde
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kontaklar ve baskı takımları değiştirilmelidir. Değiştirme üretici tavsiyesi doğrultusunda
yapılmalıdır.
Yük ayırıcısı daha sonra manuel olarak açılıp kapatılmalıdır. Bu kontrolda kontakların süpürme
temasları, baskı güçleri izlenmeli, senkron açma kapama yaptıkları gözlenmelidir. Tam açık
pozisyonda iken kontakların sabit ve hareketli parçaları arasındaki mesafeler ölçülmeli, eşit
oldukları gözlenmelidir.
Lamine bakır tabakalarından oluşan eski tip kontak takımlarındaki bozulmalarda yerine yeni
tip kontak takımları takılmalıdır. Çünkü eski tip kontak takımlarının tamiratı, birbirlerine
kaynadıkları zaman mümkün değildir. Ancak basit hasarlarda eğe ile tamirat mümkün olabilir.
Eski ayırıcılarda bulunan karbon kontaklarda bakım çok az gerekir. Bunlarda baskı miktarı
gözlenmeli ve çok kullanım sonucu aşırı aşınmalara müsaade edilmemelidir.
Çekmeceli tiplerde hareketli ve sabit kontaklarda temizlik ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.
Aşırı ısınma, ayarsız baskı, kırık veya zayıf yay parçaları kontrol edilmelidir. Kontak spreyleri
ile kontak sürtünmeleri azaltılmalıdır.
Ark kesiciler
Orta gerilim yük ayırıcılarındaki ark kesicilerin, arka maruz kalan kısımları, inorganik
maddelerden, seramikten yapılırlar. Bu tür malzemeler arkın yüzeyde dağılıp soğumasına
yardımcı olurlar. Ayırma anında izolasyon parçaları tüm gerilimle karşı karşıyadır. Bu gerilime
dayanabilmesi izolasyona yapılan bakıma bağlıdır.
Kesicinin ve tüm parçalarının kuru tutulması başlıca amaç olmalıdır. Seramik malzemeler
rutubeti emerler.
Kontaklar incelenirken ark kesiciler de kontrol edilmelidir. Artık kalmış ark kalıntıları, kirler
veya başka artıklar temiz bir bez veya ince temiz kumla temizlenmelidir. Tel fırça veya
benzeri malzemeler seramik üzerinde iletken izler bırakırlar.
Ark kesicilerin kontrolu yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.
(a)
(b)

(c)

Kırık veya çatlak seramik parçalar. Küçük atık veya çatlaklar önemli değildir. Büyük
kırık ve çatlaklar ark kesicisinin performansını etkiler. Birden fazla küçük atık nokta
veya küçük çatlak varsa veya çatlak-kırık büyükse seramik blok değiştirilmelidir.
Seramikteki erozyon. Seramik güçlü bir arka maruz kalmışsa seramik yüzeyde
erime izi oluşur. Bu iz parlak beyaz bir yapıdadır. Arkın büyüklüğüne ve tekrarına
bağlı olarak seramik yüzeyinde aşınma meydana gelir. Bu durumda seramik blok
değiştirilmelidir.
Ark kesicisinde kirlilik. Ark yönlendiricinin toz veya başka kirliliklerle kirlenmesi
durumunda, kirlilik, yağlı olmayan toz bezi veya vakumla temizlenmelidir. Çalışma
sonucu ark nedeniyle seramik üzerinde ark kalıntıları bulunabilir. Sert kalıntılar
olduklarından iletken olmayan aşındırıcılarla temizlikleri yapılmalıdır. Alüminyum
oksit kökenli zımpara türü aşındırıcılar uygun türlerdir. Seramik ark kalkanları kirli
görünmelerine rağmen yeterli koruma görevlerini yapabilirler. Aşağıdaki test
yöntemi ark kalkanının temiz olup olmadığını gösterir. Ark yönlendiriciler ön ve arka
ark boynuzları arasında bir dakika süreyle 50 hz. gerilime dayanmalıdır. Bazı
üreticiler yüzey dielektrik testi önermektedir.

Ark kesicinin arkı, kesici içine üfleyen kısmı kontrol edilmelidir. Bunun için uygulanacak test
bir tuvalet kağıdı parçasını kesicinin hava tahliye kısmına yakın koymaktır. Kağıtta gözle
görülebilen bir hareket işlevin yerine getirildiğini gösterir.
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Alçak gerilimdeki ark yönlendiricilerinin çalışma prensibi daha basittir. Ark yönlendiriciler
doğrudan ana kontaklar üzerine monte edilir. Bunun üzerinde de kapak bulunur. Parçalı
plakalardan oluşur. Ark kesme işlemi plakalar üzerinde erozyon yaratır. Erozyon kapağın iç
tarafında da kendini gösterir.
Periyodik kontrollarda ark yönlendiriciler kontrol edilmelidir. Parçalı plakalardaki erozyon
büyük boyutta ise ve temizlikle giderilemiyorsa ark yönlendiriciler değiştirilmelidir. Basit renk
değişiklikleri ve ark artıkları zımparalarla temizlenmelidir. Değiştirme işi sonuçta görevin kritik
olma, risk yüklenme seviyesi ile de ilgilidir.

Çalıştırma mekanizması
Çalıştırma mekanizmasının ana amacı kesici kontaklarının açılıp kapanmasını sağlamaktır. Bu
genellikle enerjili bir solenoid veya elektromıknatıs ve yay mekanizmaları aracılığıyla olur.
Trip açmaları ile bu mekanizma ilişkili değildir. Kapalı bir sistem trip sinyali sonrası açar.
Çalıştırma mekanizması gevşek, bozuk, eksik parçalar yönünden kontrol edilmelidir. Uzun
sürede aşındıklarından aşınma miktarı çalışmayı engellemeyecek yönde kontrol edilmelidirler.
Aşırı aşınmalar kontak açma kapama sürelerini etkiler. Açma ve kapama sürelerindeki farklar
gereksiz triplere neden olur. Aşınma büyükse parçalar yenilenmelidir.
Kapama süresi ve trip hareketi çok hızlı olmalıdır. Geç açma, veya tribe geç tepki verme
ayarları düzeltilmelidir. Mekanizma iyi korunmalı ve iyi hareket etmelidir.

Yardımcı donanımlar
Kapama motoru veya solenoidi, şönt trip, alarm sistemi çalışmaları kontrol edilmelidir. Yalıtım
ve bağlantılar gözden geçirilmelidir.
Açık-kapalı göstergeleri, yay kurgu göstergesi, çalışma düzenleri gözlenmeli, kilit sistemleri
yağlanmalıdır. Çekmeceli tiplerde kızaklar ve oturma kontrolu yapılmalıdır.
Koruma devreleri test pozisyonunda iken test edilmeli, elle koruma kontakları basılarak
koruma devresinin çalışması kontrol edilmelidir. Test prosedürü için bakınız 18.10.3
Alçak gerilimde bulunan trip cihazları elektro mekanik türde olup havalı veya sıvılı tür zaman
gecikmelidir. Çok düşük gerilimli aşırı akım üreten test cihazları ile testleri yapılmalıdır. Bu
testlerde üreticinin akım-zaman açma eğrileri baz alınmalıdır. Bu eğriler düz çizgiler
halindedir. Ancak test cihazı ile noktasal olarak eğri kontrol edilir. (Short time) akımı trip testi
yapılırken test cihazının asimetrik veya senkron olmayan akım üretme ihtimaline karşı,
testlerin simetrik akımla yapılmaları konusuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle üretici
tavsiyelerine uyulmalıdır.
Kesici statik bir trip elemanına sahipse zaman eğrilerinin doğruluğu konusunda üretici firma
tavsiyelerine dikkat edilmelidir. (Elektromanyetik tip trip elemanlarının değiştirilerek daha
hassas olmaları nedeniyle statik elemanlar konulması tavsiye edilmektedir.)
(b)

Vakum kesiciler ve SF6 kesiciler

Vakumlu ve SF6 kesiciler orta gerilim şalt tesislerinde bulunurlar ve kuru tip kesicilerle
aralarındaki temel fark ana kontaklarda ve ayırma sistemindedir. Bu sistemlerde her iki
eleman hücre içinde bulunduğundan, bunlar üzerinde bakım işlemlerinin yapılması mümkün
değildir. Sadece kontak aşınma göstergesi ile aşınma miktarı izlenir. İmalatçı tarafından
verilen aşınma değerleri doğrultusunda kontrolları ve değişimi yapılır.
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Testleri vakum ve gaz kontrolu kontaklar açık iken hücreye gerilim uygulamakla yapılır. Bu
test üretici firma talimatları doğrultusunda yapılmalıdır.
Dikkat: Açık bir kontak üzerine uygulanacak gerilim sonucu x-ray yayılımı söz konusudur.
Yayılım miktarı müsaade edilen maksimum yayılma sınırlarının altında, çok küçük değerde
olmaktadır. Kontaklarda ayarsızlık veya test geriliminin verilen değerden yüksek çıkması
ihtimali göz önüne alınarak, yüksek gerilim testi için personel çelik bir bariyerin arkasında
olmalı ve emniyet açısından yaklaşmamalıdır.
Diğer bakım ve testler, kuru tip kesicilerde anlatıldığı şekilde yapılmalıdır.
(c)

Yağlı ve az yağlı kesiciler

Bu tür kesiciler eski sistemlerde bulunmaktadır. Yeni sistemlerde daha çok vakum kesiciler
bulunmaktadır.
Kuru tip kesicilerle aynı görevi yapmakla birlikte, görünüş ve mekanik yapı olarak farklı
kesicilerdir. Yalıtım malzemesi olarak hava yerine yağ bulunmaktadır.

Yalıtım
Buşingleri ayrıca bir yalıtım içine alınmıştır. Harici tip kesicilerde porselen buşing bulunur.
Dahili tip buşinglerde ise hem porselen hem de reçine esaslı ürünler görülür. Buşinglerin
bakımında tahribat ve temizlik kontrolu ön plandadır. Tahribatın olduğu buşingler
değiştirilmelidir. Kirli buşingler ise yüzeyleri temizlenerek bakım yapılırlar.
Yağın amacı arkın söndürülmesidir. Ark söndürme esnasında bir kısım yağ bozuşmaya uğrar
ve kirlilik yağ tarafından emilir. Bu nedenle yağın bakımı en önemli yanı oluşturur. Yağ
kalitesindeki düşüş en önemli parametredir. Yağın içinde rutubet, karbon artıkları ve kıvamlı
birikinti oluşur. Aşırı nem yoğunlaşarak yağ tabanına iner. Yağ renginin beyazlaşmasına ve
kıvam kazanması neden olur. Karbon siyah renkli olduğundan yağ renginin esmerleşmesine
yol açar.
Yağ miktarı yağın bakımı açısından belirleyicidir. Çünkü tam yağlı kesicilerde yağ dielektrik
özelliği test edilir. Test için yağ örneği alma, trafolarda olduğu gibi yapılır. Test sonucuna göre
yağın içindeki nem vakumlu makinelerle alınır.
Az yağlı kesicilerde bu işlemlere gerek yoktur. Belli periyotlarda yağ değişimi yapılır. Yağ
değişiminde üretici firma önerisi dikkate alınmalıdır. Kullanılacak yağın test değerlerinin
uygun olmasına dikkat edilmelidir. Yağ değişimi sırasında yağın nem almaması önemlidir. Yağ
pompa ile konulacaksa temizlik ve neme dikkat edilmelidir.

Kontaklar
Ana kontaklara bakım sırasında erişmek mümkün değildir. Kontaklar kapalı iken kontak
direnci ölçülmelidir. Kontak teması kesilene kadar, kontak mekanizmasının hareket miktarı
ölçülmelidir. Yağın boşaltılarak test işleminin yapılması, olağan bakım sıklığına göre daha az
olmakla birlikte, olağan bir uygulamadır. Bakım ve test sıklığı kesicinin görevi sırasındaki
şartlarla yakından ilgilidir. İşlem sıklığı ve akım yükü bakım aralığını belirler. Her ne zaman
yük altıda açma gerçekleşmişse bakım yapma gerekir. Kontak basıncı, ve kontak ayarları
gözden geçirilmelidir. Tüm cıvatalar, bağlantı noktaları ve yaylar kontrol edilmelidir.
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Ark söndürme mekanizması
Ark kalıntılarına karşı temizlik kontrolu yapılmalıdır. Temizlik için üretici tavsiyelerine
uyulmalıdır.

Çalıştırma mekanizması
Kuru kesicilerdeki ilgili bakım ve test işlemleri uygulanmalıdır.

Kesici yardımcı donanımları
Kuru kesicilerde anlatılan işlemler uygulanır. Diğer yardımcı elemanlar yağ seviye göstergesi,
vanalar, contalar, nefeslik, filtreler kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi düşükse, kesici derhal
enerjisi kesilerek bakıma alınır.

Ayırıcı tür kesiciler
Kesicilerde bulunan kuru tipte ayırıcılar, akımı veren veya kesen elemanlardır. Sabit montajlı
tipleri veya çekmeceli yapıları olabilir. Elle veya elektrikle tahrikli cinsleri bulunur. Sabit
tiplerde erişim kapısıyla kilitlemeli çalışarak, kapalı ayırıcıya erişmeyi engellerler.
Bakım özellikleri bakımından, ayırıcı kontaklar, hariç kuru tip yük ayırıcılarına benzerler.
Yapılarındaki basitlik nedeniyle bakımları sırasında gözle izlenip yerinde temizlikleri yapılabilir.
Kapalı tipte olmaları halinde, yerlerinden çıkarılarak, üretici firma talimatları doğrultusunda
bakımları yapılmalıdır. Dielektrik testlerine gerek görülmez ve hava üfleme elemanları yoktur.

5-

Diğer şalt yardımcı elemanları

a-

Sigortalar

Sigortalar 13. bölümde ele alınacaktır.
b-

Parafudurlar

Parafudurlar yüzey temizliği ve tahribat yönünden kontrol edilirler. Gövdeleri porselen veya
reçineden yapılır. Yüzey akmaları varsa ve temizlikle giderilemiyorsa değiştirilmelidirler.
Basit ve pratik bir performans test yöntemleri yoktur. Bunun yanında bazı testler uygulanır.
50 hz gerilimle dayanım, deşarj, enerji tüketimi, izolasyon dirençleri, sızdırma akımı testleri
yapılabilir. Bu testlerde üretici talimatlarına uyulmalıdır.
c-

Kondansatörler

Kondansatörlerle çalışmadan önce deşarj dirençleri veya deşarj elemanları ile boşalmaları
sağlanmalıdır. Yalıtılmış bir kısa devre köprüsü deşarjı sağlamada kullanılmalıdır. Bu
yapılmadan önce devre şeması ve koruyucu elemanlar iyi bilinmelidir.
Dikkat : Kondansatör üzerinde deşarj dirençleri bulunsa bile, kalan artık şarjın, kondansatör
uçlarına temas eden bir insanı yaralayabileceği unutulmamalıdır!
Kondansatör gövdesi, buşingler veya bağlantı noktalarındaki kirlilik veya paslanma
temizlenmelidir. Her kondansatör gövdesi kaçak ve renk değişikliği için kontrol edilmelidir.
Kaçak yağ görülen kondansatör değiştirilmelidir.
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Güç kondansatörlerinin bazıları iç sigortaya sahiptir. Kondansatör kısa devresi veya gerilim
yükselmesi nedeniyle sigortalardan atanlar olabilir. Atan sigortalar yönünden kondansatörler
kontrol edilmelidir ve üreticinin tavsiye edeceği sigorta tipi kullanılmalıdır. Sigorta
değiştirilirken
kondansatörler
tamamen
boşalmadan
elle
temastan
kaçınılmalıdır.
Kondansatörler fazları dengeli olarak paylaşmalıdır.
Kondansatörler çalışırken ortaya çıkan sıcak havayı uzaklaştırmak için yeterli hava
sirkülasyonu sağlanmalıdır.
Hava sirkülasyonunu önleyecek her türlü engel ortadan
kaldırılmalı ve kondansatörler korunmalıdır.
d-

Stasiyoner aküler ve akü şarj cihazları

Stasiyoner aküler kritik devrelerde, enerji santralarında, şalt sistemlerinde, ve kontrol
devrelerinde enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Enerjinin olmadığı durumlarda enerji
yedeklemesi yaparlar. Bu uygulamalarda sağlıklı enerji temini ön plandadır. Bu nedenlerle
bakımlarının düzenli ve kaliteli yapılması gerekir. Bakımın niteliği, akünün cinsine,
uygulamanın tipine ve çevre şartlarına bağlıdır.
Kurşun ve asitli aküler iki tiptir. Açık ve tam kapalı tipleri bulunur. Bazı akülerse nikelkadmiyum (Ni-Cad) tiptir. Tam kapalı tiplerin ömrü az ve testleri farklı olduğundan burada
anlatılmayacaktır.
Akü şarj cihazları akü gerilimini belli bir düzende tuttuğundan akü bakım programını ciddi
biçimde etkiler. Aküler üretici firma bilgileri doğrultusunda şarj edilmelidirler.
Bakım programı periyodik kontrol ve testleri kapsar. Göz kontrolunda asitli su seviyesi ve
kamaraların tortularına bakılır. Genellikle sorunların çoğu göz kontrolu ile tespit edilebilir.
Testler akü performansını ve sağlam akü ile zamanla ortaya çıkacak farkları gösterir. Akü
imalatçıları bu konuda yeterli bakım önerilerini yaparlar.
Stasiyoner tipte bir akünün zararları konusunda personele uyarıcı bilgi verilmelidir. Bir akü
hidrojen ve oksijen karışımı bir gaz üreterek çevreye yayar. Bu gaz karışımı son derece
patlayıcı bir ortam yaratır. Patlaması halinde göz için ciddi hasarlar yaratarak körlüğe neden
olabilir. Üretilen gerilim elektrik çarpılmalarına yol açar. Aşağıdaki emniyet kuralları asgari
olarak verilmiştir. Daha ötede tedbirler kullanım ortamına göre gözden geçirilmelidir.
Bakım personeli işi başarıyla bitirebilecek eğitimi almış olmalıdır. Bu eğitim, bakım
personelinin koruyucu malzeme kullanmasını, asitli akü sıvısının nasıl kullanılacağını, uygun
takım kullanılmasını ve imalatçı talimat ve önerilerinin anlaşılmasını sağlamalıdır.
Akülerin bulunduğu odanın ayrı ve çok iyi havalandırılmış olması gerekir. Uygun emniyet
malzemelerinin, (eldiven, gözlük, iş elbisesi gibi) giyilmesi gerekir. Akü odası yakınında göz
yıkama duşu ve silme bezi gibi malzemenin bulundurulması gerekir.
Tutuşmaya neden olacak kıvılcım, alev, sıcaklık kaynaklarının ortamdan uzak tutulması
gerekir. Hidrojen birikintileri gibi tehlikelere karşı havalandırma sağlanmalıdır.
Kısa devreye neden olacak izolesiz takımlar kullanılmamalı ve akülerin üzerine kısa devre
yapacak takım bırakılmamalıdır.
Asitli su imali için tam yüzü örtecek koruma maskeleri kullanılmalıdır. Asit ve su karıştırılırken
daima suyun içine asit konmalıdır. Asidin içine su koymak tehlikelidir.
Akü bulunan bölgelere izinsiz giriş serbestliği olmamalıdır. Bu bölge koruma altına alınmış
olmalıdır.
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Akü kabının çatlak olmamasına dikkat edilmelidir. Akü göz kapakları temiz ve eksiksiz olarak
takılı olmalıdır. Kirli kapaklar temiz suyla yıkanıp kurutulmalıdır.
Akü üzerinde çarpma sonucu veya başka etkilerle meydana gelmiş çarpıklıklar, eziklikler,
bükülmeler olmamalıdır. Renk bozulmaları olmamalı ve hasarlı aküler değiştirilmelidir.
Şarj ünitesi çalışması düzgün olmalıdır. Bağlantı kabloları ve ara köprü bağlantıları uygun
olmalıdır. Kirlilik, gevşeme, yeşillenme, renk değişimi, aşınma gibi izler dikkate alınarak
temizlenmelidir. Akü rafları passız, sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.
Kurşunlu akülerde karbonat eritilmiş su ile asitli su kalıntıları temizlenmelidir. Ni-Cad akülerde
temizlik için borik asitli su kullanılmalıdır.
Akü sıvı seviyesi kontrol edilmelidir. Sıvı rengi bulanık olmamalıdır. Hücrelerin içinde, tabanda
birikinti olmamalı ve gaz kabarcıkları minimum düzeyde olmalıdır. İlave edilen saf su miktarı
kaydedilmelidir. Aşırı su kaybı aşırı şarj anlamına gelir. Kurşun-antimuan plakalı akülerde aşırı
su kaybı ayni zamanda yaşlanmanın bir göstergesidir. Başka yöntem önerilmediği sürece, her
zaman su ilavesi, saf su ile yapılmalıdır.
Dikkat: Akü içine hiçbir zaman takviye amacıyla asit ilave edilmemelidir.
Akü civarındaki hava sirkülasyonu ve elektrikli cihazların çalışma şartları sürekli kontrol
edilmelidir. Elektrik arızası gibi, alev kaynağı yaratacak ihtimaller başta olmak üzere, yangına
neden olacak sebepler bertaraf edilmelidir. Isı kaynaklarına yakın olma, akü içi hücreler arası
sıcaklık farklılığı yaratacağından akü arızalarına sebep olur.
Ortam sıcaklığı termometre ile ölçülmelidir. Ortam sıcaklığı için en uygun değer 25 Cº dir. NiCad aküler 25-45 Cº arasında sorunsuz çalışırlar. Yüksek ortam sıcaklığı akü ömrünü kısaltır.
Kurşun plakalı akülerde her 9Cº sıcaklık artışı akü ömrünü % 50 azaltır. Ni-Cad akülerde ise
% 20 azaltır. Düşük ortam sıcaklığı akü içindeki kimyasal reaksiyonu yavaşlatacağından, akü
kapasitesini olumsuz etkiler. 9Cº düşük sıcaklıkta yani 16 Cº de akü kapasitesi % 10 düşer.
Akü için önemli olan ortam sıcaklığı, havalandırma, deprem tedbirleri, dc akım korumaları,
yedek saf su miktarı, topraklama bağlantısı, kablo bağlantıları, ve diğer koruyucu devre
bağlantıları kontrol edilmelidir.
Klemens bağlantıları, akü kutup başları, köprü bağlantıları, asitli ortam ve pil etkisiyle
korozyona uğrayan noktalar temizlenerek kontrolları yapılmalıdır. Akü kutup başları ve
köprülerde, akü imalatçısı önerisine uygun olarak bakım yapılmalıdır.
Akü yüzeyi elektrik sızdırmasını önlemek amacıyla karbonatlı su ile temizlenmelidir. Ni-Cad
akü yüzeylerindeki kirlilik asit borikli (eczanelerden temin edilebilir.) su ile temizlenmelidir.
Dikkat: Deterjan ve sabun temizlik için kullanılmamalıdır.
Aküler arası köprü bağlantıları yıllık olarak kontrol edilmeli ve tork anahtarıyla sıkılmalıdır.
Alarm röleleri, kornalar, ışıklı ikaz lambaları çalışmaları kontrol edilmelidir. Akü odası
emerjens aydınlatması çalışır durumda olmalıdır. Havalandırma düzeni çalışır olmalıdır.
Aşırı gaz çıkışı aşırı şarj anlamına gelir. Vibrasyon akü ömrünü azaltır. Akü sıvısı gerçek
oranlarda yapılmışsa -29Cº de donar. Donma kristalleşmesi görüldüğünde akü tamir edilemez
boyutta hasara uğrar.
Sıfıra kadar boşalan ve hemen doldurulmayan akülerde, sıvı içindeki asit serbest kalacağından
+ ve - akü plakalarının kısa devre olmasına neden olur. Akü tahrip olur. Bu durumda akü
sıvısının üzerinde beyaz bir halka görülür.
Aşırı şarj olayı sonucu negatif plakalar süngerleşir ve tabanda çökelme görülür. Taban
çökelmesi arttığında birikim sonucu + ve – plakalar arasında kısa devre meydana gelir.
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Ortalama aküler % 50 boşalmaya toleranslıdır. Yılda yaşanacak iki kez tam boşalma olayı akü
ömrünü azaltır. Bu nedenle periyodik şarj kontrolu yapılmalıdır.
Akü ölçüm ve test metotları
Testler yapıldıktan sonra alınan kayıtlar akü ömrü hakkında fikir verir. Belli bir sıcaklıkta her
akünün bir gözünden alınacak sıvı yoğunluğu ve hücre gerilim ölçümü kaydedilmelidir.
Kurşun-kalsiyum plakalı akülerde hücre gerilimi 2,2-2,3 V, kurşun-antimuan akülerde 2,172,21 V , Ni-Cad akülerde 1,42 V olarak okunmalıdır.
Kurşun ve asitli akülerde sıvı yoğunluklar ölçülerek kaydedilmelidir. Bu işlem her üç ayda bir
her akünün her gözü için yapılır. Ölçüm sırasında ortam sıcaklığı geçmiş ölçüme göre farklı ise
sıcaklık düzeltme faktörü kullanılmalıdır. Sıvı yoğunluğu bome-metre ile kontrol edilmeli ve
imalatçı tarafında verilen aralıkta olmalıdır. Su veya asitli sıvı ilavesi yapıldıktan sonra yeni
değer almak için 72 saat beklenmelidir. Ni-Cad akülerde sıvı yoğunluğuna bakılmaz.
İlk iki yıl içinde mutlaka şönt test aleti ile akım üretme kapasitesi testi yapılmalıdır. Daha
sonra her 2 yılda bir test tekrarlanmalıdır. Akü, imalatçı tarafından verilen ömrünü % 85
tamamladıktan sonra testler yıllık bazda yapılmalıdır. Kapasitesinin % 20 altına düşen akü
değiştirilmelidir.
Her üç ayda bir akülerin % 25 inin bağlantıları kontrol edilmelidir. Akü hücreleri ve bağlantı
noktaları infra-red termometre ile uzaktan ölçülmelidir. Bu ölçüm aşırı ısınan bir hücrenin veya
bağlantı noktasının habercisidir.
Test sonuçları gelecek açısından önemlidir. Bu testlerin yanında alınacak notlar ve gözlem
sonuçları gelecekte yararlı olacaktır.
e-

Ölçü trafoları

Ölçü trafoları genellikle kuru tip ve döküm reçine ile kapatılmışlardır. Bağlantı uçları
dışarıdadır. Bakımları için baz alınacak öneriler şalt izolatörleri için verilen önerilerle aynıdır.
Temel felsefe kuru ve temiz tutulmaları üzerinedir.
Yağlı tip ölçü trafolarında bakım için, yağlı trafolar konusuna bakılmalıdır.

Alarmlar ve göstergeler
Alarmlar, kesicinin açtığını, trafo yağ sıcaklığını, Bucholz rölesinden gelen gaz basıncını ve
sistemle ilgili diğer çalışma şartlarını bildiren sinyallerdir. Düzgün çalıştıkları periyodik olarak
kontrol edilmelidir.
Göstergeler ise kesicinin konumu gibi durum bildiren cihazlardır. Bakım sırasında çalışmaları
kontrol edilmelidir. Topraksız sistemlerin toprak göstergeleri düzgün çalışmaları bakımından
günlük veya haftalık izlenmelidir. Alarm sisteminde olduğu gibi tüm göstergeli noktalarda
gösterge değerleri gerçek değerle uyumlu olup olmadıkları görülmelidir.

Koruma röleleri, sayaçlar, ve cihazlar
İkaz: Koruma rölelerine ait akım trafolarının sekonder sargıları açık devre olarak
bırakılmamalıdır.Devreden akım çekilmesi halinde açık kalan bir trafo sekonderinde ölümcül
yüksek gerilimler meydana gelir. Bunu önlemek için çalışan sistemlerde trafo sekonderinin
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uçları önce kısa devre yapılarak cihaz bağlantı uçları açılır. Bazı cihazlar bu durumu önlemek
amacıyla kısa devre anahtarına sahiptir. Testler bittikten sonra, trafo uçları cihaza bağlanarak
kısa devre köprüsü alınır.
Koruma röleleri ve buna bağlı cihazlar can ve mal güvenliği açısından birinci sırada öneme
haiz olduklarından bakım amacıyla kritik ekipmanlar listesinin başında yer alırlar. Anormal bir
durum karşısında çalışmaları beklendiğinden bakımları geniş kapsamlı ve detaylı olmalıdır.
Sayaçların, göstergelerin, koruma rölelerinin hareketli parçaları, serbestçe sürtünmesiz
çalışabilmelidir. Bağlantılarda gevşeklik kontrolu yapılmalıdır. Kontaklarda meme oluşması ve
aşınmalar kontrol edilmelidir. Solenoid bobinleri ve röle bobinleri aşırı ısınma nedeniyle
bozulacaklarından gözle ısıl bozulma kontrolu yapılmalıdır. Çatlak plastik veya cam koruma
parçaları değiştirilmelidir.

Emniyet ve kilitleme cihazları
Emniyet ve kilitleme cihazları hiçbir zaman by-pass yapılmamalı, düzgün ve düzenli
çalışmaları sağlanmalıdır. Fonksiyon bakımından bu cihazların düzgün çalışmaları için
aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.
a) Bu cihazların ayar ve çalışma mekanizmaları şu şekilde kontrol edilmelidir.




Çekmeceli sistemlerde, çekmece kilitleri sistem devrede iken çekmecenin sökülüp
takılmasını önlemek amacıyla bulunur.
Emniyet kapakları otomatik olarak kapanarak enerjili noktaları emniyete alır.
Motorla çalışan mekanizmalarda, limit-sviçler hareketin emniyet sınırları içinde
kalmasına yarar.

b) Ana kilitleme mantığı doğru sıralama ile çalışmalı ve doğru eylemi yapmalıdır. Bunun
için gerekli ayarlar ve yağlamalar yapılmalıdır. Yılda bir kez veya emerjens
durumlarında kullanılan işlemlerle, karmaşık işlemler bir not haline getirilerek
operasyon noktasına asılmalıdır.
c) Yedek anahtarlar süpervizorün nezaretinde bir yerde saklanmalıdır.
d) Emniyet amacıyla kullanılan topraklama ve deşarj bağlantı iletkeni ve buna bağlı
ayırma-kapama anahtarı nemsiz ve tozsuz bir ortamda saklanmalıdır.

Ekipman topraklama devreleri
Ekipman topraklama devreleri sürekli akım geçişine elverişli monte edilmelerine rağmen akım
göstergeleri bulunmaz. Bu nedenle gerekli olduğunda, akımı iletme özelliğine sahip olup
olmadıkları tespit edilemez. Periyodik kontrol esnasında bu özelliklerinin devam etmesi şartı
göz önüne alınır.
Ekipman topraklamasının yeterliliği, bağlantı noktalarının sıkılarak, göz kontrolu yapılması ve
ulaşılamayan bağlantı noktaları olacağı göz önüne alınarak empedans testiyle yapılır.
Topraklama klemens noktaları ve köprülerin oksitlenme ve gevşemeleri kontrol edilmelidir.
Kırılmış, zayıflamış köprü ve iletken parçaları değiştirilmelidir. Topraklama amacıyla kullanılan
metal aksam varsa, iletme işinin devamlı olup olmadığı görülmeli ve bağlantılar ayni şekilde
kontrol edilmelidir.
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Toprak kaçağı dedektörleri
İşletme topraklamasının olmadığı veya nötr direnci bulunan alçak gerilim sistemlerde toprak
kaçak dedektörleri bulunur. Dedektör faz-toprak arasına bağlı lambalardan ibaret olabilir.
Toprak kaçağı olan fazda lamba diğer fazlara göre sönük yanacaktır.
Daha gelişmiş dedektörlerde hem ses hem de gösterge ile toprak kaçağı izlenir. Toprak kaçağı
tespit edildiğinde yeri bulunarak gerekli düzeltici önlem yapılmalıdır. Aksi takdirde başka bir
toprak kaçağı fazlar arası kısa devreye neden olur. Toprak kaçağı giderilene kadar ilgili kısım
devre dışı edilmelidir. Bu nedenle toprak kaçağının olduğu yeri tespit eden cihazlar
kullanılarak en kısa zamanda sorun giderilmelidir.
Toprak kaçak dedektörlerinin bakım ve kontrolu ilgili devre elemanları olan lamba, korna gibi
elemanların fonksiyon testleri ile yapılır. Kablolama gevşek veya kötü iletim için kontrol
edilmelidir.
Özetle şalt elemanları kuru, temiz, sürtünme ve pasa karşı yağlanmış olarak tutulmalıdır.
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BÖLÜM 7
GÜÇ VE DAĞITIM TRAFOLARI

Trafolar gerilim değerlerini değiştiren ve genellikle düşüren ekipmanlardır. Demir bir nüve
üzerine sarılmış iki veya daha fazla sargı demetinden oluşurlar. Endüstriyel tesislerde, trafolar
genellikle gerilimin yüksek değerden aşağıya düşürülmesinde kullanılırlar. Kullanılmaları
zorunlu ve bunun yanında güvenilirlikleri oldukça yüksek cihazlardır. Aşırı yüklenmedikleri
sürece, ömürleri son derece uzundur. Fakat arızalandıklarında ortaya çıkacak sorun, aylarca
süren bir zaman içinde çözülebilir. Bu durum trafolarda yapılacak bakımının önemini ortaya
koymaktadır.
Güç trafoları 500 kva üzerindeki ve güçleri çok yüksek değerlere kadar çıkabilen, gerilim
kademeleri oldukça değişen ve enerjinin bir yerde bir yere iletilmesini sağlayan trafolara
verilen genel addır. 3200 kva ve altındaki güçlerde, çıkış gerilimleri direk olarak kullanılan ve
genellikle 400 volt olan trafolara dağıtım trafoları adı verilir. Her iki trafo gurubu düzenli ve
ihtimamlı bir bakımla uzun süre hizmet verirler. Bakım süreleri ve bakım sıklıkları, trafoların
büyüklüklerine göre değişir. Kritik yükleri besleyen trafoların önemleri, diğer trafolardan
fazladır. Komple enerji kesintisine neden olabilecek küçük trafolar olabilir. Bakım konusunda,
bakımın seviyesi ve süresi yapılacak işin niteliği ile belirlenir.
Trafolar, yapı olarak yağlı trafolar ve kuru trafolar olarak iki grup altında incelenir. Her birinin
detaylarda farklı çeşitli bakım prosedürleri bulunur. Genellikle bakım amaçlı yapılan testler,
izolasyon direnç testi, güç faktörü testi, sargı dönüşüm oranları testli ve uyartım akımı
testleridir. Yağlı trafolarda ise, yağ izolasyon testi ilaveten yapılır.

YAĞLI TRAFOLAR
Yağlı trafolarda hem nüve hem de bobinler yağ içinde bulunurlar. Yağın iki amacı bulunur.
Birinci amacı gerilime karşı izole bir ortam yaratmaktır. İkinci amacı trafodan yayılan sıcaklık
için radyatör içinde soğutma görevi yapan bir ortam yaratmaktır.
Yağ olarak madeni yağlar kullanılır. Bunun yanında silikon esaslı farklı yağlar da
kullanılmaktadır. Kullanılan yağ cinsi her ne ise, diğer cins yağlarla karıştırılmamalı ve yağ
konusunda trafo imalatçı firma önerilerine uyulmalıdır.
Dikkat: Askarel veya Poli Clorin Biphenil (PCB) kimyasal, zehirli bir maddedir. Bu madde
bazı trafolarda bulunabileceğinden dikkatli olunmalı ve imalatçı firma önerileri uygulanmalıdır.
Yağlı trafoların yağ bölmeleri, yapı itibariyle farklılıklar gösterebilir. Aşağıda bazı yapı tipleri
verilmektedir.
1. Atmosfere açık tipler
2. Atmosferle trafo üzerindeki nefeslik üzerinden temasta olan tipler
3. Atmosfere trafoya ait genleşme tankı üzerindeki nefeslikten temasta olan tipler. Bunlar
çoğunluktadır.
4. Sızdırmaz kapalı tipler
5. Yağın gazla yardımcı tankta temas ettiği tipler
6. Azot gibi basınçlı soy gazlarla temasta olan tipler
Genellikle kullanılan türü 3 numarada belirtilen atmosfere genleşme tankı üzerindeki
nefeslikten temasta olan tiplerdir.
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Soğutma anlamında gövde yapıları ise aşağıdaki tiplerden olabilir.
1.
2.
3.
4.

Kendi kendine gövde petekleri veya kanalları aracılığıyla soğuyan tipler (ON/AN)
Cebri olarak gövdeye fan aracılığıyla hava üflemesiyle soğuyan tipler(ON/AF)
Hem gövdesi, hem de yağı cebri soğutmalı tipler (OF/AF)
Su soğutma sistemli tipler

Olağan kontrollar
Trafolar düzenli aralıklarla kontrol edilirler. Kontrol sıklığı için trafonun önemi, çalışma ortamı
koşulları ve yüklenme miktarı baz alınır.
Bu kontrollarda şunlara bakılır:









Primer ve sekonder faz akımları
Primer ve sekonder faz gerilimleri
Yağ seviyesi
Yağ sıcaklığı
Sargı sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Yağ kaçakları
Genel şartlar

Maksimum ve minimum güç tüketimi için yukarıdaki değerler kaydedilir. Bu tür kayıtların
saklanması ve ölçüm sonrası eski kayıtlarla mukayese edilmesi gerekir.

Akım ve gerilim okumaları
Yüklü iken okunan akım değerleri, trafo kontrolunda önemli bir yer tutar. Etiket değerinin
üzerine çıkan akım değerleri görüldüğünde, trafo sıcaklığı sınırı aşmışsa yük düşülmesi
gerekir. Aşırı gerilim yükselmeleri ve düşük gerilimler trafo ve ona bağlı olan yük açısından
zararlı olabilir. Bu durumu yaratan sebepler bulunarak gerilim normale getirilmeli ve sorun
çözülmelidir.

Sıcaklık okumaları
Çevre sıcaklığı aşılmaksızın, trafonun etiketinde yazılan yüke kadar yüklenebilmesi gerekir.
Trafonun üzerindeki plakada bununla ilgili akım, sıcaklık ve süre açısından rakamlar bulunur.
(30 Cº çevre sıcaklığında, 65 Cº(K) sargı sıcaklığı artışı için 24 saat çalışabilir gibi.)
Trafo üzerinde genellikle termometre bulunur. Termometre okunarak sıcaklıklar
kaydedilmelidir. Bazı termometrelerde kırmızı bir ibre, erişilen maksimum noktaya doğru
hareket eder. Her okuma sonrası bu ibre resetlenerek aşağı çekilmelidir. Böylece daha sonraki
okuma için erişilecek yeni maksimum değeri görme imkanı sağlanır. Göstergeden tespit edilen
aşırı sıcaklık, aşırı yük veya soğutma sorununa işaret eder. Aşırı ısınma durumunun sürmesi,
yağ ömrünün ve izolasyon ömrünün azalmasına neden olur. Arıza riski artar. Bu durumu
engellemek için kontaklı termometre kullanılmalı ve termometre kontakları ve devresi
kontrollarda test edilmelidir.
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Yağ seviye göstergesi, nefeslik ve Bucholz rölesi
Sıvı seviyesi düzenli kontrolların bir parçasıdır ve özellikle trafonun en soğuk olduğu düşük
yük değerlerinde izlenmelidir. Çünkü soğuyan yağ seviyesi düşer. Yağ seviye göstergesinde
yağ seviyesi minimumun altına inmişse yağ ilavesi yapılmalıdır.
Trafo çalışma kalitesini gösteren bir başka ünite Bucholz rölesidir. Bu rölenin çalışması, trafo
içinde nem veya izolasyon bozulmasından dolayı gaz çıkışının başlaması anlamına gelir. Röle
içindeki gaz boşaltılarak ilk fırsatta yağ izolasyon kontrolu yapılmalıdır.
Nefesliğin içi, silikajel denilen rutubet emici bir madde ile doludur ve camdan yapılmış bir
kaptır. Trafo ısındığında yağ genleşerek seviye kazanır. Trafo içindeki serbest hava,
nefeslikten dışarı çıkarak tahliye olur. Trafo soğuduğunda, yağ hacmi azalır ve dışarıdan
rutubetli hava trafoya doğru dolar. Bu esnada nefeslikten geçerken rutubetini bırakır. Kuru ve
kullanışlı silikajel mavi renklidir. Rutubet alma kabiliyetini rengi bozulunca kaybeder. Renk
bozulması olduğunda silikajel 100 derecelik bir sıcaklıkta, mesela bir fırın içinde kurutularak
rejenere edilir. Kurutulduğunda, yani Rejenere işlemi sonrasında rengi mavileşmiyorsa, nem
alma özelliğini kaybettiğinden dolayı değiştirilmelidir.
Nefeslik hava girişi serbest olmalıdır. Silikajel rengi mavi olmalıdır. Silikajeli serbest havanın
rutubetinden korumak için nefesliğin altında bulunan camlı küçük yağ bölmesi, seviye
çizgisine kadar yağla dolu olmalıdır. Silikajele yağ bulaşmamalıdır.

Özel kontrol ve bakımlar
Dikkat: Gözle yapılacak kontrol işlemlerinde, trafonun topraklama bağlantısının güvenilir
olduğundan emin oluncaya kadar, trafoya temas can güvenliği açısında tehlikeli olarak
kabul edilir. Bu işlem ötesinde yapılacak işler için, trafo enerjisi kesilmelidir.
Enerji kesimi sonrası beklenmedik enerjilendirme olabileceği varsayımı ile, trafo, mal ve can
güvenliği açısından, kilitler ve uyarıcı ikaz levhaları ile emniyete alınmalıdır. Enerjinin kesik
olduğu mutlaka test edilmelidir. Trafo test sonrasında mutlaka topraklanmalıdır. (Bakınız
konu 20)
Tüm bağlantı noktaları aşırı ısınma ve oksidasyon açısından kontrol edilmelidir. İzolatörler ve
buşing yüzeylerinde atlama ve çatlak izleri aranmalı, conta kaçak kontrolu yapılmalıdır.
İzolasyon yüzeyleri kire karşı temizlenmeli ve hasarlı izolatörler değiştirilmelidir. Yağ kaçakları
giderilmelidir.
Tüm tank yüzeyi, soğutma radyatörleri, kademe değiştirici, yağ kaçakları, kir, oksidasyon
açısından kontrol edilmelidir. Gerekli görüldüğünde trafo boya ve tamiratlar için bakıma
alınmalıdır.
Trafo taban sacı çürüme açısından kontrol edilmelidir. Topraklama elektrodu direnç testi
yapılmalıdır. (Bakınız: Konu 18)
Soğutma fanları ve varsa sirkülasyon pompaları ve koruma amaçlı tüm koruma röleleri,
fonksiyon açısından kontrol edilmeli ve imalatçı önerileri doğrultusunda test edilmelidir.
Yağın bozulmaması için gerekli özen gösterilmelidir. Trafonun yağı ile ilgili bakım anında, hava
rutubeti yüksekse ve bakım zorunlu ise yağın rutubet almaması için her tür tedbir alınmalıdır.
İlave yağ konması halinde, ilave yağın izolasyon testi yapılmış olmalıdır. İlave edilecek yağın
sıcaklığı ile tanktaki yağ sıcaklığı ayni olmalıdır. İlave edilecek yağın çok olması halinde yağ
ilavesinin mümkün olduğu kadar hava kabarcığı çıkarmamasına dikkat edilmeli ve enerji
vermeden önce, 12 saat havanın atılması için beklenmelidir.
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Yağ bakımı ve yağ analizi
İzolasyon yağı üzerinde yapılacak testler






Delinme testi
Asit tespiti
Renk ölçümü
İzolasyon yağı güç faktörü testi
Göz kontroludur

Bu testler için 18.bölüme bakınız.
Yağ örneği, zorunlu olmadıkça, trafo enerjisi kesildikten sonra alınmalıdır. Yağ örneği, ancak
trafo altındaki vanadan alınabilir. Altta yağ alma vanası yerine kör tapa olabilir. Bu tapa
sökülerek yerine uydun bir vana takılmalıdır. Alınacak örnek, testleri tamamlayacak miktarda
olmalıdır. Bu konuda testi yapacak kuruluş ile görüşülmelidir.

Yağ kalitesinin düzeltilmesi ve yağ yenilemesi
Testler sonucu yağ örneğinde, olumsuz bir test değeri görülürse, yağın, tesviyesi, düzeltilmesi
ya da yenilenmesi söz konusu olur. Yağ tesviyesinde yağ içindeki nem ve katı parçacıklar
alınır. Bu işlemler filtreleme ve vakum altında su buharlaştırılması ile olur. Yağın düzeltilmesi
ise asidik ve çökeltili maddelerin ortamdan alınması işlemidir. Bu işlemde zararlı maddeyi
emici kimyasallar veya alüminyum-silikat türü toprağımsı maddeler kullanılır. Tüm bu işlemler
sonunda yağ değerleri düzelmişse yağ kullanılmaya devam edilir. Aksi takdirde yağın tamamı
boşaltılarak, trafoya yeni yağ doldurulur.

Diğer testler
Yağ testleri dışında, izolasyon dayanım değerleriyle ilgili, diğer trafo elemanları da test
edilmelidir. Bu testler izolasyon direnci testi ve dielektrik emme testidir. Güç faktörü testi,
izolasyon şarlarındaki gidişatı belirler ve gelecek için kayda alınmalıdır. Bunlar tahribatsız test
yöntemleridir ve izolasyona zarar vermezler. Bakınız: Konu 18

Tur sayıları oran testi ve Kutup testi
Primer ve sekonder sargı turlarının testinde, bir primer sargıdaki tur sayısının, ayni faza karşı
gelen sekonder sargıdaki tur sayısıyla mukayesesi yapılır. Bu test sadece bakım için gerekli
bir test değil, ayni zamanda trafo kabul testleri arasındadır. Kutup testi ise trafo kutuplarının
vektörel dizilişini belirler. Sadece kabul testi olarak yapılır.
Tur sayıları oranı için test aleti bulunamadığında kaliteli bir voltmetre (Tam skalada 0,25
doğruluk) ile primer ve sekonder gerilimler ölçülerek oran bulunabilir.
Tur sayıları oran testinde, trafonun yüksüz kademelerinin her biri ölçülmelidir. Yükte kademe
değiştirici varsa, değiştiricinin her kademe değeri için test yapılmalıdır. Eğer hem yükte
değiştirici, hem de yüksüz değiştirici varsa yüksüz değiştiricinin her kademesi için, yüklü
değiştiricinin tüm kademeleri teker teker ölçülmelidir.
Bu testler, bir trafonun sargılarında olabilecek spir kısa devrelerini veya bağlantı sorunlarını
haber verirler.
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Tam kapalı ve azot altındaki trafolarda ise, gaz örneği alınarak patlayıcı gazların azot gazına
oranı tespit edilir. Bu gazlar ısınma sonucu izolasyon bozulmasından dolayı açığa çıkarlar. Azot
içindeki patlayıcı gaz oranı % 0,5 civarında olmalıdır. % 5 i bulmuşsa trafo bakıma alınmalıdır.
Ayrıca yağ örneği alınarak, yağ içinde çözünen gazlar, gaz kromatografı ile tespit edilir.

KURU TRAFOLAR
Kuru trafolar ya atmosfer altında ya da gaz içinde çalışırlar. Kuru trafolar genellikle vernik
emdirilmiş ve dökme reçine ile örtülmüş trafolardır. Gazlı türler, genellikle azot gazı içinde
hapsolunmuştur. İzolasyon sınıfları 80 Cº, 115 Cº, 150 Cº olarak imal edilirler. Yağlı trafolara
yapılan olağan kontrollar, yağla ilgili kısımlar hariç, bunlarda da geçerlidir.
Ayni şekilde akım ve gerilim okumaları, sıcaklık kayıtları benzerdir. Tüm değerler imalatçı
firma değerleriyle mukayese edilmelidir.
Kuru tip trafoların cebri soğutulanlarında bulunan soğutma yüzeyleri temiz ve kanallar açık
olmalıdır. Kuru tip dahili trafolar genellikle oda içinde olduklarında, oda sıcaklığı sürekli olarak
kaydedilmelidir. Havalandırma koşulları trafo için önemli olduğundan sürekli olarak
izlenmelidir. Fan soğutmalı bir odada hava hareket hızı dakikada 122 metreyi geçmemelidir.
Aşırı sıcaklık termostatı ve alarm devresi kontrol edilmelidir. Dış şasede kir ve korozyona izin
verilmemelidir. Oda su sızıntılarından korunmalıdır. Trafo sesindeki değişme, gevşek spir,
bağlantı veya kötü tesisat gibi bir problemin habercisidir.

Tamir ve bakımlar
Dikkat: Gözle yapılacak kontrol işlemlerinde, trafonun topraklama bağlantısının güvenilir
olduğundan emin oluncaya kadar, trafoya temas can güvenliği açısında tehlikeli olarak kabul
edilir. Bu işlem ötesinde yapılacak işler için, trafo enerjisi kesilmelidir.
Enerji kesimi sonrası beklenmedik enerjilendirme olabileceği varsayımı ile, trafo, mal ve can
güvenliği açısından, kilitler ve uyarıcı ikaz levhaları ile emniyete alınmalıdır. Enerjinin kesik
olduğu mutlaka test edilmelidir. Trafo test sonrasında mutlaka topraklanmalıdır. (Bakınız
konu 20)
Trafo koruma kapakları açılırken dikkatli davranılmalıdır. Trafoda yapılacak gözlemler
aşağıdadır.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sargılar, izolatörler üzerindeki kir birikimi
Aşırı ısınmanın yol açtığı renk değişiklikleri
Atlama ve karbon izleri
Kırık veya çatlak izolatörler
Gevşek izolatörler, kelepçeler veya bobin seperatörleri
Çürümüş veya gevşek elektriksel bağlantılar,

Buna ilaveten topraklama bağlantısının gevşek veya oksitlenme kontrolu yapılmalıdır.
Topraklama direnci ölçümü yapılmalıdır. (Bakınız: konu 18)
Kirlenme ve toz elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Temiz ve kuru bir hava ile düşük
basınçta temizlik yapılmalıdır. Varsa havalandırma delikleri temizlenmelidir. Temizlik için
izolasyona zararı olmayan temizlik sıvıları kullanılabilir.
En iyi koruma trafonun ortam sıcaklığında yüksek bir sıcaklıkta durmasıdır. Bu durumda trafo
ortamdaki rutubetten etkilenmez. Trafonun enerjili beklemesi daha uygun olur. Eğer trafo
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uzun süre enerjisiz bekletilecekse, devreye almadan önce özel olarak ısıtılarak, kurutma
işlemine tabi tutulur. Kurutma işlemi için imalatçı önerilerine uyulmalıdır.
Tam sızdırmaz, kuru trafoların açılıp kapatılmaları için özel prosedür uygulanır. Bu işlerin
profesyonel ekiplerce yapılması uygun olur.
İzolasyon testi için yağlı tip trafolarda uygulanan yöntemler geçerlidir.
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BÖLÜM 8
KUVVET KABLOLARI

Kablo tesisatının güvenilir kalması açısından, koruyucu bakım işlemleri yapılması doğrudur.
Göz kontrolu ve izolasyon testleri bakımın temelini teşkil eder. Fakat her şeyden önemlisi, ne
yapılırsa yapılsın kötü montaj ve montaj sırasında verilen izolasyon ezilmesi gibi zararlar
bakımla kapatılamaz.

Göz kontrolu
Göz kontrolu, adından da anlaşılacağı üzere gözle yapılan kontroldur. Kabloya temas
gerekiyorsa ve kablo hareket ettirilecekse mutlaka enerji kesilmelidir. Kablo
kanal ve
galerilerinde, kabloların keskin köşelere dayanıp, baskı görmesi, gerilmesi, ekranının kopması,
bağlarının kopması, taşıyıcılarının çürümesi, kılıfının deforme olması, yangın kesici delik
dolgularının yıkılması gibi durumlar araştırılmalı ve fiziksel hasar görmemeleri sağlanmalıdır.
Topraklama iletkenlerinin açık devre olmamaları gerekir. Paslanma ve gevşemeler kontrol
edilmelidir.
Kablo başlıkları, pabuçları ve uçları kontrol edilmelidir. Kabloların sürtünen ve dayanan alt
kısımlarının hasarlı olmamasına dikkat edilmelidir.
Kablo galerilerinde dökülen sıva ve tavan betonları olmamalıdır. Zaman zaman galeri içinin
yıkanabilmesi için su gideri yapılmalıdır. Galeriye girmeden önce yıkama yapılabilir. Zehirli
veya boğucu gaz birikimi olabileceği düşünülerek, galeri içine girmeden önce emin
olunmalıdır. Galeriye girecek ekip, en az iki kişi olmalı ve bir kişi nöbetçi olarak dışarıda
kalmalıdır.
Bağlantı noktalarında bulunan klemens ve izolatör gibi parçalar, temizlik yönünden kontrol
edilmeli ve gevşeme ve çatlak kontrolu yapılmalıdır.
Kablo etiketleri okunabilir şekilde kalmalı ve hasarlı etiketler yenilenmelidir. Tüm kablo kontrol
işlemlerinin bakım aralığı bir yıl veya daha üzerinde olmakla birlikte, bakım kayıtları tutularak
geleceğe ışık tutulmalı ve mukayese imkanı yaratılmalıdır. Kablo testleri kılıf izolasyon direnci
ve dc yüksek gerilim testi olarak uygulanır.

Hava hatlarının bakımı
Havai hatlar, iletken askı parçalarının kontrolu, vibrasyon sonucu oluşan mekanik hasarların
kontrolu, Supportların sağlamlık kontrolu yönünden bakıma alınırlar. Nihayet direkleri
üzerindeki iletkenlerin, kırılma ihtimali bulunur. Bağlantı klemensleri kontrol edilmelidir.
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BÖLÜM 9
MCC

Motor kontrol merkezleri (MCC), motor yol vericilerinin bulunduğu panolardır. Bu
tip
panoların, sadece kendileri değil, motorlara yol verme tipleri ve şalt sistemleri de farklılıklar
gösterir. Fakat bakım için yapılacak önerilerin genel yapısı değişmez.

Gövde bakımları
Temiz, kuru ve korozyona karşı önlemlerin alındığı odalardaki panoların gövdelerinde
genellikle bakım gerekmez. Bununla birlikte pano içinde bulunan alet ve parçaların bakım ve
servise alınmaları gerekir.
Sınırlı kirlenmenin olduğu yerlerde periyodik bakım ihtiyacı doğar. Atmosferin kirlilik miktarı
bakım sıklığını belirler. Toz birikintileri periyodik bakım sırasında elektrik süpürgesi ile
temizlenir.
Çok kötü çürümeye maruz kalmış gövdelerin temizlenmesi, onarımı veya yenilenmesi gerekir.
5. kısımda anlatıldığı şekilde kabin kapıları açılırken dikkatli olunmalıdır. Kabin üzerinde
bulunan toz, aletler, pislikler ve başka tür malzemeler pano içine düşmemeleri açısından
alınmalıdır.
Kabinin açıldıktan sonra iç kısım toz, kirlilik, rutubet veya başka tür kirlilikler açısından kontrol
edilmelidir. Görülen bu kirlilikler temizlenmelidir. İçeride görülecek kirlilikler pano gövdesinin
durumunu veya çevre şartlarının kötüleştiğini gösterir.
Havalandırma kanalı delikleri engelleme olmaması için kontrol edilir. Sıcaklık kontrolu varsa
çalışması kontrol edilmelidir.
Klima türü cihazların çalışmaları ilk devreye alınmalarındaki durum ile karşılaştırılır. Bu
sistemle ilgili sıcaklık değeri, hava basınç ve kalite değeri, eşanjörler, fanlar, pompalar,
filtreler ve besleme üniteleri kontrol edilmelidir. Kompresörlü bir soğutma sistemi pozitif
basınç yaratmak üzere tasarlanır. Kontrol sırasında yapılacak basit bir filtre, damper, hava
sirkülasyonu kontrolu çalışma koşullarını normal halde tutar.
Temizlik 5 . konuda anlatılan önlemler altında yapılmalıdır.

Bara, kablo ve klemenslerin kontrolu:
Baralar ve izolatörler
Herhangi bir gevşekliğin sonucu ısınma veya arızadır. Topraklama iletkenindeki gevşeklik,
emniyet yönünden sorun yaratır. Aşrı ısınma gözle görülecek iz bıraksa da çoğu kez tamiri
mümkün olmayan sonuçlar yaratır.
Isınan bir bara, bara sisteminin ve buna bağlı olan kablo, akım trafoları, koruma röleleri gibi
donanımın tahrip olması sonucunu yaratır.
Alüminyum bara ve parçaların zımpara ile
temizlenmeleri doğru değildir.
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Bara ve bağlı iletkenlerin tüm bağlantı noktalarının sıkılıkları periyodik kontrollarda
bakılmalıdır. Sıkma torku, her cıvata büyüklüğüne, cıvata ve rondela cinsine ve bara cinsine
bağlı olarak değişir. Tork değerleri pek çok kaynaktan, imalatçıdan ve kılavuzlardan
bulunabilir. Sıkılan bir cıvatanın sonsuza kadar sıkı kalacağı ve gevşemeyeceği asla
düşünülmemelidir. İnfrared termometrelerle bu gevşemeler kontrol edilmelidir. Bakınız
Konu: 18 .
Not: Gevşemelerin temelinde vibrasyon ve ısınma-soğumalar yatar. Bu nedenle vibrasyon
düzeyi yüksek ve ısınma soğuma periyodu sık yerlerde gevşemeler artacağından böyle
şartlarda periyodik bakım sıklığı arttırılmalı ve torklamaya daha fazla özen gösterilmelidir.
Bara izolatörleri kirlilik yönünden kontrol edilmelidir. Yüzeyleri kırık olmamalı ve elektriksel
akma izleri bulunmamalıdır. Arızalı parçalar değiştirilmeli ve gevşek izolatörler varsa
sıkılmalıdır.

Güç ve kumanda kabloları
Kablo izolasyonlarında deformasyon ve ısıl izler aranmalıdır. Arızalı iletkenler değiştirilmeli
veya tamir edilmelidir. Değiştirme işi aslına uygun yapılmalı ve montaj özellikleri
bozulmamalıdır. Çalıştırma anında yapılmış geçici düzeltici bağlantılar kalıcı hale getirilmelidir.

Kontaklı ayırıcılar ve kuvvet bağlantıları
Çekmeceli yapılarda baradan elektrik alınması kontaklı ayırıcılarla olur. Kontak yerlerindeki
kontrolların yapılması için kaynak tarafındaki enerji kesilmeli ve kazayı engelleyecek önlemler
olarak, asma kilitle kilitleme yapılmalı, çalışma yapıldığını gösteren levha asılmalıdır. Devreye
bağlı olan alternatif durumundaki kaynak veya kondansatörler devre dışı edilmelidir. Çekmece
üzerinde bulunan sviç türü anahtarlar, masa üzerinde test edilmelidir.
Göstergesinde açık görünen bir kontak mekanizmasının kontakları tam olarak
ayırmayabileceği ihtimali olduğundan iş emniyetine dikkat edilmelidir. 5. konuda işlenen
emniyet önlemleri dikkate alınmalı ve mutlaka emniyet iki kez alınmalıdır.
Temizlik açısından rutin bakım işlemi yapılmalı ve kirlilikler temizlenmelidir. (Konu: 5)
Kontaklı ayırma parçalarının gevşemesi durumunda aşırı ısı yayılması olacaktır. Bu durumda
komple hasarlar oluşur. İmalatçı firma önerileri uygulanarak torklama yapılmalı ve gevşek
bağlantılar sıkılmalıdır. Karbonlaşan parçalar yenilenmelidir. Aşırı ısınarak eriyen, yapışan
veya çapaklanan kontaklarda tamirat belli ölçülerden sonra yerini değiştirmeye bırakmalıdır.

Mekanizmalar
Çalışmayı sağlayan mekanizmalarda elle çalışma kontrolları yapılmalıdır. Fabrikalardan
yağlanarak çıkan ürünlerin bir süre sonra yağlı kısımları kurur. Yağlama, imalatçı firma
önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

Sigortalar
Sigortaların ve ilgili kaidelerinin bakım 13. konuda anlatılmaktadır.
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Kontaktörler
Kontaktörler çalışan parçalar olduklarında en çok aşınan kısımlardır. Kontaktörlerin kontak
parçaları ve ark hücreleri bakım yapılacak kısımlardır.
Kontaklar ve ark hücreleri aşırı ısı nedeniyle yanabilir, eriyebilir veya kontaklarda
deformasyon olabilir. Kontak yüzeylerinde meydana gelecek tabii aşınmalar ve yukarıda
anlatılan türde gelişen olaylarda kontak yenileme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem için imalatçı
bakım kılavuzlarında belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Kontak yay parçaları ısınma ile
basma özelliğini kaybedebilir. Kontakların yenilenmesinde düzensiz baskı oluşmaması için tüm
kontaklar ve parçaları birlikte değiştirilmelidir. Kontak zımparalama işlemi imalatçı tarafından
önerilmedikçe yapılmamalıdır. Ark söndürme hücrelerinde derin yanıklar oluşmuşsa veya
parçalanma söz konusu ise yenilenmelidir. İzole parçalarda zımparalama işlemi
yapılmamalıdır.

Bobinler
Gürültülü çalışan bir kontaktör veya rölede nüve oturma problemi veya kırık bir nüve kısa
devre halkası bulunabilir. Bobin yanmadan önce gerekli düzeltme işi yapılmalıdır. Aşırı ısınma
sonucu yanan bobinler yenilenmelidir. Bobinden akan izolasyon reçinesi ve kalıntılar
temizlenmelidir.

Termik röleler
Aşırı akım röleleri motor koruma devrelerinde hayati öneme sahip elemanlardır. En çok
kullanılan aşırı akım röle türü, motorun çektiği akım miktarını ısıya çeviren termik rölelerdir.
Isı miktarı istenilen değeri aştığında termik röle kontağı kontrol devresini açar. Bunun sonucu
kuvvet devresi açılarak motor enerjisiz kalır. En çok kullanılan termik röle tipi bimetal
olanlardır.
Termik röleler reset edilerek tekrar devreyi tamamlarlar. Reset işlemi öncesi aşırı akıma
neden olan etki bulunarak bertaraf edilmelidir. Termik tür rölelerde ortam sıcaklığı ayar
üzerinde etkili olduğundan termik röle ayar değerleri sağlıklı yapılmalı ve termik ayarları
değiştirilecekse, tüm veriler değerlendirildikten sonra değiştirilmelidir.
Aşırı akım termik röle ayarında motorun etiket değerlerinden yararlanılmalıdır. Tüm motorlar
için düzenlenecek ortak tabloda motor etiket akımları ve termik ayar aralıkları gösterilmeli ve
bakım dosyasında bulundurulmalıdır. Böyle bir bilginin motor yol verme panosu içinde saklı
olması daha uygun olur. Ancak bunun yangına sebep olmayacak düzende pano kapağına
yapışık olması gerekir.
Rölelerin periyodik bakımları sırasında gevşek uç bakımından kontrolları yapılmalıdır. Aşırı
akım karbon izi bırakacağından röle üzerinde iz aranmalıdır. Aşırı akım röle bimetali üzerinde
de metal deformasyonu yaratacağından röle ayar değeri değişebilir. Aşrı akım rölelerinin
üretici tarafından verilen akım zaman eğrilerine uygun olup olmadıkları test sonucu ortaya
çıkar. Bu test için uygun düzenek hazırlanmalıdır. Üretici firma spesifikasyonuna uymayan ve
üzerinde aşırı akım sonucu değişiklik oluşan röleler değiştirilmelidir.

Kontrol devresi elemanları ve yardımcı aksesuarlar
Bunlar genellikle butonlar, sinyal lambaları, seçici anahtarlar, zaman röleleri ve yardımcı
rölelerdir. Rutin bakım işleri aşağıda sıralanmıştır.
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Gevşek bağlantıların kontrol edilmesi
Mekanik düzenlerinin ve kontak mekanizmalarının kontrol edilmesi
Kontakların kontrol edilmesi
Aşırı ısınmalardan kalan izlerin araştırılması
Yanmayan lambaların çalışır hale getirilmesi

Kilitleme devrelerinin bakımı
1

Yardımcı kontaklar

Kontaktörler ve rölelerin yardımcı kontakları kilitleme devrelerinde kullanılır. Bu kontakların
bakım için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
(a)
(b)
(c)

Bağlantılardaki gevşemeler kontrol edilmelidir.
Mekanik düzenlerinin ve kontak mekanizmalarının kontrol edilmesi
Kontakların kontrol edilmesi

2

Mekanik kilitlemeler

Mekanik kilitlemelerin iki amacı bulunur. Emniyeti sağlarlar ve bir işle görevlendirilmişlerdir.
Emniyet kilitlemeleri makine operatörünün kazalara karşı güvenliğinin sağlanmasıdır. İşle
görevlendirilen kilitlemelerde sağ-sol dönüşlü motor kontaktörlerinde olduğu gibi bir kontaktör
mekanik olarak açılmadan diğer kontaktörün kapanmasını önlerler. Aşırı deformasyon
gösteren veya eskiyen kontaktörler yenilenmelidir. Kilitleme özelliklerinden bazıları aşağıdadır.
(a)
(b)
(c)
(d)

Kapı üzerinden ana devreye hükmeden kilitleme: Kapı kapatılmadıkça ana devre
“ON” pozisyonuna getirilemez.
Asma kilitle tahrik edilen tür kilitleme: Asma kilit takılarak sistemin devre dışı
olması sağlanır.
Kapı açılması istendiğinde, ayırma pozisyonerinin “ON” durumunda olması koşulunu
arayan kilitleme
Çekmeceli yol vericilerde çekmecenin yerine oturmasını sağlayan kilitleme. Bu
kilitleme açılarak çekmece dışarı alınır. Genellikle bakım istemez.
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BÖLÜM 10
ELEKTRONİK CİHAZLAR

Elektronik cihazların özel bakımları cihazın cinsine göre değişiklikler gösterebilir. Özel bakım
prosedürleri direk olarak imalatçı firmadan istenebilir veya cihazla birlikte sunulan
kılavuzlarından sağlanabilir. Bazı durumlarda, imalatçının bakım servisi aracılığıyla özel
eğitimli personel bakımı üstlenir.
Elektronik cihazlarda bakımın amacı aşağıdaki hususları önlemeye yöneliktir.
(a)
(b)
(c)
(d)

Cihazı ısı, toz, nem ve diğer kirliliklere karşı korumak,
Cihazdan yararlanma süresini uzatmak ve arıza süresini azaltmak,
Cihazın ömrünü uzatmak,
Ortaya çıkabilecek sorunları önceden görmek ve önlemek,

Bu cihazlarda bakım işini aşırıya götürmemek gerekir. Cihazdan beklenen görev, işini
aksatmadan, kullanıldığı amaca hizmet etmesidir. Bakımı yapılmamış cihazlardan güvenli
çalışma beklenemez.
Cihazın bakımından sorumlu kişi/kişilerin işin gerekliliğine inanmaları ve bakımın cihaz için
önemini kavramış ve yerine getirmiş olmalarıdır.

Özel önlemler
Koruyucu bakım öncesi özel iş emniyeti tedbirleri alınmalıdır. Servise alınırken enerjinin
kesilmiş olmasın çok önemlidir. Cihaz içindeki enerji birikimi için, imalatçının önerilerine
uyulmalıdır. Enerji birikimi, hem insana, hem de cihaza zarar verebilir. Kondansatörler direnç
üzerinden boşaltıldıktan sonra direk kısa devre edilerek, boş oldukları görülmelidir. Bazı
cihazlarda toprak ile izolasyon olduğundan, toprak iletkeni üzerinden, kondansatörlerin
boşaltılması mümkün olmaz. Bazı cihazlarda da enerji kesildikten sonra sıcak kısımlar
olabileceğinden yanıklara yol açmamak için soğutulmaları gerekir.
Nadiren de olsa, bazı cihazlar, enerjili iken arıza aramaya müsaittir. Bu durumda test için
kullanılan ölçü aletlerinin, izolasyon değeri cihaza uygun, sağlam proplarla yapılması gerekir.
Cihazın topraklaması izole ise, şase teması sonucu oluşacak tehlikeye karşı korunmalıdır.
Tüm tedbirlerin ötesinde, elektronik cihazların statik elektrik boşalmasına karşı korumasız
olduğu düşünülmelidir.

Koruyucu bakım işlemleri
Koruyucu bakım işlemleri aşağıda sıralanmıştır.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Göz kontrolu
Temizlik
Ayar işlemleri
Test işlemleri
Bakım işlemleri
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(a)Göz kontrolu:
Göz kontrolu bakım programındaki en önemli unsurdur. Cihaz çalışma performansı, küçük
sorunlarda ortaya çıkmayabilir. Fakat normalden sapmalar varsa, az da olsa tespit edilmelidir.
Sorunlar büyümeden alınacak küçük önlemler, büyük sorunların ortaya çıkmasını engeller.
Göz kontrolunda cihaz üzerinde bir dizi gözlem yapılmalıdır. Bunlar renklerindeki değişim, yer
değiştirmeler, cihaz içinin temizliği vs dir. Göz kontrolunda temel alınacak kontrol başlıkları
aşağıda verilmiştir.





Gözle tespit edilebilen ısı kaynaklı renk değişimleri
Kabloların aç kapa hareketiyle veya ısı etkisiyle uzaması sonucu yer
değiştirmeleri ve bu hareketlerin sonucu meydana gelen sürtünme aşınmaları
Kirlilikte görülen birikme noktaları, paslanma başlangıcı
Sıkılıklardaki azalmalar çekerek yapılacak gevşeme kontrolları

(b)Temizlik
Cihazın içinin ve dışının temizliği, düzgün çalışması açısından önemlidir. Tozlanma, kaçak
akımların artmasına, daha sonra arızaya yol açacak, yüzey akımları oluşmasına neden olur. Bu
tür tozlar, elektrikli süpürge ile veya duruş sırasındaki bakımlarda temizlenmelidir. Cihaza ait
filtreler varsa temizlenmeli, tıkanan veya yırtılanları değiştirilmelidir. Baskılı devre
temizliklerinde, solvent kullanılmamalıdır.
(c)Ayarlar
Ayarlar, performansa yönelik olarak, normal çalışma koşullarındaki değerleri yakalamak için
yapılmalıdır. Özel ayarlamalar, cihazın kılavuzunda verilmekte ve her cihaz için değişmektedir.
Cihazlardaki ayarlamalar belli aralıklarla programa alınmalı ve ayarlama süreleri için prosesin
veya çalışma koşullarının durumu göz önüne alınmalıdır.
(d)Testler
Cihaz imalatçılarının önerilerine göre yapılmalıdır.
(e) Bakım
Cihazların tamirat bakımları, imalatçı önerileri doğrultusunda yapılır. Profesyonel servis
elemanlarının veya şirketlerin kullanılması bir yöntemdir. Cihaz tamiratında hasarın
giderilmesi esastır. Cihaz için olumsuzluk teşkil edecek her türlü yaklaşım sakıncalıdır. Gözle
görülecek kablo gerilmeleri, bağlantı sorunları giderilmelidir.
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BÖLÜM 11
KOMPAK ŞALTERLER

Kompak şalterler üretici firma tarafından son derece yoğun test ve kalibrasyon işlemlerine tabi
tutulurlar. Bu testler belli standartlara göre düzenlenir. Dolayısıyla mühürü açılmamış bir
şalterin, bu standartları sağlaması beklenir. Açılmış bir mühür, bu güvencenin kalktığı
anlamına gelir. Dolayısıyla bakım amacıyla yapılacak işler, son derecede sınırlı kalmaktadır.
Kompak şalterler, üzerlerinden, ayarlı akım değerini aşan akım geçtiğinde devreyi keserler.
Kötü bağlantı gibi durumlarda ortaya çıkan ısı, şalterin içinde açma mekanizmasına kadar
yansır. Bu durumda şalterin orijinal özellikleri değişir. Pano içinde kullanılacak Kompak
kesicilerin akım taşıma kapasiteleri % 100 olmasına rağmen % 80 akım çekilirken, bu
durumun saatler sürmemesi gerekir. Yani şalter tam yükün %80i üzerine çıkılmamalıdır.
Bir Kompak şalter, hem kısa devre akımlarını, hem de, aşırı yük akımlarını kesecek
özelliktedir. Kısa devre akım zamana göre ters işler yani ne kadar akım fazla ise açma süresi o
kadar kısa sürer. Aşırı yük akımlarında ise şalter, aşırı akıma mümkün olduğunca tolerans
göstererek motor koruma termikleri gibi çalışır. Ciddi akımlar meydana geldiğinde şalter
sadece altındaki elemanı değil, tüm donanımı koruyacak kadar hızlı açma yapar. Yüksek hata
akımlarında şalter manyetik açma yapar, yük akımlarında ise termik açma özelliği devrededir.
Normal Kompak şalterlerde toprak kaçak akım tespit özelliği yoktur. Bu nedenle küçük toprak
kaçak akımları oluştuğunda termik özellik nedeniyle devredeki hatayı tespit edemez. Bu tür
hatalar büyük hasarlar yaratır. Gerekli görülmesi halinde özel toprak kaçak rölesi kullanılması
gerekir. (Bakınız 12. Bölüm)
Hata açtırma kısmı bakımında Kompak şalterler 3 sınıfa ayrılır.
1. Trip ünitesi değiştirilemeyen şalterler
2. Trip ünitesi değiştirilebilen şalterler
3. Elektronik şalterler.
Genellikle 1. sıradaki şalter uygulaması yaygındır.

Bakımın şekli
Bakımın niteliği mekanik ve elektrik diye iki kısma ayrılır. Mekanik bakım,




Panosundaki montajdan gelen şartlara,
Bağlantıların kalitesine
Manuel operasyonlar gibi ortam şartlarına bağlıdır.

Elektrik bakımı testlerden ibarettir. Testler 18. konuda işlenmiştir.

Göz kontrolu ve temizlik
Kompak şalterlerin temiz tutulması, şalterden yayılacak ısının yayılmasına yardımcı olur.
Temiz bir gövde, ayni zamanda fazlar arası ve faz toprak arası oluşacak atlamaları önler. Kısa
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devre anında, gövde mekaniksel olarak kısa devre akımının yarattığı mekanik kuvvetlere
dayanmalıdır. Bu nedenle göz kontrolu sırasında, gövdede çatlak olup olmadığı gözlenmelidir.
Şalter gövdesinde meydana gelen ısınmanın yarattığı etki, hatalı açma ve muhtemelen
ardından bir arıza demektir. Gevşek bağlantılar aşırı ısınmada en ön plandadır. Periyodik
bakım sırasında gövde üzerinde aşırı akım etkisi ve gevşeklik kontrol edilmelidir. Gevşek uçlar
şalter imalatçısının önerisi doğrultusunda tork anahtarı ile sıkılmalıdır.

Şalterin mekanik yapısı
Şalter iki temel kısımdan oluşur. Birinci kısımda kontaklar bulunur. Bu kısım devrenin fiziksel
olarak ayrıldığı yerdir. Ayırma mekanizması da bu kısımdadır. İkinci kısım trip ünitesidir. Bu
kısımda da algılama ve trip mekanizması yer alır.
Hareketli kısımların, periyodik olarak açma, kapama yaptıkları kontrol edilmelidir. Uzun süre
çalışmayan diğer elemanlar gibi, şalter mekanizmaları da sorun çıkarabilir. Şalterin elle
çalışma kontrolu, kontakları temizler. Fakat trip mekanizmasına yardımcı olmaz. Bazı
şalterlerde elle trip özelliği bulunur. Bu tip şalterlerde trip kontrolu bu yolla yapılabilir.
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BÖLÜM 12
TOPRAK KAÇAK KORUMA CİHAZLARI

Toprak kaçak koruma cihazları, insan hayatını ve sistemi koruduklarından, var olan iki ayrı
tipin iyice öğrenilmesi ve aradaki farkların bilinmesi gerekir.

Toprak kaçak akım devre kesicisi
Bu cihazlar bir insanın temas sonucu, canlı uç ile toprak iletkeni arsında kalarak ölmesinin
önüne geçmek için yapılmışlardır. Toprağa daha önce bilinen bir akım değerine eşit veya daha
fazla akım geçmesi halinde, devreyi keserler. Bu akım, mili amper seviyelerindedir. Vücut
tarafından hissedilen taban değer 0,5 mili amperdir. Bunun eksik tarafı faz-faz arası kısa
devre halindeki teması algılamamasıdır. Tipik olarak evlerde kullanımı yaygındır.

Toprak kaçağı koruma rölesi
Bu röle canlı uçla toprak arasında meydana gelen bir kısa devrede sistemdeki tahribatı
önlemek veya azaltmak için kullanılır. Bu koruma tipinde de daha önceden tespit edilen akım
değeri veya daha üstündeki akımlar için devre kesme işlemi olur. Fakat burada sözü edilen
akımlar oldukça yüksek değerdeki akımlardır. İnsan yaşamını elektrik çarpılmasından
kurtarma özelliği yoktur.
Toprak kaçak akım devre kesicilerinin bakımları açısından fabrikasyon mühürlü olmaları
nedeniyle son derece kısıtlı işlem söz konusudur. Kendi ünitesi üzerinde test butonu bulunan
cihazlar için test işlemi verilen frekansta yapılır. Yapılan test işleminin sonuçları tarihi ile
birlikte kaydedilmelidir.
Ayrıca özel test cihazları bulunmaktadır. Bunun için önerilen kabul görmüş test cihazları
kullanılmalıdır. Farklı test cihazları hayati öneme haiz işler için kullanılmamalıdır. Test işlemi
sırasında koruma cihazının açması test cihazının açmadığını göstermesi uç karışıklıklarının ve
açık toprak bağlantısının belirtisidir.
Toprak kaçağı akım devre kesicilerinin birden fazla çeşidi bulunur.
1.
2.
3.
4.

Anahtarlı devre kesici tip
Priz tip
Seyyar tip
Sabit tip

1.

Anahtarlı tipler hem kısa devre akım korumasına ve termik korumasına sahip hem de
toprak kaçak akım korumasına sahip ve çok yaygın kullanılan tiplerdir. Kompak
şalterlerde belirtilen bakım kuralları bunlar için de geçerlidir.

2.

Priz tipte olanları kısa devre ve yük akımlarına karşı koruma yapmazlar. Yapıları
itibariyle sabit montajlıdırlar. 16 konudaki prizler kısmında bakımla ilgili bilgiler
bulunmaktadır.
Seyyar tipler gene prizlerden enerji alınırken kullanılan bir tür seyyar fiş priz
kombinasyonudurlar. 16 ve 17. konularda bakımla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

3.
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4.

Sabit tipler pano içinde veya direk üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış özel
tiplerdir. Bakımlarındaki en önemli husus bağlantı sıkılığı ve temizliktir. Tamiratları için
imalatçı önerilerine uyulmalıdır.

Torak kaçak akım röleleri topraklı sistemlerde kullanılırlar. Sensör, röle ve açma ünitesi
denilen üç kısımdan oluşurlar. Montajlarından önce kabul testi yaptırılması önerilir.
Toprak kaçak akımının algılanması, ya toprak iletkeni üzerine monte edilen akım algılayıcısı
ile, ya da fazlar üzerindeki akım algılayıcıları aracılığı ile olur. Akım algılayıcıları genellikle akım
trafolarıdır. Röle uzakta monte edilerek trafolardan çıkan bağlantılar röleye getirilir.
Açma ünitesine ait mekanizma kesici ile entegre durumdadır. Bu mekanizmanın bakımı 11.
bölümde anlatılmıştı. Akım trafolarının bakımları ise, 6. bölümde aktarılmıştı. Akım
trafolarında bağlantı sıkılığı ve temizlik önemlidir. Tamiratlar imalatçı firmalarca yapılmalıdır.
Diğer bağlantılarda meydana gelecek kusurlar, 5. bölümde anlatılan tedbirler alınarak
giderilmelidir. Eğer sistem panosunda test özelliği varsa, düzenli bakım programı ile testler
yapılmalıdır. Eğer test imkanı yoksa imalatçı firmadan test için gerekli bilgi alınmalıdır.
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BÖLÜM 13
SİGORTALAR

1000 V ve altındaki sigortalar
Sigortaların çıkarılması ve takılması sırasında enerjinin kesik olması şarttır. Fakat enerjinin
kesilmesi mümkün değilse, bu durumda gerekli önlemler alınmalıdır.
Sigorta metal kısımlarının ve sigorta gövdesinin yaylarının renkleri, ısıdan dolayı
değişeceğinden, gözle kontrol edilmelidir. Isınmanın erken tespiti, en iyi şekilde, sigorta
üzerinden akım çekilirken, infrared termometre ile yapılır. Isınma varsa gerekli düzeltme işi
yapılmalıdır.
Sigorta kaidesinin, enerjisi kesilerek tüm cıvataları tork anahtarıyla sıkılmalıdır. Tutucu yayları
gevşek olmamalıdır. Gevşek yaylı altlıklar, değiştirilmelidir. Oksitlenmiş tutucu ve sigorta
bıçakları temizlenmelidir. Bu kısımlar, gümüş kaplı olduklarından temizleme işlemi zımpara ile
yapılmamalıdır. Kontak yüzeyleri, anti-oksidan tip temizlik sıvılarıyla ve bezle temizlenmelidir.
Renk değişikliği yerini deformasyona bırakmışsa ve hasar bırakmışsa sigorta ve/veya altlığı
yenilenmelidir.
Pek çok çeşit kuvvet sigortası tipi mevcuttur. Özellikle açma eğrisi, açma hızı akım değeri ve
gövde büyüklüğü bakımından farklar bulunur. Değiştirilirken, sigortanın eskisiyle aynı özellikte
olması gerekir. Sorun yaşamamak için, özellikle nadir bulunan sigortaların, mutlaka yeterli
miktarda yedeklenmeleri gerekir. En yaygın sigorta türü bıçaklı NH 00, NH 0, NH1, NH2,
NH3… boy ve üzeri sigortalardır. Sigorta altlıkları da ayni boyu kabul eder. Bu nedenle akım
taşıma kapasiteleri aynı olsa bile, farklı büyüklüklerdeki sigortalar birbirlerinin yerine
kullanılmamalıdır.
Sigortaların seçiminde 5 ayrı kriter vardır.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Kısa devre kesme akımı kapasitesi
Gerilim
Akım değeri
Açma zamanı
Akım sınırlama özelliği

Kısa devre kesme akımı kapasitesi

Sigorta, oluşacak kısa devre akımından daha yüksek bir akıma dayanabilmelidir. Bu değer iyi
seçilmemişse, kısa devre anında oluşan akım, sigortanın dayanma akımının üstünde
olacağından, sigorta gövdesi ve kaidesi parçalanır. Sigortadan 100 000 A ve üzerinde bir
dayanım beklenir.

2.

Gerilim

Sigortanın üzerinde yazan gerilim en azından işletme gerilimine eşit ve genellikle daha büyük
olmalıdır.
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3.

Akım

Sigorta akımı ondan beklenen korumayı sağlayacak değerde olmalıdır. Çünkü bu akım
seviyesi, altında bulunan tüm kontaktör, termik, kablo, yük ve tesisatı koruyacak düzeyde
olmalıdır. Devre tasarımı yapılırken akım tespiti yapıldığından, yeni bir durum ortaya
çıkmadıkça, akım değişikliğine gidilmemelidir.

4.

Zaman gecikmesi

Sigortalar imal edilirken, ya motor devreleri gibi kalkış akımlarının ve kondansatörler gibi,
çullanma akımlarının olduğu devrelerde kullanılmak üzere tasarlanırlar, yada normal olarak
zaman gerektirmeyecek şekilde tasarlanırlar. Her iki durumda da açma akımları aynı ama
açma süreleri farklıdır. Gecikmeli bir sigorta, normal sigorta yerine kullanılabilir. Fakat normal
sigorta, gecikmeli bir devrede hemen atacağından kullanılmamalıdır.

5.

Akım sınırlamalı sigortalar

Sigortalar, genellikle alçak gerilim kuvvet tesislerinde, akım sınırlandırmalı olarak
kullanılmazlar. Fakat Orta gerilim veya elektronik devre gibi, bazı durumlarda akımın
sınırlandırılmasının hem gecikme üzerine hem de tahribat üzerine olumlu etkisi olur. Sigorta
akımı, akım sınırlamasız sigortalara göre çok daha düşük tespit edilir.
Sigorta, kalite onayını veren TSE gibi bir kuruluşun onay belgesine sahip olmalıdır. Bu onay
sigortanın laboratuarda hem a.c. hem de d.c. akım altında test edildiğinin onayıdır. Sigorta
seçiminde en uygun sigortanın seçilmesi esastır.

Özel sigortalar
Elektronik kuvvet devrelerinde, doğrultucular, hız kontrol üniteleri gibi devrelerde özel amaçlı
sigortalar kullanılırlar. Yüksek açma hızlı veya yarı iletken esaslı sigortalar bu sınıftandır. Bu
sigortaların toleransları olmadığından, kullanım yerinin ihtiyacına göre aynı tip sigorta
kullanılmalıdır.

1000 Voltun üzerindeki sigortalar
Bu sigortalarda gövde büyüklüğü nedeniyle sigorta gövdesi de, sigortanın ana bölümlerinden
biridir. Bu sigortalar akım sınırlamalı ve akım sınırlamasız, kumlu veya yağlı olarak üretilirler.
Akım sınırlama özelliği, orta gerilimde daha düşük akım seçme işine yarar. Bakım sıklığı
kullanıcının ihtiyaç hissettiği sıklığa göre yapılır. Sigortanın sökülmesi ve takılması için
mutlaka enerji kesilmelidir. Sigorta çevresinde enerji olmamalıdır. Sigorta yalıtım
malzemesinde kırık çatlak olmamalıdır. Gövde üzerinde toz birikintisi, atlama izi, anormal
görünecek şeyler olmamalıdır. Bu tür kirlilik temizlenerek giderilmelidir.
Metal kısımlarda karıncalanma, yanma, deformasyon olmamalıdır. Varsa yenisi ile
değiştirilmelidir. Sigorta gövdesi üzerinde, benzer izler aranmalı ve temizlenmelidir. Temizliği
yapılamayanlar yenilenmelidir.
Cıvata, somun, rondela ve pim gibi aksesuar parçalar kontrol edilmeli ve sağlam ve sıkı
olduklar gözlenmelidir. Atmış sigorta tüpleri, özellikle orta gerilim sigortaları için, imalatçı
tarafından yenilenebilir.
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Bazı sigorta tüplerinde, atma sırasında ortaya çıkan gazları deşarj edecek eksoz bulunur.
Eksozun dışarıdan içeriye hava geçirmemesi için sızdırmazlığının kontrol edilmesi gerekir.
Kaçak tespit edildiğinde, sigorta değiştirilmelidir.
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BÖLÜM 14
MOTORLAR

Motorların bakımları, motorların çeşitliliği kadar farklılıklar göstermez. Uyulması gereken
tavsiyeler, genel nitelikte olup, gerek büyüklük gerekse özellikler olarak, fazla detayları
kapsamaz.
İşletmedeki motorların tam bir listesinin olması, bu motorların üstlendikleri görevler ve geçmiş
zamana ait hikayeleri, bakım planlamasında temel unsurlardır. Kontrol sıklığının tespitinde,
motorun çalıştığı ortam koşulları, devrede kaldığı saat toplamı, çalışma şekli önemlidir.
Periyodik kontrol ve uygun bakım, motorun çalışmasını sürekli kılar. Bazı durumlarda
sökülerek, komple bakıma alınması ve tamir edilmesi gerekir.

Emniyet tedbirleri
Aşağıdaki emniyet önlemleri alınmalıdır.
a) Bir makina, üzerinde bakım yapılabilmesi için, mekanik ve elektriksel olarak, pasif,
yani enerjisiz hale getirilmeli ve bilinçsizce enerji verilmesine karşı koruma altına
alınmalıdır.
b) Solventlerle temizlik yapılırken, eldiven, gözlük, önlük ve maske gibi, koruyucu
personel giysileri giyilmelidir.
c) Solventlerin yapılan işe uygun olmaları gerekir.
d) Temizlik solventlerini kullanılırken, yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesine karşı,
yeterli hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
e) Yüksek gerilim test aparatlarını ve cihazlarını bağlarken ve çalıştırırken izole lastik
eldiven giyilmelidir.
f) Testler yapıldıktan sonra bobinler üzerinde depolanan statik elektrik boşaltılmalıdır.
Test uçları daha sonra çıkarılmalıdır.

Stator ve rotor sargıları
Sargının ömrü, onu uzun süre orijinal halinde tutarak uzatılır. İzolasyon arızaları ömrü
sonlandırır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilerek ve kontrollar sırasında düzeltici önlemler
alınarak arızaların meydana gelmesi önlenir.
Sargıların üzerinde her zaman için, birikmiş kirlilik ve toz görülmesi mümkündür. Bazı toz
cinslerinin iletken olduğu, sargılarda kısa devreye yol açacağı, bunlar olmasa bile, ısı iletimini
bozacağı unutulmamalıdır.
Rutubet veya yağ birikintileri görüldüğünde not edilmeli ve sargılar solventle temizlenmelidir.
Solventle temizlik sonrası, sargı izolasyon direncinin düşeceği düşünülerek sargılar
kurutulmalıdır. İzolasyon ölçümü kurutma sonrasında yapılmalıdır.
Sargıların oluklar içinde hareket etmemesi istendiğinden, sıkılık kontrolu yapılmalı ve sargı
uçlarının durumu kontrol edilmelidir. Çalışma sırasında vibrasyona dayalı bir sargı oynaması
motor için tehdit edici bir durumdur. Bunun çözümü sargılar arasındaki boşlukların vernikle
doldurularak, motorun fırınlanmasıdır. Böylece kuruyup sıkışan vernik, sargıların hareketsiz
kalmasını sağlar.
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İzolasyon yüzeyleri, çatlak, dökülme, atma gibi belirtiler gösteriyorsa, yenilenmelidir. Bu
durumda sargılar oluk içinde sıkı oturuyorsa bir veya iki kat havada kuruyan cins vernik
atılarak izolasyon tamiri yapılır.
Olukların dışında kalan bobin kısımlarındaki sağlamlık kontrol edilmeli, gevşeklik aranmalı,
cam elyafı şerit ve iplerle bağlı kenar sargılar izlenmelidir.
Sincap kafes motorlarda, rotor çubuklarının ve rotor kısa devre yerlerinde, üzerinde ısı
etkisiyle oluşmuş renk bozulmaları aranmalı, rotor çubuğundaki düzensizlik ve rotor kafesi
eklerindeki çatlağın rotor direncini arttıracağı unutulmamalıdır. Direnç artışları motorun kalkış
süresinde uzama ve momentte azalma şeklinde ortaya çıkar. Rotor üzerinde yapılacak
taşlama, kaynak, çubuk tamiratı ve yenileme işlerinin kalifiye personel tarafından yapılması
doğrudur. (Kaynak ve tamirat bilgisi yanında motor bilgisi de gereklidir.)

Fırçalar, bilezikler ve komütatörler (kolektörler)
Motor veya jeneratör (mümkünse) çalışırken izlenmelidir. Çalışırken duyulan sesler, çıkan
kıvılcım, temizlikle ilgili tespitler not edilerek, tamirat için gerekli ön kontrollar yapılmalıdır.

Fırçalar
Fırçaların sorunsuz çalışmasındaki en önemli unsur, fırçanın kolektöre uygun seçimidir.
Fırçaların yuvalarına uygun ölçüde ve serbest oturması gerekir. Fırça sonuna kadar aşınmışsa,
yenilenmelidir.
Fırça bağlantıları gevşeklik yönünden kontrol edilmeli, gevşeyenler sıkılmalıdır. Fırça yüzeyi ve
kolektör yüzeyi patin tabakası incelenmeli kırık, ısıl yanma gibi tespitler yapılarak gerekli
değiştirme yapılmalıdır.
Fırça yay basınçları aşınma ve ısıl etki sonucu değişeceğinden kontrol edilmelidir. Yay güçleri
ölçülmeli, yay baskıları imalatçı firma talimatlarına uygun olarak ayarlanmalıdır.
Fırça köprü bağlantıları kontrol edilerek fırça ve fırça tutucusuna sıkıca bağlı olduğu
gözlenmelidir.
Makinenin çalışmasında değişme seziliyorsa aşağıdaki kontrollar yapılmalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fırça basma açıları kontrol edilmelidir.
Fırçaların komple montaj takımının yer düzlemi ile açısı kontrol edilmelidir.
Kolektör üzerindeki dizilimleri kontrol edilmelidir.
Fırça tutucuların dizilişleri kontrol edilmelidir.
Fırça tutucuları kolektöre olan uzaklıkları kontrol edilmelidir.
Fırçanın tip uygunluğu kontrol edilmelidir.

Bilezikler
Bilezik çevresinin dairesel ve motor mili ile aynı merkezli olması, düzgün çalışma için gerekli
şartlardandır. Rotor mili ile bilezik arasındaki izolasyon direnci ölçülmeli ve kırık buşing
aranmalıdır.
Bilezik, fırça ve solventle temizlenmelidir. Bilezik üzerinde derin izler araştırılmalıdır. İzler
derin veya dairesellik kaybolmuşsa Bilezik tornalanmalıdır.
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Komütatörler (kolektörler)
Komütasyon bozukluğu, akımın doğru aktarılamamasından veya hatalı çalışma koşullarından
kaynaklanır. Komütatör çevresi dairesel ve motor mili ile aynı merkezli olmalı ve dairesellik
ölçülmelidir. Hızlı makinelerde 1/1000 mm doğrulukta
kadranlı bir komparator ölçüm için
yeterlidir. Aynı toleranslar yavaş makinelerde sorun yaratmayabilir.
Komütatör yüzeyi, çizikler, yarıklar ve pürüzler açısından kontrol edilmelidir. Hafif bozulmalar
el taşlaması ile düzeltilmelidir. Daha fazla bozulmalarda tornaya bağlanmalıdır.
Seperatör mikaları gözlenmelidir. Komütatör bakırına göre aşınma miktarları daha az
olduğunda çıkıntılar meydana gelir. Mikalar aşındırılarak aynı seviyeye getirilmelidir.
Üzerinde işlem yapılmış bir komütatör çok iyi temizlenmelidir. Bakır karbon veya toz kalıntıları
alınmalıdır.

Rulmanlar ve yağlama
Tüm elektrikli ekipmanların rulmanlarına, ekipman ömrünü uzatma açısından periyodik ve
uygun bakım teknikleriyle bakılmalıdır. Bakım periyodu çalışma koşullarıyla belirlenir.
Eski tip açık yataklı rulmanlarda her yıl eski rulman yağı tahliye edilmek suretiyle
temizlenerek yenisi konulmaktaydı. Yeni tip kapalı (Z veya ZZ rulmanlar) rulmanlarda ise
yılda bir kez veya imalatçı önerileri doğrultusunda verilen periyotlarla ve miktarda yağ
basılır.
Rulman boşlukları sentille ölçülerek kontrol edilmelidir. Boşluğun artması rulman akımlarının
artmasına ve rotorun statora sürterek sac paketi bozmasına yol açar. Büyük makinelerde
boşluk ölçümü için rulman 90º aralıklarla döndürülerek tüm çevrede, 4 nokta için ölçüm alınır.
Alınan değerler bakım kayıtlarına işlenerek genel gidişat izlenir.
Büyük makinelerde rulman üzerinden akımlar geçer ve bu akımların zararlı etkileri olur.
Zararlı etkiler, izole rulmanlarla ortadan kaldırılır. Rulman akımlarının yok edilmesi şaft ve
rulmanın bozulmasını önler. Bakım sırasında izolasyonun devam edip etmediği kontrol
edilmelidir.
Rulman kontrolu için, ses ve ısı kontrolu yapılır. Atölye kontrolunda ise yataklar açılarak,
rulmanın ve yağın kontrolu yapılır. Eski yağ temizlenerek yeni yağ konulur.
Makine imalatçısı tarafından önerilen yağ tipi belirtilmişse, aynı yağdan belirlenen miktarda
yenileme yapılır. Yağlama kuralları ve yağ tipi sıkı kurallarla belirlenmiştir.

Temizleme ve kurutma
Bölüm 5 de ekipman temizliği ile ilgili temel bilgiler verilmişti. Temizlik için kullanılacak
yöntemde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Toz ve yağ tarafından çamurlaşarak tıkanmaya yol açan kirliliklerde, 1,5-2 barı geçmeyen su
ile temizlik yapılmalıdır. Temizlik sonrası kalan su ve rutubet, izolasyonu bozmaması için
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
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Silikonun izolasyon olarak kullanıldığı sargılarda imalatçı önerilerine uyulmalıdır. Temizlik ve
su uzaklaştırma işlemi sonucu izolasyon düşüklüğü görülürse kurutma işlemi uygulanmalıdır.
Kurutma işlerinde harici ve dahili olarak iki yöntem kullanılır.
En iyi yöntem emniyetli olduğu için, harici kurutma yöntemidir. Kurutma, düşük basınçlı,
buhar serpantinleriyle veya sıcak hava üflemesiyle yapılabilir. Sıcak hava üflemesi daha zor ve
pahalı bir yöntemdir. İzolasyonu bozmadan uygulanacak çubuk ısıtıcı veya infrared lambalar
kullanılabilir.
Dahili kurutma yönteminde sargıdan akım geçirilir. Kurutma için eğitimli ve dikkatli personel
gerekir.
Senkron motorlarda armatür sargılarını kısa devre yaparak ve alan tahrik akımını, nominal
değerin altında rotoru döndürecek kadar vererek kurutma yöntemi uygulanabilir.
Göz kontrolu sonucunda makinenin atölyeye alınması uygun bulunduğunda, temizlik,
kurutma, izolasyon tamiri, yağ değişimi mutlaka yapılmalıdır. Sargı yenilenmesine bu
durumdaki testler sonucu karar verilmelidir.

Testler
Testler için 18. bölüme bakınız

Kayıtlar
Kayıtlar tüm koruyucu bakım çalışmalarında olduğu gibi sağlıklı tutulmalıdır.
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BÖLÜM 15
AYDINLATMA

Aydınlatma tesisatı tasarımı ve bu konuda önerilen tavsiyelerle, planlı bakım programının
yakın ilişkisi bulunmaktadır. Planlı bakım, kurulu bulunan aydınlatma sisteminin ilk
tasarımdaki kapasitede aydınlatma yapmasını sağlamak amacını güder. Kirlilik ve yaşlanma
aydınlatma verimini en çok etkileyen iki unsurdur.
Armatürlerin lambaları, reflektörleri, kapak camları düzenli olarak temizlenmelidir. Temizleme
periyodu kirlilik miktarına ve armatür tipine bağlıdır. Aydınlatma seviye ölçümü yapılmalı ve
seviyede % 15 veya % 20 düşme olduğunda, aydınlatma armatür temizliği yapılmalıdır.
Temizlik, belli bir grup için, ampul değişimi ile birlikte hedeflenerek yapılırsa ekonomik olabilir.
Çok kirli ortamlarda, ara temizlik yapılabilir. Tek tek yapılan bakımlarda armatür temizliği
yapılmalı, fakat grup temizliği bilahare yapılmalıdır.
Yıkama yöntemi silmeye göre daha etkilidir. Temizlik için armatür imalatçısı talimatlarına
uyulmalıdır. Güçlü temizleyicilerden kaçınılmalıdır.
Ampul ömrü uzadıkça verimi düşer. Ampullerin tipine göre ömürleri değişir. Bu nedenle
değişim süresi de değişmektedir.
Ampul değişiminde, ya tek ampul değişimi, yada grup değişimi yöntem olarak kullanılır. Tek
değişim ampulün ömrüyle ilgilidir. Grup değişimi, ampul verimi % 70-80 değerine düştüğünde
veya aydınlatma seviyesi istenen değerin altına indiğinde yapılır. Armatür temizliği ile grup
değişimi birlikte ekonomik olmaktadır. Bu esnada bağlantılar, armatür kapakları, askı
takımları kontrol edilmelidir. Ampul ve balast değişiminde marka ve tip ihtiyaçları veya
imalatçı önerileri dikkate alınmalıdır.
Lamba, ışık rengi, gücü, ve gerilimi yeni takılacak ampul ile aynı olmalıdır. Enerji tasarrufu
amacıyla yapılan değişimlerde aydınlatma şiddeti, ışık kalitesi gibi tasarım bilgileri
unutulmamalıdır.
Enerji tasarrufu armatür ve ampul tipinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Bu konuda armatür
üreticilerinin önerileri dinlenmelidir.

Gerilim
Ampul ve balast ömrü ve aydınlatma seviyesi verilen gerilim değerinde geçerlidir. Akkor
Flamanlı lambalarda gerilimin % 5 yükselmesi ışık şiddetini % 18 arttırmakla birlikte, ampul
ömrünü % 50 azaltır. Gerilimdeki % 5 düşme ise ışık şiddetini % 18 azaltırken, ampul ömrünü
% 195 arttırır.
Flüoresan lambalarda balast akımları sınırlamaya, gerilimi düşürmeye yarar. Gerilimin
yükselmesi balast ve ampul ömrünü azaltır. Sık açma kapama lamba ömrünü azaltır.
Cıva buharlı bazı balastlarda, çıkış gerilimi için kademeli uçlar bırakılmıştır. Balast ve ampul
ömrü gerilim arttıkça düşer. Düşük gerilimde ise lamba sönmeleri yaşanır.
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Lambalar ve balastlar
Flüoresan lambaların sık yakılması lamba ömrünü azaltır ve balast arızalarına yol açar. Lamba
yanıp sönmeye başlayınca değiştirilmelidir. Bu sorunu çözmez ise balast yenilenmelidir.
Flüoresans armatürlerde sigorta akımları balasta uygun seçilmelidir.

Metal Halide lambalar
Bu lambalarda iki cam tüp iç içedir. İç tüp kuartz camdan mamuldür. Bu tüpte sıcaklığı 1100º
C yi bulan ark meydana gelir. İç basınç oldukça yüksektir. Sıcaklık ve basınç nedeniyle yanlış
kullanım sonucu çatlamalar meydana gelebilir. Devamlı yanan bölgelerde haftada bir kez
ampul söndürülmez ise çatlama olayları artar.
Armatür tipi kullanım bölgesine göre değişir. Sökülen ampullerin atılmasında özel çevre
kurallarının olup olmadığı araştırılmalıdır.
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BÖLÜM 16
FİŞLER, PRİZLER, KONNEKTÖRLER
SEYYAR BAĞLANTI ELEMANLARI

Alçak gerilim işlerinde kullanılan fiş, priz, ara kabloları ve muhtelif bağlantı elemanları bu
gruba girmektedir. 200 A ve 400 voltun altındaki elemanlardır.
Farklı değerlerdeki bağlantı elemanlarının bulunmasına rağmen uygun değerde olmayan
bağlantı elemanlarının kullanılması tehlikeli ve mal güvenliğini tehdit edicidir. Mutlaka uygun
değer ve özellikteki malzeme kullanılmalıdır.
Bu malzemeler cihazların bağlanmasında ve sökülmesinde esneklik sağlarlar. Sökme ve takma
sırasında yük altında olmamalarına dikkat edilmelidir. Gerekli yük kesiciler sistemde bulunmalı
ve kullanılmalıdır.
Kaynak kablosu pensleri gibi maşalı bağlantı elemanlarının yaylarının sıkılığı ve kablo dış
kılıfının sağlam olduğu görülmelidir.
Kablo pens ve soketlerindeki kablo bağlantılarının izole halde, koruma altında olmaları gerekir.
Uçlardaki aşırı ısınma, bağlantı noktasındaki gevşemeyi, cihaz arızasını veya aşırı akım
çekildiğini gösterir. Klemens bağlantılarının periyodik kontrolu gerekir. Bağlantılar sıkı
olmalıdır. Lehim ile bağlantılar ısınmaya yol açar.
Fişlerin ve prizlerin üzerinde görülecek çatlak, kırık, eksik parça bulunması halinde yenileme
yapılmalıdır. Çalışma şartları göz önüne alınarak kullanılacak malzemenin tipi belirlenmelidir.
Tozlu, asidik, rutubetli ortamlar için ayrı özelliklerde bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
Fişlerin prize tam oturması gerekmektedir. Sürekli hizmet beklenen noktalarda kilitli tiplerin
kullanılması gerekir. Bağlantı için uçların karıştırılmaması nötr ve toprak bağlantılarının iyi
belirlenmesi gerekir. Prizlerin metal aksamı topraklanmalıdır.

Trifaze Güç Prizleri
Prizlerde kullanım sonucu aşınmalar varsa, kırık, çatlak veya kutuplar temasa açık hale
gelmişse, priz değiştirilmelidir. Priz kontakları fişi iyi kavramalı ve onu tutmalıdır. Sık sık, fişin
prizden çıkması gibi bir problem yaşanıyorsa, priz değiştirilmelidir. Fişin çıkmaması için, kilitli
tip bir fiş-priz yapısı seçilmelidir.
Fiş ve prizlerde bağlantı için uygun olan yöntem ve doğru kutuplandırmanın yapılması gerekir.
Ekipmanın toprağı ile bağlantı uygun olmalıdır. Topraksız prizler topraklı prizlerle
değiştirilirken, toprak iletkeni ilave edilerek toprağa bağlanmalıdır.
Priz gövdesinde aşırı ısınma tespit edilirse, gevşek uç aranmalı ve gevşeme giderilmelidir. Aşırı
ısınma nedeniyle yüzeyde bozulma veya ark izi bulunduğunda priz yenilenmelidir.
Fiş ve priz arasında kullanılacak her tür adaptör parçanın özellikleri fiş ve prize, sadece ölçü
olarak değil, hem kutup sayısı olarak, hem de akım taşıma kapasitesi olarak uymalıdır.
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Trifaze Güç fişleri:
Prizlerde olduğu gibi gövdedeki aşırı ısınma fişin içindeki bağlantı gevşemesini, aşırı
yüklenmeyi veya zorlu çevre faktörünü gösterir. İzolasyon ve kontaklardaki renk değişiklikleri
gözlenmelidir. Renk değişikliği durumunda tüm parçalar kontrol edilmelidir. Kablo iletken
damarları teker teker incelenmelidir. Kablo uçlarının bağlantı noktasına lehimle bağlanması
ısınmaya yol açar. Bunun yerine sıkıca vida bağlantısı yapılmalıdır.
Fiş üzerinde meydana gelmiş kırık, çatlak, ayak bükülmesi, renk bozukluğu ve eksik parça
bulunması halinde yenilenmelidir. Yedek parça temini mümkünse yenileme parçaların değişimi
ile yapılmalıdır.
Fiş ayakları prize iyi oturmalıdır. Paslanmış ve deforme olmuş fiş ayakları kullanılmamalıdır.
Bağlantıların kutuplandırma açısından kontrolu yapılmalıdır. Toprak ve nötr karışıklıklarının
elektronik cihazlara zarar vereceği unutulmamalıdır.
Fiş ve priz birlikte ısınma yapıyorsa aradaki temasın gevşek olduğu, cihaz arızası veya yükün
fazla olduğu düşünülmelidir. Ark izleri bulunan kırık ve çatlak f,işler kullanılmamalıdır.
Trifaze Şalter ve anahtarlar:
Bu üniteler alternatif akım için aydınlatma veya motor gibi farklı endüktif yüklerde
çalışabileceğinden seçilirken kapasitesine dikkat edilmelidir. Hem alternatif akım hem de
doğru akımda çalışacak şalterler ve anahtarlar seçilmemelidir. Flüoresans lambalarda ve
motorlarda kalkış akımları yüzünden şalter anma akım değeri düşük kalabilir. Alternatif
akımda kullanılan şalterler seçilerek en fazla aydınlatma için % 100, motorlar için % 80
yükleme yapılmalıdır.
Eğer anahtar veya şalter kırıksa veya mekanizması iyi çalışmıyorsa değiştirilmelidir. Bu
sorunun tekrarlaması durumunda şalterin ya yeri ya da tipi değiştirilmelidir. Anahtar zemine
çok sıkı sabitlenmelidir. Gövdedeki aşırı ısınma uç gevşemesine işaret ettiğinden gerekli bakım
veya yenileme yapılmalıdır.

Trifaze priz ve anahtar kasaları:
Tüm anahtar ve prizler ortam şartları göz önüne alınarak duvara kasa veya kutu ile sıva üstü
ve sıva altı olarak monte edilirler. Sıva altı tesisatta anahtar kapağı kontrol edilerek gerekli
yenileme ve bakım işleri yapılmalıdır.
Sıva üstü tesisat için duvarda sağlam bir montaj gerekir. Kasanın duvarda sabitlenmesi
yanında kapak vidalarının ve konduit bağlantılarının sıkılığı önemlidir.İletkenlerin kasa içinde
ve konduitle olan temasları düzgün olmalıdır. Kasalar korunaklı yerlere monte edilmeli, gerekli
yerlerde koruma amacıyla muhafaza kutusu yapılmalıdır.

Çok kutuplu makine fiş ve prizleri
400 amper ve 400 volta kadar yapılabilen bu türler ağır ortam koşulları için özel olarak imal
edilirler. Farklı akım, gerilim ve frekanstaki bağlantıları tek bir gövde içinde ve emniyetli
şekilde birbirine atlama yapmaksızın bağlamak amacıyla yapılırlar. Bu bağlantıların birbirlerine
karıştırılmamaları önemlidir.
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Bağlantıların karışmamasının iki yolu vardır. Birinci yol kontakların büyüklüğü ve akım taşıma
kapasitelerine göre yerleştirilmeleri, ikinci yol da fiş ve priz gövdelerinde bırakılacak ve
birbirlerine uyum sağlayacak özel girinti ve çıkıntılardır.
Bağlantılar için hazırlanacak bir plan olmalı ve bu plana göre bağlantılar gruplandırılmalıdır. Bu
tür bağlama elemanlarının bulunması makinenin bağlantılarının kolayca ve karıştırılmadan
yapılmasını sağlar. Makine yeri değimlerini hızlandırır.
Pek çoğu yük altında veya motor yol alırken makineyi ayırtabilme özelliğine sahiptir.
Kullanımın amacına göre böyle durumlar gerekliyse, tip kontrolu yapılmalı ve fiş-priz
değişikliğine gidilmelidir.

Küçük güçler için monofaze fiş ve prizler
Seyyar bağlantı elemanları olarak en çok kullanılan tür genellikle monofaze fiş ve prizlerdir.
Daha önce anlatılan tüm bilgiler bu elemanlar için de gereklidir. Bağlantının açılmaması için
kilitli tür bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
Kullanılacak elemanların ortama göre seçilmesi gerekmektedir. Patlayıcı ve korozyona açık
bölgelerde kullanılacak elemanlar önem kazanmaktadır. Yüzeylerinde biriken veya bulaşan
toz, yağ ve diğer kirler temizlenmelidir. İşe uygun tür oldukları konusunda gerekli araştırma
mutlaka yapılamalıdır.
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BÖLÜM 17
ELEKTRİKLİ SEYYAR CİHAZLAR

Bir fabrikada elektrikli seyyar cihazların kullanımı arttıkça, bunların güvenilir ve uzun ömürlü
olmaları önemli hale gelmektedir. Fabrika demirbaşları arasında bulunan elektrikli portatif
cihazların üretim kalitesine ve verime yönelik katkıları, onların planlı ve periyodik olarak
kontrol Ve bakımlarını gerektirir.
Cihazlardaki çeşitlilik kadar, sorunlarındaki çeşitlilik de fazladır. Bu nedenle bakımlarıyla ilgili
olan konular, genel tavsiyeler şeklinde olmak durumundadır. Çeşitlilik, cihazın türüne ve
kullanım yerine göre değişmektedir. Uygulanabilecek en iyi yöntem imalatçı kataloglarında
verilen bilgilere ve bakım önerilerine sıkı sıkıya uymak olmalıdır.
Pratik elektrik testlerinin pek çok sorunu önceden tespit ettiği unutulmamalıdır. Tespit sonucu
ortaya çıkan sorunların daha fazla büyümeden giderilmesi, ileride çıkacak pahalı tamir
masraflarını önleyecektir. Test ve bakımlar sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Her kullanımdan
önce ve sonra, özel muhafaza kabından çıkarılırken ve yerine yerleştirilirken göz kontrolu
yapılmalıdır.

Elemanların eğitimi
Seyyar elektrikli cihazların kullanımı ve korunmalarıyla ilgili olarak yapılacak personel eğitimi,
koruyucu bakımın gerektirdiği işlerdir. Personele yapacağı işle ilgili uygun aleti seçmesi
öğretilmelidir. İşe göre zayıf bir aletin veya cihazın seçilip kullanılması aşırı yüklenmeye neden
olur.
Çalışanlar kırık, çatlak, zayıf bir cihaz fişinin nelere yol açacağını öğrenmeli ve bu tür sorunları
kolayca tespit edebilmelidirler. Bu tür problemli cihaz ve aletlerin rapor edilmesi öğretilmelidir.
Çalışanlar kaçak yapan bir cihazın kaçağın küçüklüğüne bakmaksızın rapor edilmesi ve
kullanılmaması gerektiğini bilmelidirler.

Bakım
Aşağıdakiler genel amaçlı önerilerdir. En iyi bakım kaynağı üreticinin kendisidir.
a) Aşınan noktaların periyodik kontrolu: Fırça ve kolektör gibi aşınan parçaların
kontrolları yapılmalıdır. % 50 aşınmış kömürler değiştirilmelidir. Bir kömürün
değiştirilmesi durumunda yeni kömürün orijinal kömür olması sağlanmalıdır.
b) Aşırı toz birikimi: Tüm motorlarda soğutma amacıyla soğutma fanı bulunur. Filtre
edilmiş hava üflemesi varsa havanın bir kısmı filtreden geçer. Aşırı toz birikimi,
fırçanın çalışmasını bozar ve motorun soğumasını engeller. Gerekli olduğunda alet
düşük basınçlı kuru hava ile temizlenmelidir. Ortamdaki havanın iletken ve aşındırıcılar
yönünden zengin olması durumunda, bakım daha özel yöntemlerle yapılmalıdır.
c) Az veya düzensiz yağlama: Mekanik parçaların aşınmasını önlemenin yolu yeterli
miktarda ve düzgün aralıkla yağlama yapılmasıdır. Önceden kalan kirli yağ
temizlenmelidir. Yağ değişiminde kullanılacak yağ imalatçının önerisi doğrultusunda
seçilmelidir. Muadili yağ kullanımında gerçekten eşdeğerde yağ temin edilmeli ve
başka tip yağların garantiyi kaldırdığı unutulmamalıdır. Çok miktarda yağ basılması
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ısınma, yağlama kabı basıncında artma ve sızdırmazlıklarda hasar gibi ciddi sorunlar
yaratır. Az yağ basılması aşınmayı arttırır.
d) Kablo ve fiş bakımı: Elektrik kablosu cihazın can damarıdır. Lastik yalıtkan yağ ve gres
gibi kalıntılardan etkileneceğinden temiz tutulmalıdır. Düğümlenme ve keskin
köşelerden etkilenme önlenmelidir. Kablo bir askı teli gibi kullanılmamalıdır.
e) Emniyet: Tüm elektrikli cihazlar kablolarının içindeki topraklama iletkeni aracılığıyla
topraklanırlar. Bu iletkenin insan canına yönelik önemi olması nedeniyle cihazın
kullanılması öncesi gözle kontrolu yapılmalıdır. Topraksız prizlerde kullanabilmek için
zaman zaman topraklama iletkeninin kesildiği görülür. Bu uygulamaya müsaade
edilmemelidir. Kopuk, kırık kablo, hasarlı fiş, topraksız bağlantı gibi kusurlar
görüldüğünde alet hizmetten kaldırılmalı ve tamir edilmelidir. Kablo ve fiş değişiminde
kablo kesitine ve akım taşıma kapasitesine dikkat edilmelidir. Topraklama iletkeni
başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

Uzatma kabloları
Uzatma kablolarını yaparken veya hizmete ilk kez alırken kablo bağlantısına dikkat edilmelidir.
Kutuplar düzgün ve topraklama iletkeni uygun bağlanmış olmalıdır. Uzatma kablolarının
boyları uzadıkça gerilim düşümü artacağından, bu konu kablo kesitini seçerken veya yük
değişimde dikkate alınmalıdır. Uzunlukla ilgili olarak gerilim düşümü tabloları kullanılmalıdır.

Tamiratlar
Önemli tamiratlar imalatçı servisleri tarafından yapılmalıdır. Cihaz ve aletler kaçak akımlara
karşı test edilmelidir.
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BÖLÜM 18
TESTLER VE TEST YÖNTEMLERİ

Bu bölüm, elektrik tesislerinde bulunan çeşitli cihaz ve ekipmanın testleriyle ilgili bilgileri
kapsamaktadır. Testler sonucu elde edilen veriler, aşağıda belirtilen amaçlar için temel teşkil
eder.
a) Yenileme dahil, düzeltici bir bakım işlemi yapılması kararını belirlemek,
b) Cihaz veya ekipmanın performansının, ilk tasarımındaki hali kadar iyi olduğundan emin
olmak,
c) Çalıştığı süre içindeki yaşlanma seyrini yakalamak.
Aşağıda testlerle ilgili genel görüşler sunulmaktadır. Bu görüşlerden sonra genel ve özel
amaçlı testler sırasıyla işlenecektir.

TANIMLAR
1. Kabul testleri
Kabul testleri, yeni bir ekipmanda, alım esnasında veya genellikle montaj sonrasında
enerjilendirilmeden önceki testlerdir. Bu testler, ekipmanın satın alma şartnamesinde belirtilen
ve projelendirme amacındaki kıstaslara uyup uymadığını belirlemek için yapılır. Bu testlerde
elde edilecek değerler, ekipmanın gelecekteki performansı için başvuru niteliği taşır. Bunlara
ilaveten, yapılan testler, nakliye ve montaj sırasında meydana gelmiş olası hasarların ortaya
çıkarılmasına da yarar.
Testlerin yanında, kabul sırasında göz kontrolları ve devrelerin fonksiyon denemeleri de
yapılır.

2. Rutin bakım testleri
Bu testler ekipmanın ömrünü boyunca düzenli aralıklarla yapılan bakım amaçlı testlerdir.
Koruyucu bakımın bir parçası olarak yapılırlar.

3. Özel bakım testleri
Bu testler cihazların veya ekipmanın arızalanması halinde yapılacak testlerdir. Bu duruma
ilaveten, cihazın maruz kaldığı şartlardan ötürü çalışma düzeninde veya performansında
beklenen etkinin araştırılması özel testler grubuna girer. (Kısa devre sonrası, kablodaki kısa
devre test noktasının tespiti veya kesicinin durumu gibi).

4. Test öncesi analizi
Bir test işlemine başlamadan önce, test edilecek devre üzerinde, test sonuçlarından alınacak
neticelere ait değerlendirmede bulunulması gerekir. Yapılacak testlerde nelerin ölçüleceği
planlanmalıdır.
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5. Ön test (As-Found test)
Ekipmanda yapılacak bakım işlemlerinden önce, ekipmanın durdurulduğu veya teslim alındığı
haliyle yapılan bakım öncesi testlerdir.

6. Son test (As-Left test)
Bakım sonrası devreye almadan önce yapılan testlerdir.

Bakım testleri
Ekipmanlar bakıma alındıklarında, bakım öncesi ve bakım sonrası testlerin her ikisi de
gerekebilir. Ön testlerde, ekipmanda, en son bakım tarihinden bu güne meydana gelmiş olan
olası arızalar araştırılır. Koruyucu bakımın etkinliği ve gerekli düzeltici bakım işlemlerine
ihtiyaç olup olmayacağı tespit edilir. Son testlerde ise yapılan bakım işlerinin etkinliği
araştırılır. Bu göstergeler gelecek bakım dönemi için kıstas olarak kullanılır.

Testlerin sıklığı
Testlerin en iyi yapılacağı dönem koruyucu bakımın yapıldığı dönemdir. Bir duruş tüm
işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu nedenle testlerin sıklığı koruyucu bakımın sıklığına
ayarlanmalıdır. En uygun test aralığı ekipmanın kullanımı, işletme ve çevre şartlarının
durumuna bağlıdır. Genellikle bu aralık yukarıda belirtilen şartlara göre 6 ay ile 3 yıl
arasındadır.
Dikkat “Duruş fırsatı yakalamanın zorluğu bakım sıklığını etkilememelidir.”
Durdurulması zor olan bir ekipman, elektrik sisteminin çalışmasındaki en hayati ekipmandır.
Sonuç olarak bu ekipmanın arızası başarıyla çalışan pek çok ekipman için sorun olacaktır.
Rutin testlerin yanında, ekipmanın proje değerlerinde çalışmasına engel olacak her durum ve
şartta bakım ve testleri yapılmalıdır.

Özel önlemler ve iş emniyeti
Elektrik sistemlerinde yapılacak testlerin pek çoğu tehlikeli gerilim ve akım değerleriyle yapılır.
Tehlikeler yalnız insan hayatı ile değil fakat ekipmanın hasarıyla da ilgilidir.Testler sırasında
uygulanacak yeterlilikte, testi yapan ekip elemanlarını tehlikeye atmayacak, emniyet kuralları
geliştirilmelidir. Keza testler sırasında test yapılan ekipman ve test aletlerinin zarar
görmemelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Yüksek gerilim ve aşırı gerilim izolasyon kontrolu amaçlı ve normal gerilimin üstündeki
gerilimlerdir. Testin amacı anahtarlama sırasında veya yıldırım düşmesi anında meydana
gelecek aşırı gerilim yükselmesi gibi durumlar için, izolasyonun dayanmasını görmek ve
çalışan ekipmanların bozulmamasını sağlamaktır. Doğru gerilimle yapılacak yüksek gerilim
testleri kontrollu ve hasarsız olduğu için, test marjinal izolasyon düşüklüğü olsa bile yapılabilir.
Önemli izolasyon düşüklüğünde bile hasar verilmeden test yapılması mümkün olmaktadır.
Bazı izolasyon testleri sırasında izolasyon delinmesi olabilir, bu ihtimal göz önüne alınarak
tedbir alınmalıdır.
Alçak gerilimdeki izolasyon testi planlı bakımın başında yapılmalıdır. Şayet izolasyonda bir
delinme söz konusu olursa, planlana sürede bakımın bitirilebilmesi ve bu arada izolasyon
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sorununun giderilmesi düşünülmelidir. Kirli veya ıslak bir ekipmanda yüksek gerilimle
izolasyon testi yapılmadan önce ekipman temizlenerek kurutulmalıdır.
Çok yüksek açma kapasitesine sahip alçak gerilim şalterlerinde, akım sınırlamalı sigortalar
bulunabilir. Aşırı akım veya aşırı yük testi yapılmadan önce sigortalar çıkarılmalı veya kısa
devre edilmelidir.

Test elemanlarının kalitesi
Bir test planlamasında, testin anlamlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için, testi yapan kişinin testi
etkileyecek tüm şartlara uyması ve testin uygunluğu sağlanmalıdır. Test elemanı test
cihazlarını iyi tanımalı ve test değerlerindeki cihaz anormalliklerini veya şüpheli değerleri
tecrübesiyle anlayabilmelidir.

Test cihazı
Testlerin başarısında uygun cihaz seçimi önemlidir. Test cihazı, test altındaki cihazdan en az
iki kat daha hassas olmalıdır. Test cihazı uygun ortamda saklanmalı ve kalifiye elemanlar
tarafından kullanılmalıdır. Her test cihazı belirli aralıklarla kalibre edilmeli ve doğruluğuna
emin olunmalıdır. Geçerli test sonuçlarına ulaşmak için cihazın besleme gerilimi ve frekansı
kaliteli olmalıdır

Formlar
Eğer testlerden ve koruyucu bakım programından beklenen yararın sağlanması isteniyorsa,
tüm test sonuçları ve bakım işlemleri test devrelerinin ve bakım formlarının üzerine geniş bir
şekilde işlenmelidir.
Genellikle hem test değerlerini hem de bakım işlemlerini aynı form üzerine işlemek daha
doğrudur. Bir dosyalama sistemi ile kolayca bakım ve test işlemleri başından beri izlenebilir
hale gelir. İyi planlanmış bir form ayni zamanda yapılacak işler için bir liste durumundadır. Bu
konuda hazırlanmış bir örnek eklerde sunulmaktadır.
Buraya kadar anlatılanlar testlerle ilgili genel konulardı. Aşağıda elektrik tesislerinin bakımında
baş vurulan genel ve özel testler anlatılmaktadır.

TESTLER
A. İZOLASYON TESTİ
İzolasyon iki farklı gerilimdeki bölgenin arasına konulan ve elektrik akımının akmasına engel
olan yalıtkan bir maddedir. Gaz, sıvı veya katı olabilirler. Vakum da izolasyon amacıyla
kullanılabilir. İzolasyon sisteminde meydana gelecek bir sorun elektrikli ekipmanlarda sıkça
karşılaşılan problemlerdendir. Alçak veya yüksek gerilim sistemlerinde karşılaşılabilir. Elektrikli
ekipmanın testleri, izolasyonun durumunu veya izolasyonun kalitesini ölçmeye yöneliktir.
Testlerde alternatif akım veya doğru akım kullanılır.

İzolasyonun bozulma sebebi
Sıvı veya katı izolasyon malzemeleri organik olduklarından yaşlanma kaçınılmaz olur. Bu doğal
bozulma, aşırı sıcaklık ve nemle hızlanır. Isı, nem ve kirlenme izolasyon bozulmalarının
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başında gelir. Diğer izolasyon bozulma nedenleri kimyasal ataklar, mekanik hasarlar, güneş
ışığı ve aşırı gerilimlerdir.

Doğru akım ile test ve test akımı bileşenleri
Bir izolasyon malzemesi üzerine d.a. gerilimi uygulandığında izolasyon içinden geçen elektrik
akımının bir çok bileşenleri olduğu görülür.
a)
b)
c)
d)
e)

Kapasitif şarj akımı
Dielektrik emilme akımı
Yüzey kaçakları akımı
Korona akımı
Hacimsel kaçak akım

Kapasitif şarj akımı ve dielektrik emilme akımı, uygulanan gerilimin süresine bağlı olarak
giderek azalan türde akımlardır. Test sırasında direnç ve akım okuması için bu akımların
azalıp, etkisini kaybetmesi beklenmelidir. Test geriliminin uygulanması ile okumanın yapıldığı
zaman uzunluğu testin bir parçası olarak not edilmelidir.
Yüzey kaçak akımları yüzeyden toprak iletkenine doğru akan akımlardır. Test sırasında
akmaları arzu edilmez. Bu nedenle, ilk test dışında izolatör yüzeyi iyice temizlenerek, kuru
olması sağlanmalıdır. Korona akımları çok yüksek gerilimlere çıkıldığında havanın iyonize
olmasıyla iletkenlerin keskin köşelerinde meydana gelirler. Bunlar da test sırasında
istenmeyen akımlar olduklarından, keskin köşelerin özel yöntemlerle koruma altına alınması
gerekir.
Hacimsel kaçak akım, asıl ölçülmesi gereken ve izolasyon malzemesinin durumunu tespit
edecek olan akımdır.

İzolasyon direncinin ölçülmesi
Sabit bir gerilimden 100 ile 5000 volt arasında bir test gerilimi üretebilen bir kaynak
gereklidir. Bu gerilim izolatör uçları arasına uygulanır. Genellikle megaohmmetre denilen
portatif bir el aleti kullanılır. İzolasyon direnci doğrudan sıkaladan megaohm mertebesinde
okunabilir. İzolasyon kalitesi, izolasyon direncine bağlı bir değerdir.
İzolasyon direnci sıcaklığa bağlı olar değişebileceğinden testlerin her zaman aynı sıcaklıkta
yapılması uygun olur. Bu mümkün olmadığında düzeltme faktörü tabloları ile ölçüm hatası
düzeltilir.
İzolasyonun hacimsel anlamda direnç değerinin okunması, hacmin dikkate alınmasını
gerektirir. 300 metrelik kablo ile 30 metrelik kablonun izolasyon direnci aynı olamaz. Uzun
kablonun direnci kısa kabloya göre, diğer şartlar değişmez ise, onda bir oranında az olacaktır.
İzolasyon testi oldukça kolay uygulanabilen ve son derece yararlı bir testtir. Periyodik
kontrolların yapıldığı değerler kayda alınmalı ve malzemenin durumu zaman içinde
izlenmelidir.

Dielektrik emilme testi
İzolasyon direnç testinin çok üzerinde bir gerilimle, 5-15 dakika arasında yapılan bu test,
izolasyonun iyi olduğu bilindiğinde yapılmalıdır. Sıcaklığa ve hacme bağımlı değildir. Test
süresince izolasyon direnci büyür.
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Polarizasyon endeksi
Dielektrik emilme testinin özel bir şeklidir. Genellikle trafolara, döner makinelere ve kablolara
uygulanır. İki kez test yapılır. Birinci test 10 dakika ve ikinci test 1 dakika sürer. İki ölçümün
direnç değerlerinin, birbirine bölünmesiyle ortaya bir endeks rakamı çıkar. Bu rakam 1 den
küçükse ekipmanın bakıma alınması gerekir. Çeşitli ekipmanlar için, polarizasyon endekslerini
gösteren referans tablolar bulunmaktadır.

Yüksek gerilim testleri
Bu testler, izolasyon malzemesini iki ucu arasında 50 hz gerilimin tepe noktası büyüklüğünde
bir gerilimle (a.a. veya d.a.) yapılır. Ya dielektrik emilme testi gibi veya basamak gerimi
uygulanarak yapılır.

Dielektrik emilme testi
Bu test, gerilim 60-90 saniye arasında yavaş yavaş arttırılmak suretiyle yapılır. Maksimum
gerilime gelindiğinde 5 dakika bu gerilimde tutulur. Her dakika başı kaçak akım değerleri
ölçülerek kayda alınır. Kaçak akım değerlerinin değişmemesi gerekir.

Basamak gerilimi testi
Kademeli şekilde gerilim uygulanarak yapılan testte, eşit değerlerde ve eşit zaman
aralıklarıyla basamak gerilimi arttırılır. Basamak sayısı 8 in altında değildir. Her basamak
uygulaması bir veya iki dakikanın altında tutulmaz. Kaçak akımın sabitlenmesi beklenir ve
okunarak kayda alınır. Sonra başka kademeye geçilir. Her kademe sonunda kaçak akım
sabitlenirken düzenli olarak bir önceki basamağa göre artar.Uygulanan test gerilime karşı
kaçak akım değerleri grafiğe dökülür. Grafiğin lineer olması beklenir. Lineer olmayan ve
gerilimle daha büyük değişen kaçak akım eğrisi, bir arızanın habercisidir. Bu durumda test
durdurulur ve devam edilmez. Grafik lineer gittiği süre içinde teste devam edilir. Maksimum
gerilime gelindiğinde, burada 5 dakika beklenir.

Gerilimin boşaltılması
Her testin sonunda, test ekipmanı gerilimi sıfıra döndürülmelidir ve gerilim gözlenmelidir.
Gerilim maksimum değerin %20 sine düştüğünde, metalik kısımlar topraklanarak, kalan
gerilim topraklama yöntemiyle 30 dakika boyunca sıfırlanmalıdır.

Test öncesi düzenleme
Teste başlamadan önce ekipman temizlenmeli, göz kontrolu yapılmalı varsa tamirat yapılarak
kaçak akımlar minimize edilmelidir. Kablo bağlantılarında aynı uygulama yapılmalıdır.
Parafudurların bağlantıları alınmalıdır.
Kablo testlerinde, trafolar, ayırıcılar, sigortalar, ve şalt bağlantıları ayrılmalıdır. Böylece büyük
kaçak akımların okunması durumunda, tüm değerin kablodan kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.
Bağlantıların ayrılmasının imkansız olduğu durumlarda, test tepe eğeri düşük tutularak diğer
yerlere zarar verilmemelidir.
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Kablolarda okunacak yüksek kaçak akımlar, montaj sırsında yapılan ve uygun olmayan kablo
başlıklarından gelebilir.

Kablo kabul testlerindeki gerilimler
Bu değerler standartlar ve imalatçılar tarafından verilmişlerdir. Bakım amacıyla yapılacak
testlerde bu gerilim değerlerinin % 75 i alınmalıdır.

Kablo bakım testlerindeki gerilimler
Kabloların bakım amaçlı testlerinde uygulanacak olan gerilim değeri önem taşımaktadır. Çok
az uygulanan gerilim zayıf noktaların tespitine yaramaz. Fazla uygulanan gerilim ise
izolasyonu bozar.
Basamaklı gerilim uygulaması ile
a) İzolasyon geriliminin mutlak değeri
b) Gerilime karşı direnç eğrisi
c) Eğri üzerinde bir kırılma noktası izlenebilir.

Alternatif akım ile yapılan testler
Yüksek gerilim testi
Alternatif akımla yapılan testlerde, gerilim, şebeke geriliminin üstünde bir değerde tutularak,
bir dakika süre ile uygulanır. Uygulanacak test geriliminin büyüklüğü, cihazın alçak gerilim
veya yüksek gerilimde kullanılmasına, kontrol devresi veya ana devre üzerinde olup
olmamasına, testin sahada veya laboratuarda yapılmasına bağlıdır. Gerçek değerler için üretici
talimatları ve standartlar kullanılmalıdır.

İzolasyon güç faktörü testi
Bir yalıtım malzemesindeki güç faktörü, İzolasyon malzemesi üzerine uygulanan a.a. test
gerilimi ile, izolasyon içinde akacak şarj akımı arasındaki açının kosinüs cinsinden ifadesidir.
Bir anlamda izolasyon malzemesinin şarj akımı ile depolayacağı enerjinin ifadesidir. İzolasyon
güç faktörü testi ile bu değer bulunmaya çalışılır. Bu test, trafolarda, kesicilerde, kablolarda,
döner makinelerde izolasyonun durumunu ve kalitesini anlatan bir değerdir. Düşük
değerlerdeki güç faktörü varsa, yayılma faktörü ile güç faktörü aynı değerlerdedir. Cihaz
sistemden tamamen ayrılarak, izolatör ve buşingleri temizlenerek kurutulur. Test için %70
rutubetin altı ve sıfır derece sıcaklığın üstü bir ortam seçilir. Bu değerlerin dışı test için uygun
değildir.

Test aletleri
Test aletleri, şarj gerilim ve akımları ile dielektrik kayıpların ayrı ayrı okunabilmesini
sağlamalıdır. Buradan bir oran hesaplanabilir. Test cihazı elektromanyetik bağışıklığı olan ve
enerji dağıtım sistemi içinde çalışabilecek türde bir cihaz olmalıdır. 50- 60 Hz.de yapılacak
testlerde düzgün bir sinüs gerilimi ile test yapma imkanı vermelidir. (Harmonik bozulmada güç
faktörü değişir.). Gerilim ve akım kapasitesi test için yeterli olmalıdır.
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Trafo testi
Trafo testlerinde her sargının toprağa göre ve her sargının diğer sargıya göre güç faktörü
ölçülmelidir. Her buşing için ayrı test yapılmalıdır.

Kesici testi
Kesici açıkken, giriş ve çıkış tarafındaki aksamın sabit kontaklar dahil testi yapılmalıdır. Kesici
kapalı iken, her kutbun testti yapılmalıdır. Buşingler için de testler yapılmalıdır. Havalı
kesicilerde ark şutlu ve ark şutsuz test yapılmalıdır.

Döner makinelerde testler
Stator üzerindeki nötr bağlantısı açılarak, her sargının toprağa ve diğer sargılara göre testi
yapılmalıdır.

Kablo testi
Her damarın toprağa göre testi ve her kablo başlığının testi yapılmalıdır.
Geliştirme: Verilerin geliştirilmesi
a) Test edilen ekipmanın endüstri standartları ile desteklenmesi
b) Test sonuçlarının benzer cihazların test sonuçlarıyla mukayesesi
c) Test sonuçlarının ayni cihaz için önceki test sonuçlarıyla mukayese edilmesi yoluyla
olur.
B.

KORUYUCU CİHAZLARIN TESTLERİ

Sigortalar
Sigortalar atık olup olmadıklarına göre iletim testine tabi tutulurlar. Dirençleri 4 telli Kelvin
köprüsü veya mikro-ohm metre ile ölçülür. Sigorta iç iletken direnci üretici firma değeri ile
karşılaştırılır. Bu değerler bilinmiyorsa, yeni sigorta direnç değerlerinden % 50 yi geçmeyen
değerde olanlar sağlam kabul edilir.

Alçak gerilim şalterleri
Alçak gerilim şalterleri endüstriyel tasarımlarına göre iki sınıfa ayrılır.
a) Dökme gövdeli tipler (Moulded Case type)
b) Alçak gerilim güç şalterleri

Saha testleri
Bu şalterlerin testlerinde durumları ve çalışmalarının kontrolu ön plandadır. Laboratuar
testlerinin yapılması amaçlanmaz. Sahada tamir işlemleri yapılmamalıdır. Testlerin laboratuar
bazında veya sahada özel anlamda yapılması uzmanlık işidir. Şalterin fabrikasına gönderilmesi
daha doğrudur. Bu iş için prosedürler bulunmaktadır.
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Özel testlere ihtiyaç duyulması halinde, özel test düzenekleri bulunması gerekir. Elektronik tip
trip ünitelerinin testi, akım trafosunun sekonder akımı kullanıldığından daha kolaydır. Bu
testler daha hassas olarak yapılabilirler. Özel test kitleri ve test prosedürleri imalatçıdan temin
edilebilir. Bazı şalterlerin bu tür testler için kendi üzerinde sabit test düzenekleri bulunur.

Kompak şalterler
Şalter olarak en yaygın kullanılan tiplerdir. Akım taşıma kapasiteleri 10 amperden 4000
ampere kadar çıkabilir. Açma sistemleri 11. konuda anlatıldığı gibidir. Testleri, açma
ünitelerinin tipine göre düzenlenir.


Termik Manyetik testler: Bu testler 3 kademede yapılır.
1. % 300 fazla akım geçirilerek her kutbun test edilmesi
2. Test işleminin doğrulanması
3. Üretici firma verilerinin doğrulanması

Üretici firmalardan test prosedürleri temin edilebilir.


Aşırı akım testleri: Bu testler % 300 akımda yapılır. Bu değere gösterilen tepki süresi
bütün aşırı akım skalası boyunca bir gösterge teşkil eder. Bu değer baz olarak alınacak
olursa sahada da kolayca uygulanabilir. Uygulama sırasında bu kutupta üretilen ısı
diğer aktif olmayan kutuplardaki ısıya göre yeterince büyük olduğundan, test sonuçları
diğer kutuplarda etkilenmeyeceğinden, doğru olarak tespit edilir.

Alçak gerilim güç şalterleri
Aşırı akımda açma mekanizması
Alçak gerilim güç şalterlerini kompak şalterlerde ayıran önemli özellik, çeşitli aşırı akım
olaylarına farklı tepki vermesidir.Bu şalterler elektronik veya elektro-mekanik olabilirler. Fakat
açma için iki veya üç mekanizmayı ayni anda bulundururlar. Görevleri son derece önemli olan
bu elemanlar aşağıda verilmiştir.
a. Uzun sürede açan elemanlar: Bu elemanlar aşırı yüke karşı görev yaparlar. Aşırı akım
ayarı, genellikle yükün durumuna göre % 80 ile % 160 arasında ayarlanabilir. Açma
süreleri saniyeler hatta dakikalarla ifade edilir.
b. Kısa sürede açan elemanlar: Küçük çaplı kısa devre ve hata akımlarına karşı açmaları
için kullanılırlar. Açma süreleri bir saniye ve altında periyotlarla ifade edilir. Anma
akımının % 250 ile % 1000 üzerindeki aralıkta çalışırlar.
c. Ani açan elemanlar: Bu elemanlarda zaman söz konusu değildir. Çünkü açmalarındaki
hedef Çok yüksek kısa devre akımı yaratacak durumunun derhal ortadan
kaldırılmasıdır. Çalışma aralıkları, anma akımının %500 ile % 1500 arasındadır.
d. Toprak kaçak akım elemanları: Bu elemanlar elektronik ünitelerdir. Toprağa doğru,
ayar değerlerinin üzerinde kaçak akım olduğunda çalışırlar. Daha çok topraklamaya
güvenilmediği durumlarda veya izole güç sistemlerinde yaralanılır.
Testler
Özel test düzenekleri isteyen bu şalterlerin testinde, gerekli akımı istenilen büyüklük ve
periyotta verebilecek, zamanı ve akım değerini hassas olarak kaydedebilecek cihazlar gerekir.
Bu nedenle kendi üzerinde test yapmaya yarayan düzeneği olan güç şalterleri bulunmaktadır.
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Bu yoksa uzun gecikme için anma akımının % 300 üzerinde test düzeneği hazırlanmalıdır.
Kısa açma süresi için anma akımının % 150-200 arası bir akım seçilmeli. Ani açma testinde de
%90-110 arası akım değeri seçilmelidir. Kısa devrelerde meydana gelen akımın yapısı
asimetrik olduğundan, test sırasında asimetrik akım üretmek mümkün değildir. Bu nedenle
ani açma testinde simetrik akım yapısı kullanılmalıdır. Ayar değişikliklerinde ön ve son testler
yapılmalıdır.

Koruma röleleri
Orta gerilim kesicileri ile birlikte kullanılan koruma röleleri, anormal koşullar oluştuğunda,
elektrik sisteminin en az etkilenmesi ve tahribatın önlenmesi amacıyla kullanılırlar. Bu
anormallikler gerilim, akım, frekans, faz açısı, akım veya güç yönünün değişmesi gibi
durumlardır. Her anormallik için kullanım yerinin şartlarına has seçim yapılır.
Çok yaygın olan tip elektro-mekanik olarak çalışan tiplerdir. Elektrik sistemindeki anormallik,
bir disk veya pimi harekete geçirerek koruma devresini çalıştırır. İlk kuruluşta fabrika testleri
ile devreye alınır. Daha sonra kullanım durumuna göre testleri yapılır. Bir sanayi tesisinde
periyodik test süresi 2 yıldır.
Testlerde dikkat edilecek önemli noktalar şunlardır.






Teknisyenler, koruma rölelerinin yapısını, çalışma mekanizmalarını ve testlerini iyi
anlamalıdırlar,
İmalatçı tarafından hazırlanmış test prosedürü mevcut olmalıdır,
Testte kullanılacak değerler ve test noktaları teknisyenlerce bilinmelidir,
Gerekli olan test donanımı hazır olmalıdır,
Pek çok koruma rölesi işletme anında test edilebilir. Fakat kesicinin açması
gerektiğinden, sonucun işlerliliği görülmelidir.

Testler:
Göz testleri
Her röle, göz kontrolu ve temizlik için yerinden çıkarılmalıdır. Sistem devrede ise kontrollar
teker teker yapılmalı tüm sistem komple korumasız bırakılmamalıdır. Kontrol edilecek noktalar
imalatçı kılavuzlarında verilmiştir. İşlemler genellikle gevşek vidalar, aşınan sürtünmeli
parçalar, demir tozları, diğer gevşemelerdir. Gümüş kontaklar parlatılarak temizlenmelidir.
Ayarlar
Kararlaştırılan değerler röleye uygulanmalıdır. Daha önceki ayarlar geçerli ise bunların doğru
değerde olduklarına emin olunmalıdır.
Kontak kavrama testi
Bir aşırı akım rölesinin kontakları,uygulanan aşırı akım değeriyle orantılı olarak kavrama
yapar. Ayni zamanda kavrama miktarı ayar yayı ile ayarlanır. Gerilim rölesinde de benzer bir
yapı bulunur.
Zaman testi
Aşırı akım zaman testi 2 ile 10 kez arası tekrarlanmak suretiyle yapılır. Röle test ayarına
ayarlanır. Test sırasında röle yerinden çıkarılmaz.Bu konuda çeşitli akıllı üniteler bulunmakta
ve test sinyallerini kendileri üretebilmektedirler. Aksi takdirde imalatçı prosedürleri
uygulanmalıdır.
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Ani akım testi
Bazı koruma cihazlarında ilave olarak bu ayar değeri olabilir. Zaman testinde olduğu gibi
imalatçı test prosedürüne uyulmalıdır.
Kesici açma testleri
Yukarıdaki testler doğrultusunda kesicinin açması izlenmelidir.
C.

TEMAS DİRENCİ TESTLERİ

Bu testler kontağı olan tüm şalter ve kesicilerde uygulanır. Bu amaçla mikro ohm
mertebesinde direnç ölçen cihazlar kullanılır. İkinci bir yöntemde kontaklardan doğru akım
geçirerek kontaklar arasında meydana gelen doğru gerilimi ölçmektir. Ölçülen akım ve gerilim
değerlerinden direnç hesabı yapılır. 10 mikro ohmun altında ölçülen direnç değerleri uygun
değerlerdir.
Kontaklar üzerinde düşecek gerilim değeri bulunmak istendiğinde anma akımı baz alınarak
gerilim düşümü bu değere çevrilir. Kontak direnci veya geriliminin ölçülmesindeki amaç şalt
merkezlerinde yayılan ısı miktarının düşürülmesidir. Bu sayede hem şalterin kendisi hem de
komşu ekipmanların ömrü uzatılmış olur.
D.

EKİPMAN TOPRAK EMPEDANSI TESTLERİ

Bu testin amacı, ölçümü yapılacak uç nokta ile trafo şaltı arasındaki toprak iletkeninin
bütünlüğünü görmektir. Kısa devre anında topraklama iletkeni üzerinden kaynağa doğru kısa
devre akımı akar. Düşük empedanslı bir geri dönüş hattı, topraklamaya bağlı olan diğer
sistemlerin topraklama noktalarında sıfır gerilim olmasını sağlar. Bu esnada koruma cihazı
hata akımının büyüklüğü ile orantılı bir zamanda kısa devre olan bölümü ayıracaktır.
Topraklama iletkeninin empedansını ölçecek cihazlar bulunmaktadır. Yüksek olan bir direnç
her zaman bir sorunun habercisi olmakla birlikte, düşük olan bir direnç, her zaman
topraklamanın yeterli olduğunu göstermez. Çünkü bu iletkenin meydana gelecek kısa devre
akımlarını taşıyabilmesi de önemlidir. Bu hattın kısa devre akım değeri ve iletken kesiti
mutlaka doğru tespit edilmiş olmalıdır.
Ölçüm sırasında iletkene paralel bağlı başka iletkenlerin olmadığına emin olunmalıdır. Bazen
kablo konduitleri ve ekipmanları birbirine bağlıyan diğer metal kısımlar bulunabilir. Bu durum
doğru ölçüm yapmayı engeller. Düşük akımlarla yapılan testlerde daha yüksek empedans
değerleri ölçülür. Fakat bu durum test sonuçlarının doğruluğuna ters bir durum değildir.
Sonuçlar kabul edilebilir sonuçlardır.
E.

İŞLETME TOPRAKLAMASI TESTİ

Bu test işletme yani trafo nötr noktası topraklama sisteminin bütünlüğünü ve verimini görmek
için yapılır.
Bu sistemin amacı





Yıldırım için bir deşarj yolu sağlamak
İndüklenmiş gerilimlerin toprağa gönderilmesini sağlamak
Sıfır referans noktası sağlayarak cihazları emniyete almak
Yıldız bağlı trafolardan 2 farklı gerilim elde edilmesini sağlamak
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Testler toprak direncindeki değişimleri görmek ve topraklama elektrotlarının durumunun
izlemek için yapılır. Test sırasında trafo gerilimi kesilir ve elektrotlardan akım gönderilerek
gerilim düşümüne bakılır. Cihaz toprak direncini direk olarak gösterir.
F.

KESİCİ AÇMA SÜRESİ TESTİ

Bu test orta gerilim kesicilerini açma komutu geldikten sonra açmaları için gerekli zaman
aralığının tespiti için yapılır. Bu düzenek ancak imalatçının önereceği bir cihaz ve yöntemle
yapılır. Test sırasında gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Açma ve kapama işlemi kesiciye
bağlı bir kaydedici aracılığıyla yapılır.
G.

İNFRARED ÖLÇÜMLER VE GÖZLEMLER

İnfrared ölçüm, gerilim altındaki elektrik sistemlerinin, uzaktan veya kameralarla yaklaşık
sıcaklıklarını ölçmeyi hedefler. Bu sayede pahalı ve kötü sonuçlar yaratacak, beklenmedik
olayların önüne geçilmiş olur.
Ölçümü yapacak olan personelin:




İnfrared konusunda bilgili olması
Elektrik sistemleri bakımında bilgili olması
Emniyet tedbirleri konusunda bilgili olması gerekir.

Doğru teşhis ve acil önlem alınması, kaza ve kayıpların az olmasını sağlar.
İnfrared ölçüm cihazlarının ölçüm noktasının önceki durumunu gösterir yapıda tarayıcı
özellikte olması faydalıdır. Bu cihazlar ölçülen alanda bulunan yüksek sıcaklıktaki noktaların,
resmini gösterir.
İnfrared ölçümü için serbest çalışan firmalarla anlaşma yapılabilir. Zaten dünyadaki
uygulamalarında, ölçümler, kontratlı bakım firmaları tarafından kalifiye elemanlar aracılığıyla,
yapılmaktadır. Yükün hafif olduğu veya yüksüz durumlarda göz kontrolu geçerli bir yöntem
olarak kullanılır.

İnfrared ölçümün avantajları








Üretimi aksayacağı, enerjinin kesilmesinin istenmediği yerlerde kullanılır.
Bakılacak noktaların sayısını azaltarak, bakım süresini kısaltır.
Uzun süreli güvenli olarak işletmede kalmayı sağlar.
Ölçüm sonuçları doğru olduğundan, hataya sebebiyet vermez.
İşlevine göre ekonomik bir seçenektir.
Yeni kurulan tesislerde, sistemin montaj kusurlarının görülmesine yardımcı olurlar ve
sistemin gelişmesini sağlarlar.
Periyodik bakım programının revize edilerek bakım sürelerinin yeniden tespitini
sağlarlar.

İnfrared ölçümün dezavantajları



İnfrared cihazlar pahalıdır.
İnfrared cihazları kullanacak personel özel eğitimli olmalıdır.

77/118





Özel analiz ve ölçü kıstasları vardır. Bu kıstaslar emniyet açısından değerlendirildiğinde
ölçüm noktalarına erişim ve ölçüm zorlukları yaratır.
Açık havada hava şartları ve ışınlar ölçümü olumsuz etkiler.
Ölçüm genellikle gece yapılmalıdır. Bu durum sistemin yüklenmesinde değişiklik
yaratabilir.

İyi bir ölçüm için koşullar








Cihaz portatif olmalıdır.
Çalışma ortamı koşullarına uygun olmalıdır.
Görüntü için ekran büyük çözünülürlülük yüksek olmalıdır.
Görüntü ve fotoğraflar renkli olmalıdır.
Sıcaklık algılaması doğru olmalıdır.
Çeşitli sıcaklık kaynakları ile testler yapılıp ölçüm doğrulanmalıdır.
Yük % 40 ın altında olmamalıdır.

Ölçüm sıklığı
Yılda bir kez duruştan önce yapılmalıdır.Daha sık ölçüm, yük değişimleri ve sistem
değişiklikleri sonucu ve ayrıca gerekli görüldüğü takdirde yapılmalıdır. Ölçüm noktalarının
listesi hazırlanmalıdır. Ölçümlerde azami yüklenmeye dikkat edilmelidir. İç sıcaklıkların yüzey
sıcaklıklarından yüksek olduğu bilinmelidir.
Ölçüm değerleri mutlaka saklanmalıdır. Eski ile yeni ölçüm karşılaştırılmalıdır. 1-3 Cº lik ısı
farkı dikkate alınmaz. 4-15Cº ısı farkı izlenmelidir. 16 º nin üzerindeki ısı farkları, derhal
çözüm gerektirir.
H.

DÖNER MAKİNALARDA İZOLASYON TESTİ

İzolasyon direnci testi
Döner makinaların izolasyon testleri belirli aralıklarla ve sürekli 60 saniye için yapılır. Bunun
amacı sürekli ayni şartların sağlanması ve zaman içinde makinanın izolasyon direncindeki
değeri izlemektir. Bu durum mukayese yapmaya imkan tanır. Bu amaçla izolasyon
değerlerinde tavsiye edilen ve izolasyonun tatminkar olduğunu belirt4en değerler
bulunmaktadır.
1000 volt ve altındaki makinalarda izolasyon direnci 2 megaohm olmalıdır. 1000 voltun
üzerinde ise, izolasyon direnci her 1000 volt için 1 megaohm ve ilave olarak artı bir megaohm
olmalıdır. Bu değerler zaman içinde yukarıda belirtildiği gibi doğal olarak düşebilir. Düşme
trendi izolasyon yenilenmesi için bir bilgi oluşturur.

Dielektrik emilim testi
Test gerilimi uygulama süresinin 10 dakikaya kadar çıkarılması kirlenme ve nem gibi
faktörlerin tespitine yarar. Zamana karşı yalıtım direnci eğrisi çizilmesiyle izolasyon durumu
hakkında bilgi edinilir. İzolasyon zaman ile artıyorsa izolasyonun durumu çok iyi demektir.
İzolasyon direnci kısa sürede bir değere çıkıp düz bir çizgi çizerek sabit gidiyorsa kaçak
akımlar nedeniyle izolasyon direnci yükselemiyor demektir. 10. dakikadaki izolasyon
direncine, birinci dakikadaki izolasyon direnci bölünürse çıkan sonuç izolasyonu yorumlamak
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için kullanılabilir. İyi bir izolasyon direnci zaman içinde yükselme göstereceğinden çıkan sonuç
birden büyük olmalıdır.
10./1. dakika testlerinden çıkan sonuç
1 den küçük
1-1,5 arası
1,5-2 arası
2-3 arası
3-4 arası
4 den büyük

İzolasyonun durumu için yorum
İzolasyon
İzolasyon
İzolasyon
İzolasyon
İzolasyon
İzolasyon

tehlikeli durumda
kötü
incelenmeli
iyi
çok iyi
mükemmel

Aşırı gerilim testi
Normal bakım işlemleri sonucunda aşırı gerilim testi yapılır. İzolasyonun gerçekten iyi olup
olmadığını test etmek amacıyla makinaya ve sisteme yüksek gerilim uygulanır. Alternatif akım
veya doğru akım uygulanarak yapılır. Her iki uygulama da birbirine üstünlük sağlamaz. Fakat
makinanın alternatif veya doğru akımda çalışmasına göre tercih bunlardan birine yapılabilir.
Doğru akım test cihazlarının el tipi olanları ucuz, kulanımı kolay ve yaygın olduğundan tercih
bu yönde yapılabilir.
Testler sırasında makina izolasyonunda bozulma olmamasına dikkat edilerek test gerilimi
seçilmelidir. Seçilecek test gerilimi mutlaka cihaza uygun olmalıdır. 1000 voltun altındaki yeni
makinaların izolasyon testinde anma gerilimini iki katı ve ilave olarak 1000 volt kullanılabilir.
(400 volt için 1800 volt) Eski makinalarda bu değer % 50 -60 a düşülür.
Bu test sonucunda test için yorum yapmak zordur. Neyin kabul edilebilir olduğunu bilmek
gerekir. Bu test yerine izolasyon direnci testi daha uygundur.
I.

NÖTR AKIMI TESTİ

Nötr akımının zaman zaman yükseldiği olur. Bunun nedeni fazların dengesiz yükselmesi veya
harmoniklerdir. Bazen her ikisi birlikte ortaya çıkar. Ayrıca şebekeden dengeli akım çektiği
halde asimetrik akım yapısı nedeniyle nötrü üzerinden akım geçen hız kontrol üniteleri, UPS
ler gibi elektronik üniteler vardır.
Tüm bu sayılanlar nötr akımının yükselmesine, nötr ile topraklama iletkenleri arasında gerilim
yükselmesine ( Common Mode Noise) ve nötr iletkeninin ısınmasına neden olurlar. Isınmanın
etkisi ile nötr iletkeni izolasyonunda bozulma meydana gelir. Isınma etkisi ile yangın ve cihaz
bozulmaları yaşanır.
RMS ölçüm özellikli bir pens ampermetre ile nötr akımı kaba olarak ölçülmelidir. Bu ölçümde
okunacak akımın tüm harmonik frekansları taşıdığı unutulmamalıdır. Bu nedenle ölçüm için
spektrum analizörü kullanılması sonucun doğru olmasını garantiler.
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BÖLÜM 19
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA YAPILAN
BAKIMLAR

Durması Mümkün olmayan ve 24 saat çalışan imalata dönük fabrikalarda, elektrik
sitemlerindeki arızalar ağır hasarlara neden olur. Bu nedenle elektrik tesisatının bakımının,
uzun süreli üretim periyotları sonunda yapılması, elektrik bakım anlayışında farklılıklar getirir.
Kontrolların ve bakımın periyodu emniyet koşulları, işletmenin çalışma şartları ve bakım
hizmetinin niteliği göz önüne alınarak yapılır.
Böyle yerlerde meydana gelecek elektrik arızaları ve ekipman kusurları, genellikle elektrik
tesisatında mal kaybına yol açar. Ayrıca üretim kaybı gibi ilave sonuçları da bulunur. İlave
denilen üretim kayıpları, genlikle elektrik ekipmanlarındaki kusurlardan daha büyük olabilir.
Elektrik sistemi ve tesisatındaki bakımların yanında projelendirme ve tasarımla ilgili konular
önem kazanmaya başlar. Böyle işletmelerde emniyet ve bakıma yönelik tedbirler işin başında
alınarak ilk yatırım maliyetleri yükselir. Fakat daha sonra ekonomik kazanımlarla geri alınır.

Bakımın genel koşulları
Bir elektrik sisteminin mühendisliği, tasarımı ve montajı iyi yapılmadığı sürece, bakım ne
kadar özenli yapılırsa yapılsın, çalışma güvenliği bulunmaz. Bu nedenle aşağıda sıralanacak
olan tedbir ve önerilerin, sistem tasarımı açısından çok önemli oldukları ve uzun aralıklarla
duran işletmelerde dikkate alınmaları gerekir.


Tasarım ve mühendislik, bakım için enerji kesilmesini gerektirmeyecek şekilde
yapılmalıdır. Rutin veya acil bakım sırasında enerji kaynağının alternatifli olması ve
duruşa yol açmaması gerekir. Arızalı bir kaynaktan, sağlıklı diğer kaynağa geçiş,
minimum süre içinde gerçekleştirilebilmelidir.



Yüksek kaliteli ekipmanlar seçilerek işletme sırasında gerekli gözlem yapılabilmeli ve
kapasiteleri yüksek olmalıdır. Gözetleme delikleri ve pencereleri ile koruma altına
alınmış olan özel bölmeler görülebilmelidir. Enerjisi kesilmiş bir hücre içinde, enerjili
yan hücrelerden bağımsız olarak çalışma yapılabilmelidir.



Mutlaka fabrika kabul testleri yapılmalıdır. Alınan ekipmanların şartname ve
standartlarda belirtilen kıstaslara uyup uymadığı FAT (Fabrika kabul testleri) sırasında
incelenmelidir.



Montaj talimat ve prosedürlerine sıkı sıkıya uyulmalıdır.



Montajın her aşaması denetim altında tutulmalıdır. Bu aşamada kablo ve diğer montaj
malzemelerinin ezilme ve deforme olma gibi muamelelere maruz kalmamaları gerekir.



Mutlaka montaj kabul testleri yapılmalıdır. Bu testlerde ekipman üzerinde fonksiyon
kontrolu yapılmalıdır. Bu durum montajın, nakliyenin ve diğer olası dış etkilerin
ekipman üzerinde bırakacağı kötü muamelelerin tümünü ortaya çıkaracaktır. Bu
kontrolun bir başka yararı, daha sonraki kontrol ve testler için baz teşkil edecek değer
ve bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır.
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Yukarıda anlatılan noktalardan başarıyla çıkılması planlı bakım için iyi bir başlangıç noktası
olacaktır. Sistem planlı bakım yapılarak, uzun süre güvenilir bir şekilde hizmet verecektir.
Bu sistemlerdeki bakım, test ve kontrol yöntemleri bakımın sık yapılabildiği sistemlerdeki ile
aynıdır. Fakat burada dikkate alınması gereken nokta, bakım işlerinin daha dikkatli
yapılmasıdır.

Uzun aralıkla bakım yapılan elektrik sistemlerinde bakıma etki eden
faktörler


Tüm elektrik bakım ve işletme elemanlarının sistemle ilgili bilgiye sahip olmaları
gerekir. Duvara asılı şema ve prosedürlerle, alınan önlemler personelin bilgisini taze
olarak tutmasına yardım eder.



Büyük tüketici yüklerin tüketici olarak sisteme etkileri, bakımlarındaki kalitenin
sistemin devamına yapacağı katkının bilinmesi çalışanlar açısından önemlidir.



Planlı duruşların arasında geçen sürenin uzunluğu, prosesin sisteme ola etkileri ve
ortam şartları bakım ihtiyacını etkiler.



Kısmi test ve bakım yapılan bölgelerde, bakım yapılan kısımlar listelenmelidir. Bu
durum bakım için birden fazla duruşa neden olur.



Duruş süresinde bakım için ayrılan sürenin miktarı bakım kalitesini etkiler.



Elektrik sistemine ait parçaların tanınması bakım ve işletme bilgileri, ilgili personel
tarafından ne kadar iyi anlaşılmışsa bakım sonuçları o derecede iyi olur.



Ekipmana etkisi olan nem, toz, vibrasyon gibi çevre koşullarının bilinmesi gerekir.



Anormal durumları ve bunların işaretlerini (koku, renk, ses gibi) tanıyabilme becerisi
önemlidir.



Bakım prosedürlerine uyulması önemli bir etkendir.



Kontratlı bakım sözleşmeleri ile alınacak hizmetler bakıma olumlu katkıda bulunur. Bu
kapsama röle ayar testleri, kesici koruma cihaz ayarları ve testleri, yüksek gerilim
testleri, yağ izolasyon testleri ve yağ temizlenmesi, şalt sisteminin bakımı ve testleri,
Elektronik cihazların bakım ve testleri ile infrared ölçümler girerler.

İşletme ve bakım kadrolarının sayısı, kalifikasyonu ve eldeki test donanımının yeterli olmadığı
tespit edildiğinde, kontratlı bakım planlaması yapılmalıdır. Bunu yanında işletme bakım
kadroları kontrollük görevini üstlenerek, denetimlerini yapacak düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
Kontratlı bakım firmasına sadece bir ekipmanın bakımının yapılacağını söylemek eksik bir
tanımdır. Daha sonra bu konuda emniyetle ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu durum tıpkı işletme
bakım elemanlarına eksik bilgi aktarmak gibi sonuçlar yaratır. Sistemle ilgili gerekli işletme
özellikleri bildirilmelidir.
Bir arıza olduğunda parçanın sadece değiştirilmesi yeterli değildir. Komple bir analiz ile olayın
nedeni incelemeli ve tekrarlamaması için düzeltici önlem alınmalıdır.
Aşağıdaki listede, bakım kontrol ve test işlemleri için hazırlanmış rehber tabloların asılı olması
gereken mahaller verilmektedir. Bu tablodaki bilgiler genel ve bakımı yapılacak ekipmanla
uyumlu, sağlıklı bilgiler olmalıdır. Bakım periyodu bu tabloda görülmelidir.


Orta gerilim ekipmanları
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Kablolar, klemens ve bağlantı bilgileri
Yağlı trafolar
Kuru trafolar
Metal-Clad şalt ekipmanları
Devre kesiciler
Metal muhafazalı şalt ekipmanları
Bara kanalları
Koruma röleleri ve sigortalar
Otomatik transfer panoları
Kompanzasyon panoları
Parafudurlar
Havai hatlar

Alçak gerilim ekipmanları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kablo be bağlantılar
Kuru tip trafolar
Şalt ekipmanları
Çekmeceli güç şalterleri
Baralar ve busbarlar
Her tür panolar
Koruma röleleri, sigortalar
Otomatik transfer panoları
Devre kesiciler
Parafudurlar

Enerji kullanımı
Enerjinin sanayide kullanımı, mekanik amaçlı işlemler, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi
alanlardadır. Burada sözü edilen bakım işlemleri, enerjinin kullanımına yönelik alanlardadır.
Enerjinin kullanımı derken 400 volt ve altındaki gerilimler kastedilmektedir.
4. ve 5. bölümlerde koruyucu bakım için planlama ve geliştirmeye giriş yapılmıştı. Uzun
dönemlerle bakım yapılabilen işletmeler için, ekipmanlarda, bakıma yaklaşım özellik arz
etmektedir. Ekipmanın işlevi ve teknik emniyet şartları titizlikle dikkate alınmalıdır. Tasarım
aşamasında, bakım amacıyla ekipmana kolay erişim imkanı ve infrared kontrol ve gözlemler
için düşünülmüş yaklaşım alanları ve kapakları bırakılmalıdır. Tasarım sırasında, bakım
personeli gözüyle olaya yaklaşılmalıdır.

Kayıtlar ve gözlem amaçlı turlar
Uzun süreli bakıma alınamayan ekipmanlarda, kayıtlar sık bakılan ekipmanlardan daha önemli
hale gelir. Kablo tesisatındaki değişiklikler, değişen parçalar ve her tür değişiklik doğru olarak
kayıt altında olmalıdır.
Periyodik gözlemler için düzenlenmiş tablolar hazırlanmalıdır. Tabloda işlenen bilgiler
ekipmandaki olumsuz gidişat olup olmadığını söyleyecektir. Kontrol edecek personel
değiştiğinde daha öncesine ait bilgiler bu kayıtlarda görülebilecektir. Aydınlatma ve güç
panolarına ait kayıt ve yönergeler güncel ve doğru olmalıdır.
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Güç dağıtım panoları
Güç dağıtım panolarının üzerinde grup isim etiketleri bulunmalıdır. Bu panolarda enerji
nadiren kesilir. Enerji kesilmesi değişiklik sonucu olur. Panolar enerjili iken yapılabilecek işler
son derece sınırlı olduğundan panolarda yapılacak işler için enerjinin kesilmesi tavsiye edilir.
Çalışma sırasında panolardan yayılacak ısı ve sıcak noktalar tespit edilmelidir. Bu tespitler
belirli aralıklarla yapılmalıdır. Sorunlu olan bölgelerde unutmamak amacıyla sorunlu olan
noktalar için kayıt tutulmalıdır.
Duruş anında enerji kesildiğinde tüm cıvatalı bağlantı noktalarında sıkılık kontrolları ve renk
değiştirme araması yapılmalıdır. Renk değiştiren noktalardaki parçalar yenilenmelidir.
(Bakınız: 11 ve 13. bölümler)

Aydınlatma panoları
Aydınlatma panolarındaki problemler de güç panolarındakine benzer. İlaveten yüklenme
sorunları ve beraberinde ısınma olayları yaşanır. Bu panolardaki sorunlar çok kısa sürede
giderilmelidir.

Kablolar
8. bölümde bu konuda bakım işlemleri anlatılmıştı. Bakım aralığı tecrübe ve devrenin önemine
göre düzenlenmelidir. Çok önemli hatlarda kablo izolasyon testleri uygulanmalıdır.

Elektrik makinaları
Programsız duruşlarda kaçınmanın yolu elektrik makinalarında düzgün bakım yapılmasıdır.
Elektrik makinalarındaki en önemli arıza kaynağı rulmanlardır. Yağın miktarı, yağlama sıklığı,
yağın özellikleri ve yağın uygulanış şekli önemli konulardır. Yağın özelliğini kaybetmeden uzun
süre dayanması beklenir. Motorun çalışma sınıfı yani çalıştığı sıcaklık yağın tipini belirler.
Motor imalatçısı tarafından önerilen yağ tipi kullanılmalıdır. Muadili yağlar kullanılacaksa seçim
dikkatle yapılmalıdır.
Kullanılacak gres yağı miktarı rulmanlar için hayati önem taşır. Hem aşırı yağlama hem de az
yağlama problem yaratır. Aşırı yağ motorun sargıları arasına giderek soğumayı engeller ve
sargı izolasyonunu bozar. Yağ tipi ve miktarı doğru seçildiğinde, 90 kw’a kadar olan
motorlarda yıllık yağ yenilenmesi yeterli olur. Daha büyük motorlarda 6 ayda bir yapılmalıdır.
Yağlamalar mevsimlik veya yıllık bir duruşta yapılabilir.

Motor rulmanına gres yağı basmak için bir yöntem
Gres basma memesi ve tahliyesi bulunan bir motorda, aşağıdaki yöntem uygulanarak
basınçsız gres tabancası ile yağ değişimi yapılır.
a) Gres tabancası ve gres memesi üzerindeki kurumuş kötü yağ temizlenmelidir.
b) Tahliye tapası açılarak, yağın atılması için kurumuş gres alınmalı ve çıkış serbest
bırakılmalıdır.
c) Gres yağı motor dururken sıkılmalı ve tahliyeden temiz yağın çıktığı görülene kadar
basılmalıdır. Duran motorda yağın motor içine kaçması önlenmiş olur.
d) Motor 10 dakika çalıştırılarak aşırı yağın çıkıştan atılmasına müsaade edilmelidir.
e) Tahliye tapası temizlenerek yerine takılmalıdır.
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Bu yöntem tam kapalı motorlarda motorun ön rulmanında uygulanır. Arka rulman için motor
fanı yağ dolumuna engel olduğundan, yağ tahliyesi için bir boru monte edilmiştir. Yağ
değişiminde bu boru sökülerek temizlenmeli ve yerine öyle takılmalıdır. Yağın bu boruya
geldiği anda yağ basımı kesilmeli ve borunun temiz ve boş olduğu görülüp yerine takılmalıdır.
Boş olan bu boru fazla olan yağı alacaktır.
Bazı dik motorlarda ve özel motorlarda rulman yatağına erişen yağlama boruları monte
edilmiştir. Yukarıdaki yöntem bu tür motorlar için de geçerlidir. Kapalı rulmanları olan
motorlarda yağlama yapılmaz.
Küçük bazı motorlarda gres memesi bulunmadığından, bu motorlarda rulman kapağı açılarak
yağlama yapılır. Eski yağ alınarak yatağın dörtte bir boş kalacak şekilde yağ doldurulur. Bazı
yataklarda otomatik gresörlük bulunur.
Yağ değişimde eski yağın kabaca uzaklaştırılması gerekir. Bazı bakım işlemleri sırasında yatak
tamamen sökülmüşse, rulman üzerindeki yağ, yağ çözücü solventle temizlenir. Rulman
sökümü rulmanda hasar bırakacağından, bu tür yıkamalar nadiren yapılmalıdır. Sökülen
rulman temizlikten sonra çok iyi kurutulmalı ve dörtte bir boşluk kalacak şekilde yağla
doldurulmalıdır. Temizlenen rulman, kurutulmak için hava ile döndürülmemeli ve söküm
sırasında dış bileziğe kuvvet uygulamamalıdır. Bunlar yapılmışsa rulman kullanılmamalıdır.

Sıvı yağlar
Konik rulmanlarda sıvı yağla yağlama sistemleri bulunur. Yağ viskozitesi çalışma sıcaklığı ve
motorun hızı ile ilgilidir.Bu konularda kullanıcı imalatçı önerilerine uymalıdır.

Motorlarda kontrollar
Göz kontrolları periyodik olarak, mekanik veya yağlama ile ilgili sorunları gözlemek için yapılır.
Bunun yanında ısı yükselmesi, rulman sesi, aşırı vibrasyon, yağlama kaçaklarını görmek
hedeflenir.

Vibrasyon testleri ve vibrasyon analizi
Bir rulman ömrü, rulmanın arıza sinyali verene kadar, belli bir sabit hızda kaç saat çalışacağı
ve kaç tur döneceği ile belirlenir. Bakım ile ilgili şartlar ve çalışma koşulları iyi olduğu takdirde
rulman kendi malzemesinin dayanımı kadar süre çalışır. Rulman arızasının temel nedeni kendi
malzemesinden kopan parçacıkların yüzündendir. Yağ filmi ortadan kalktığında aşınma başlar.
Arıza ani gelişir ve önceden tahmin edilemez. Vibrasyon analizi, rulmandaki arızaların tespiti
başta olmak üzere, titreşimli çalışmanın başladığını belirlemek amacıyla yapılır.Vibrasyonun
kaynağını belirler ve düzgün montaj yapılmasını sağlar.
Vibrasyon analiz cihazları çok kullanışlı ve olayları önceden görerek beklenmedik duruşları
önleyen cihazladır. Cihazlar en basitinden başlayarak sürekli izleme ve kayıt yapanlarına
kadar, muhtelif özelliklerdedir. Özellikle hızlı ekipmanlarda sürekli izleme yararlıdır.
Grafiklerdeki eğilim bakım için uyarıcı bilgiler verir. 25. bölümde vibrasyon konusu işlenmiştir.
En basit vibrasyon cihazı bile önemli işler yapar.

Kirlilik
Döner makinalarda kirlenmenin boyutu bakım periyodunu belirler.Motorlarda yanmaların
nedenleri arasında soğutamama gibi sorunlar da vardır. Özellikle motor pervane kapağı
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deliklerindeki kapanmalar, soğutmayı engeller. Soğutma kanallarının ve kapak deliklerinin
temiz olmalarına dikkat edilmelidir. Motor yüzeyi üzerindeki kir tabakası motoru havadan izole
ederek soğumasını engeller.Temizliklerin sık yapılamaması veya aşırı kir birikiminin sık
yaşanması, motorlarda izolasyon ölçümlerinin yapılmasını gerektirir. İzolasyon testinde
görülecek kaçak akımlar motorda kirlenmeyi gösterir.

Döner makinalarda yol vericilerin kontrolu
Motor yol vericileri veya makinaları kontrol eden panolar bu kapsamdadır. 9. Bölümde bu
konuda bilgi bulunmaktadır.
Uzun süreli çalışacak sistemlerde bakım programında bazı değişiklikler yapılmalıdır. Panolar
göz kontrolu amacıyla enerjili iken açılmalıdır. Bu panolarda gerilim altındaki kısımlar şeffaf
kapak ve örtüler altında ve gözle görülebilir, biçimde olmalıdır. Klemensler ve bağlantı
noktalarına bakılmalıdır. Pano soğutması ve havalandırma delikleri kontrol edilmelidir. Pano
kapak contaları tam ve sağlam olmalıdır. Pano içine kirli hava girmemelidir. Mümkünse kontak
aşınmaları gözlenmelidir.

Monte edilmiş yedek
Bu tür yedekler, acil durumlarda işletmeyi durdurmadan, çalışmanın devamını sağlarlar. Bu
tesisat tasarım aşamasında yapılırsa daha iyi olur. Bakım arızaya yol açmadan yapılacağından,
maliyetlerde azalma olur. Yedek sistemler bakım için çözümdür.

Isıtma üniteleri
Çalışmaları sırasında sıcak olacakları için, bakımlarının yapılması nerdeyse mümkün değildir.
Termostatla kontrolda olduğu gibi, on-off kontrol sonucu, ısınma ve soğumanın ekipman
üzerinde yaratacağı etki, bağlantı noktalarında gevşemelerdir. Bu amaçla gevşemeyecek
tarzda somun ve rondela kullanılması uygun olacaktır. Çalışma sırasında yapılabilecek gözlem,
bağlantı noktalarındaki gevşemelerin tespitine yönelik olacaktır. Bu noktalarda ısınma veya
ark izi aranmalıdır. Kablolarda da uzama ve kısalma sonucu, rakor delikleri içinde ve diğer
geçiş noktalarında sürtünmeler meydana gelebilir. Bu bölgelerde izolasyon kontrolu
yapılmalıdır.

Elektrostatik boşalmalar
Döner makinalarda meydana gelen dönüş hareketi sürtünme yaratacağından, elektrik yükleri
meydana gelecektir. Bu yükler, başka yüksüz aksama hatta insanlara atlayabilir. Topraklama
sistemine yükleri boşaltması için bağlı olan bu ekipmanların topraklama ile bağlantılarının
doğruluğu kontrol edilmelidir.
Statik yükler boşaltılmadıkları zaman birkaç bin volt gibi değerlere yükselebilir. Makinalar
direk olarak topraklanmalıdırlar. Bazı parçalar birbirine bağlı olduğundan, dolaylı olarak
toprağa bağlıdırlar. Boyası çıkarak paslanmış kısımlarda iletkenlik kaybolur. Bu kısımlar
temizlenmeli ve paslanmaları önlenmelidir. Kablo parçaları ile birbirine bağlanma
sağlanmalıdır. Kablolar kablo pabuçları ile bağlanmalı ve bağlantı yerlerinde boya
kullanılmamalıdır. Bağlantılar daima temiz tutulmalıdır. Paslanmayı önleyen sıvılarla muhafaza
düşünüldüğünde, topraklama bağlantısının gerekli düşük dirençte olduğundan emin
olunmalıdır. Düşük devirli makinalarda rulmanlar bağlantıyı sağlayacak teması verirler. Fakat
hızlı makinalarda topraklama bağlantısı fırça gibi parçalarla yapılabilir. Bu konuda çeşitli
iletken şeritler geliştirilmiştir.
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Yeterli statik topraklama için öneriler







Statik akımların bir mikro amperi aştığı nadiren görülür. Bu nedenle bir mikro amper
kaçak akımı olan bir sistemde tehlikeli statik elektrik birikmesi olmayacaktır.
Bir iletkenle topraklama arasında 10 000 mega ohm kaçak direnç varsa yeterli statik
topraklama var demektir. Hızlı gelişen bir statik elektrik birikimi için 1 mega ohm
kaçak direnç yeterlidir.
Yeterli statik birikim için gerekli olan kaçak direnç değeri, çeşitli işler için değişir ve
uzman bir kişi tarafından tanımlanabilir. Veri yokluğunda alınacak baz rakam 1 mega
ohm direnç değerini aşmamalıdır.
Statik elektrik için iletken kesiti sınırlaması yoktur. Fakat iletken aynı zamanda koruma
topraklaması olarak kullanılacaksa, bu durumda topraklama yönetmeliği rakamları baz
alınmalıdır.
Statik topraklama iletkeni izoleli olmak zorunda değildir.
Koruma topraklama iletken kesitleri statik topraklama için fazlasıyla yeterlidir.

Kontrol ve bakım
Topraklama sistemindeki kontrol ve bakım işlemleri koruyucu elektrik bakımının parçalarıdır
ve tamamen konusunu bilen personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Kontrollarda bakılacak
noktalar direnç ölçümleri ve göz kontrollarıdır. Aşağıda bu konuda bir kısım bulunmaktadır.
Düzeltici önlem olarak direnç değerlerinin istenilen seviyeye indirilmesi gerekir. Göz
kontrollarında bağlantısı ayrılan, kopan, ezilen iletkenler araştırılır. Bu kusurlar yerinde
giderilir.
Gözlemler tüm yeni sistemlerde ve değişiklik olan bölgelerde yapılmalıdır. Ekipman tamirat
için sökülmüşse geldiğinde bağlantılar tekrar yapılmalıdır. Gözlemler periyodik olarak
yapılmalıdır. Gözlem sıklığı tecrübeye bağlıdır. Çevre şartlarının kötü olduğu yerlerde bakım
sık yapılmalıdır.

Topraklama direnci ve toprak megerleri
Açık devre olarak 500 volt verebilen ve kısa devre olduğunda 5 mili amperi sağlayabilen
kalibrasyonu tam megerler topraklama için kullanılırlar.
Yapılan ölçümlerin ve kontrolların sonuçları ve varsa düzeltici önlemler kayıtlarda görülmelidir.
Bu ölçümler ayni zamanda zayıf olan ve değiştirilmesi gereken yerleri de gösterirler. Patlayıcı
gaz ortamında çalışma bazı önlemler alınmasını gerektirir.




Bakım ve kontrolu yapacak personel iyi topraklanmış olmalıdır.
Çalışma için gerekli takımların kıvılcıma neden olmayan türde olmaları gerekir.
Bu çalışmalarda aksamdan kıvılcım çıkartılmamaya dikkat edilir.

Bu bölgelerde statik boşalmalar tehlike yaratacağından topraklama önem kazanır. Kontrol
edilecek noktaların bir listesi olmalıdır. Aşağıdaki kontrol noktaları tipik yerlerdir.









Topraklama bağlantıları
Seyyar ekipmanların geçici olarak bağlanmış topraklama bağlantıları
Metal hortum kaplinleri ve kelepçeleri
İletken ve yalıtkan yerleri bağlayan cıvata ve somunlar
Metal boru ve kanal bağlantıları
Döner parçalar ve şaftlar
Döner (basınçlı ve basınçsız) elekler
Vanaların kolları ve simitleri
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Hareket halindeki tüm dönen parçalar

Otomasyon ve enstrümanlar
Bölüm 5 de genel bakım yaklaşımı verilmişti. Bu tür donanımda sistemin çalışmasını
etkileyecek cihazlar olabilir. Bunların tasarımın başında yedeklenmesi düşünülmelidir. Fakat
yapılmamışsa daha sonra ilave edilebilir. Bu tür yedeklemelere örnek güç kaynaklarıdır.



Kritik ekipmanlarda alarm cihazları çift düşünülmelidir.
Alınacak cihazlar ağır çalışma koşulları göz önüne alınarak yapılmalıdır.



Kontrol kartları ve I/O modülleri soketli tip olmalıdır.



Alınacak enstrümanlar on-line test imkanı vermelidir.



Kuvvetli akım kısımlarında bakıma elverişli birbirinden bağımsız bölümleri olan kabinler
olmalıdır. Bir parçanın değişiminde tüm sistem etkilenmemelidir.

Güç kaynakları
Güç kaynakları asıl ve yedek kaynaklar olarak ayrılırlar Asıl kaynaklar sürekli olarak enerjinin
sağlandığı kaynaklardır. Yedek kaynaklar ise stand-by veya emerjens sistemler olarak
kullanılırlar. Sürekli hizmette olan kısımların düzenli bakım periyotları olmalıdır. Bu bakımlarda
dikkate alınacak hususlar aşağıdadır.








Düzenli olarak okunan ölçüm değerlerindeki sapmalar anormalliklerin göstergeleridir.
Toprak kaçak cihazları, kaçakları bildirirler. Bunlardan gelen değerler okunmalıdır.
Alarmlarla, açma(trip) arasında ilişki olduğundan, alarmlara önem verilmelidir.
Akülerin şarj durumu tespit edilmelidir.
Redresörlerin akım sağlama değerleri ile yüklerin gerilim ve akımları uyumlu olmalıdır.
Akım taşıyan parçalarda ısınma izi aranmalıdır.
Çevre koşullarındaki değişimler izlenerek olumsuzluk yaratacak olanlar düzeltilmelidir.

Bakım sıklığı günlük, haftalık veya aylık olabilir. Bu şartlara bağlıdır. Günlük kontrollarda
alarmlar ve ölçüm değerlerine bakılmalıdır.
Yedekleme olan yerlerde, cihazların kontrolları doğrudan temas ve gözlemle yapılmalıdır. İlk
bakım periyodu olarak imalatçı değerleri baz alınmalıdır. Daha sonraki bakımlarda bakım
sonuçlarına göre periyot tayin edilmelidir.
Yedek veya stand-by sistemlerde bakım ekipmanın kontrol için çalıştırılmasına kadar
sürdürülmelidir. Emerjens jeneratörlerde deneme çalıştırmaları yapılmalıdır. Ayda bir deneme
yeteceği gibi gerekli görülen önemli noktalarda günlük denemeler yapılabilir.

Kilitlemeli sistemler
Kablo bağlantılı kilitlemeli sistemlerde kontrollar gözle yapılır. Bazı işletmelerde veya aralıklı
çalışan bazı ünitelerde kilitlemeli yapılar bizzat fiziksel olarak deneme çalıştırması ile yapılır.
Yangın riski gibi sorunlar yaratacak olan kısımlarda haftalık deneme testleri yapılabilir.
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Sensörler
Emniyet amaçlı konulmuş sensörlerin kontrolu önem taşır.Bunlardan işletme sırasında sorun
yaratmayacak olanlar mümkün olduğu kadar test edilmelidir. Diğer sensörlerin kontrolu
duruşa bırakılmalıdır.
İşletme personeli de bazı kusurları üretim anında tespit edecektir. Bu gibi cihazlarda gözle
kontrol, gevşeme, vibrasyon gibi nedenlerin aranması için yapılır. Cihazın ölçeceği ortamla bir
teması vardır. Göz kontrolu gerek bağlantıların gerekse diğer kirlilik gibi anormalliklerin
aranması ile yapılır. Ortamdan kaynaklanan sorunlarda sensörün tipi üzerinde durulmalıdır.
Bu grupta cihazlara seviye, basınç, sıcaklık ölçümü gibi cihazlar girer. Emniyet amaçlı
cihazlarda bakım ve kontrol dikkatle yapılmalıdır. Duruşa neden olanlar varsa bakım
periyotları şartlara göre düzenlenmelidir.
Bazı testler işletme personeli tarafından yapılabilir. Örnek basınçlı bir tankta blöf yapılarak
basınç düşmesi ve alarm bilgisi kontrol edilebilir.

Alarm sistemleri
Alarm devrelerinde lamba testi ile lambaların sağlamlığı kontrol edilir. Bunlar önemi,ne göre
her vardiyada veya her gün kontrol edilmelidirler. İletme personeli tarafından kolaylıkla
yapılabilirler. Gerektiğinde bakım personeli ile birlikte çalışılmalıdır.
Alarm ve alarm sonucunda kişi hayatına veya mala zarar söz konusu olduğu durumlarda,
kontrolların düzenli yapılması gerekir. Alarmların kontrolu yapılırken, fiziksel olarak alarmın
aktif edilmesi veya proses aracılığıyla alarmın yaratılması daha emniyetli sonuçlar verecektir.
Buna fonksiyon testi demek daha doğru olur. Bazı alarmlarla (yangın alarmı gibi) birlikte
personelin alarma karşı davranışları da gözlenebilir.
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BÖLÜM 20
BAKIM AMACIYLA ENERJİNİN KESİLMESİ VE PERSONELİN
CAN EMNİYETİ

Enerjisi kesilmiş tesisatta çalışan bakım personeli için en önemli tehlike enerjinin bir nedenle
yeniden verilmesidir. Bu tehlikenin elektrik şoklarından ölüme kadar giden sonuçları vardır.
Mevcut koruma sistemleri yanında özel bazı tedbirlerin daha alınması akıllıca olacaktır. Özel
tedbirler ilave talimatlarla desteklenmelidir. Azami koruma sağlanmalıdır. Özellikle orta gerilim
tesisatında tedbirler çok yüksek seviyede olmalıdır. Düşük gerilimli uç bölgelerde koruma
tedbirleri asgari düzeyde de olsa uygulanmalıdır. Ara bölgelerde tedbirler her iki uç noktaya
göre düzenlenmelidir.
Korumanın düzeyini belirlemek amacıyla aşağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır.






Gerilim altındaki diğer ekipmanlardan indükleme yoluyla üretilecek gerilimlere karşı
önlem alınmalıdır. Özellikle oluşacak hata akımlarında bu gerilimlerin boyutu çok büyük
olacaktır.
Yeniden enerji verilirken yapılacak hatalı operasyonlardan kaçınılmalıdır.
Enerjili bir iletkenin, enerjisiz kısımlara temasından kaçınılmalıdır.
Yıldırımlar sonucu oluşacak yüksek gerilime karşı tedbirli alınmalıdır.
Yüklü olan kondansatör ve akü gibi ünitelerdeki artık gerilimlere karşı önlem
alınmalıdır.

Koruma için alınacak önlemler aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla yerine getirilmelidir.










Cihazın enerjisi uygun şekilde kesilmelidir. Güncel şemalar kullanılarak uygulanacak
enerji kesimi sağlanmalı ve alternatif kaynaklardan gelecek diğer canlı kaynaklar
tespit edilmelidir. Her kaynaktan gelen kesici ve ayırıcılar kullanılarak sistem enerjisiz
bırakılmalıdır. Bıçaklı ayırıcıların olduğu yerlerde, bıçakların fiziksel olarak ayrıldıkları
görülmelidir. Çekmeceli yapılarda, çekmeceler, tam olarak ayrık oldukları konuma
getirilmelidir. Otomatik olarak ayrılan ve kontrol edilen kısımların, devreyi ayırdıkları
personel güvenliği açısından kabul edilmemelidir.
Kazaen enerji beslemesine karşı önlem alınmalıdır. Açılan ayırıcı kolları asma kilitle
kapatılmamaları için kilitlenmelidir. Üzerine çalışıldığını gösteren tabela asılmalıdır.
Ekipmanı enerjisiz bırakmak amacıyla sökülmüş olan sigortaların, yerlerine hata ile
takılmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Kilit ve tabela asılması temel önlemlerden
biridir.
Devre tüm iletkenleri enerjisiz kalacak şekilde kontrol edilmelidir. Bu test özellikle
kontakların gözle görülemediği ve ayırma işleminden emin olunamayan kısımlarda
yapılmalıdır. Gerilimin varlığını gösteren gerilim detektörleri ile gerilimin sıfır olduğu
görülmelidir. Bu detektörün çalıştığından fiziksel olarak yapılacak bir gözlemle emin
olunmalıdır.
Topraklanana kadar iletkenlerin enerjili oldukları düşünülerek dokunulmamalıdır. Test
yapıldıktan sonra uygun bir prosedürle iletkenler topraklanmalıdır. İletkenlerin
topraklanmasındaki amaç personelin güvenliği olduğu için topraklama enerjinin
verilmesini
engellemelidir.
Kondansatörlerle
çalışılacaksa,
Kondansatörler
topraklanarak ve kısa devre edilerek yükleri boşaltılmalıdır.
İşle görevli her personelin alınan önlemlerden ve güvenlikle ilgili yapılan işlerden tam
olarak tatmin olması gerekir.
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Tüm alınan güvenlik önlemlerine rağmen sisteme enerji gelebilir. Bu durumda tek güvence
yapılmış olan topraklamadır. Bu nedenle topraklama bağlantısının yeterli sağlamlıkta ve
güvenli olduğuna emin olunmalıdır. Geçmişte sistemler küçük olduğu için kullanılan
topraklama iletkeni kesiti önem taşımıyordu. Sistemlerin büyümesi ile kullanılacak topraklama
iletkeni üzerinden binlerce amper akacağından iletkenin buharlaşması mümkündür. Bu
durumda devrenin kesilmesine kadar tehlikeli gerilimler, metal buharı solunması, arka bağlı
yanıklar meydana gelir. Yeterli topraklama yapılması bu tür hayati tehlikelere karşı alınmış bir
tedbirdir.
Emniyet topraklaması, geçici topraklama veya personel topraklaması gibi terimler, enerji
tesislerinde bakım sırasında kullanılan enerjisiz işlem yapma amacıyla ortaya atılmışlardır.
Aşağıda kullanılacak topraklama terimi, bilinen topraklama kavramı yerine bunları anlatan bir
terim olarak kullanılacaktır.
Topraklama ekipmanı, özel ağır ortam koşulları için yapılmış maşalardan ve bunlara bağlı
yeterli kesitteki kablolardan meydana gelir. Meydana gelen kısa devre 100000 amperi
bulabileceğinden koruma cihazının devreyi kesmesi için gereken zaman aralığında
dayanabilmelidir. Anlamsız kalın ve taşınamaz hale gelen iletkenlere de gerek yoktur.

Emniyet topraklaması için gerekli ekipmandan beklenen özellikler








Topraklama maşaları ile iletkenlerin bağlanabilmeleri için hatta ve birbirlerine göre
kesitleri uygun olmalıdır. Yetersiz bir maşa kısa devrede eriyebilir.
Topraklama iletkenleri yeterli kesitte olmalıdır. Gerekirse iki veya üç iletken paralel
bağlanmalıdır. İletkenlerin kesitleri eriyemeyecek kapasitede olmalı, düşük dirençli
olmalı ve sağlam olmalıdır.
Topraklama iletkeni ile hat iletkeni metal metale bağlantı gerektirdiğinden,
iletkenlerdeki boya veya oksit tabakasını aşabilmek için, maşalarda dişli bir yapı
olmalıdır. Dişli maşa iletken üzerinde bir tur döndürülerek boya veya oksit
tabakasına işlemeli ve sonra sıkılaştırılmalıdır. Üzerinde sıkma vidası bulunmalıdır.
Topraklama kablosu mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve direnci düşük olmalıdır.
Kablo yığıntısı yaratılmamalıdır. Enerji istemeden gelecek olursa gevşek serili kablo
kısa devre akımı etkisiyle savrularak personele zarar verecektir. Uzun bırakılmış
topraklama kablosu personel emniyeti açısından sakıncalıdır.
Topraklama kablosu, çalışma bölgesindeki gerilim düşümünü, minimumda tutmak
için, fazlar ve toprak iletkeni ve işletme nötr noktası arasına bağlanmalıdır.

Ayakları yere ve elleri faz barasına temas eden bir kişinin (gövde direnci = 500 ohm)
korunması için çekilen topraklama kablosu iç direnci 0,001 ohm dur. Bu durumda topraklama
kablosu üzerinden akacak 1 000 amperlik kısa devre akımı 1 volt gerilim düşümü yaratır. Yani
kişi 1 voltluk bir gerilime yakalanır. Kısa devre akımının 10 000 amper olması durumunda kişi
üzerinde 10 volt gerilim düşer. Kişi üzerinde düşecek gerilim için emniyet sınırının azami 50
volt olduğu düşünülürse tehlike sınırında gerilime yakalanmak için 50 000 amperlik kısa devre
akımı meydana gelmelidir.
Burada gösterilmeye çalışılan temel nokta, topraklama kablo direncinin küçük olması gerektiği
ve bağlama yönteminin, kişi can güvenliği üzerindeki etkisidir. Kişi daima faz ve toprak
arasında kendisine paralel ve çok kısa olarak uzanan bir iletkenle birlikte kalmalıdır. Bağlantı
noktasındaki direnci küçültmek için çok iyi sıkılmış bir bağlantı yapısı tercih edilmelidir. 50 000
amperlik bir kısa devrede, bağlantı noktası ile birlikte 0,002 ohm direnci olan bir topraklama
kablosu üzerinde 100 volt düşeceğinden tehlike meydana gelir.
Çalışma sonunda topraklama kablosunun sökülmesinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Eğer
unutulan bir topraklama bağlantısı varsa, koruma sistemleri aracılığıyla kısa devre açması
yaşanır. Bu arada kontak erimeleri ve sigorta patlamaları meydana gelir. Topraklama
kablosunun geriye toplanması için aşağıdaki yöntem kullanılabilir.
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Topraklama amacıyla sistemde kullanılan topraklama setleri için bir etiket numarası
verilmelidir. Sökülen her set listeden kontrol edilerek ayrılmalıdır.
Topraklama kablosunun bağlı olduğu bölümde kapılar açık tutulmalıdır. Kapıda
topraklamanın yapıldığına dair bir uyarı levhası bulunmalıdır. Enerji vermeden önce
sitem dolaşılarak gözle kontrol yapılmalıdır.
Enerji vermeden önce sistemde empedans
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BÖLÜM 21
KABLO TAVALARI VE BUSBARLAR

Kablo tavaları ve merdivenleri
Kablo tava sistemi pek çok parçanın, bağlantı parçalarıyla birleştirilmesiyle meydana gelmiş,
esnek olmayan bir yapıdır. Kablo sistemleri, şaftlara ve kanallara giren kablo merdivenleri
veya tam kapalı kablo tavaları gibi benzer yapılardan oluşur.
Sistemin bakımında, monte edildiği bölgenin çevre koşulları önemlidir. Ağır çalışma şartlarının
olduğu durumlarda, sahil kesimlerinde ve rutubetli bölgelerde bakım sıklığı arttırılmalıdır.
Üzerine serilmiş bulunan kabloların izolasyonlarında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kabloya hasar veren sebeplerin başında, sert köşeler, kablo sistemindeki ağırlaşma ve
sarkma, titreşimler ve ısıl genleşmeler gelir. Kablo izolasyonu kontrolu 8. konuda verilmiştir.
Kablo tavalarında, bir tavanın içindeki kabloların sayısı, kesitleri ve gerilim seviyeleri tesisat
yönetmeliklerinde müsaade edilen sınırları geçmemelidir. Komünikasyon kabloları tava içinde
kuvvet kabloları ile yan yana gitmemelidir.
Kablo tavaları, boru sistemleri veya diğer donanımlar ile yan yana iseler, kabloya zarar
vermemeleri için önlem alınmalıdır. Toz birikintilerinin veya muhtelif imalat döküntülerinin
tavanın üzerini kaplamasına izin verilmemeli ve yangın gibi olaylara yol açılmamalıdır.
Tavaların cıvata bağlantılarında paslanma gözlenmeli cıvatalar, belirli aralıklarla sıkılmalıdır.
Bazı atmosfer koşulları hızlı kötüleşme yaratacağından tavaların askıları, destekleri, bağlantı
cıvatalarının eksiksiz ve sağlam olmaları önem kazanır. Gerek görülmesi halinde bunlar
yenilenmelidir.
Kablo tavalarının topraklama bağlantılarının eksiksiz ve sağlam olmalarına dikkat edilmelidir.
Geçiş yerlerindeki bağlantılar kontrol edilmelidir. Kablo tavası kapakları kontrol edilerek açık
ve eksik olanlar kapatılmalıdır. Bozuk ve bükülmüş olanlar yenilenmelidir.

Alçak gerilim busbarları
Busbarlar montajları fabrikalarda yapılmış ve çıplak bara iletkenlerinin metal muhafazaya
alındığı, muhafazası topraklanmış elemanlardır. Cıvatalarının sıkılığı kontrol edilmelidir.
Rondelaları kontrol edilerek cıvatalar tork anahtarı ile sıkılmalıdır.
Baranın akım geçtiğinde ısınması ve soğuduktan sonra kısalması söz konusu olduğundan
bağlantı kontrolu önemlidir. Yaylı rondelaların düzleşmesi aşırı zorlama işareti olduğundan,
cıvataların sıkılmasında imalatçı firmanın vereceği değerler kullanılmalıdır.
Dış gövde: bağlantı kapaklarının bulunduğu kısımlarda göz kontrolu yapılmalıdır. Açık bir
kapak kazaya neden olabilir. Ayrıca kapakların bir görevi de topraklamanın bütünlüğünün
sağlanmasıdır.
Kül, parlayıcı ve patlayıcı gazlar ve diğer zararlı maddeler bara sisteminden uzaklaştırılmalıdır.
Dahili ortamda baranın üzerine sıvı damlamamalıdır. Ya sıvı kaynağı izole edilmelidir, ya da
bara sistemi koruma altına alınmalıdır.
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Harici tip bara sistemlerinde drenaj tapalarının alınmış olmaları gerekir. Kullanımda ise, bu
deliklerin açık olduklarından emin olmak için, kontrolları yapılmalıdır.
Gövdeyi destekleyen destek ve askı sistemlerinde göz kontrolları yapılarak, busbar sisteminin
tamamı kontrol edilmeli ve gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.
Almaçlar: Busbardan, kullanım amacıyla, almaçlar çıkması durumunda, bunların düzgün
çalıştıklarından emin olunmalıdır. Almaç çıkışlarında askı sisteminin denetimi yapılmalıdır.
Testler: İzolasyon testleri 18. konuda verilmiştir. İzolasyon testi sonunda, izolasyon zayıflığı
tespit edilmiş ise, Yüksek gerilim testi uygulanmalıdır. Montaj sonrası ve periyodik aralıklarla
infrared sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve sorunlu noktalar tespit edilmelidir.

Orta gerilim busbarları
Bağlantı noktalarındaki cıvata kontrolları ve infrared kontrollar, bunlar için de aynen geçerlidir.
Bunlara ilaveten bara mesnetleri kir ve atlama kontroluna tabi tutulmalıdır. Kirli mesnetler
temizlenmeli ve atlama izi görülen mesnetler değiştirilmelidir.
Bara gövdesi içindeki ısıtıcıların çalışıp çalışmadıklarına bakılmalıdır. Kapakların kontrolları
yapılmalı, Trafo veya şalt bağlantılarında gevşeme kontrolu yapılmalıdır.
Testler: 18. konuda testlerle ilgili bilgi verilmiştir. Testlerde izolasyon dayanım geriliminin
altında bir gerilim seçilmeli, dayanım geriliminin %75 i hedef alınmalıdır. Bu değerde 1 dakika
süre ile test yapılmalıdır.
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BÖLÜM 22
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

Kesintisiz güç kaynaklarının temel görevi beslediği cihazın enerjisinin kesilmesini önlemektir.
Bilgisayar ve diğer hassas cihazların beslendiği durumlarda, UPS lerin çoğu şebekede
meydana gelecek elektrik salınımlarını ve diğer kirlilikleri önlerler. UPS ler önemli bir yatırım
maliyeti getirirler. Bu nedenle bakımları önem kazanır.
Bu bölümde yapılacak bakım tavsiyeleri genel olacağından tüm UPS ler için geçerlidir. UPS
sistemleri besledikleri ekipmana göre tasarlandıklarından, çok özel tasarlanmış olabilirler. Bu
nedenle imalatçı önerileri mutlaka dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.
Bakım planlaması, garanti süresini göz önüne alarak yapılmalıdır. Çünkü bu dönemde bakımı
servis tarafından sağlanacağından, bakım programına alınması önlenmiş olur. Diğer taraftan
garanti süresinin doluşu, UPS nin bakım programa dahil edilmesini gerektirir.
Bakım zamanı için, en az kritik olan zaman seçilmelidir. Bakıma başlanması öncesinde
kullanıcılar uyarılmalıdır. UPS bakımı için gerekli test düzenekleri olan kalifiye elemanlar
kullanılmalıdır.

UPS tipleri
Statik ve döner mekanizmalı olmak üzere iki farklı UPS tipi bulunur. Döner sistemlerde motorjeneratör düzeneği kullanılır. Böylece şebekeden kesin bir soyutlama söz konusudur. Enerji
kesildiğinde döner bir teker ataletiyle dönmeye devam ederek enerji üretilmesini sağlar.
Bunlar daha çok kısa süreli kesintilerde ve gerilim çöküntülerinde kullanmaya elverişlidir.
Statik tiplerde ise şebeke gerilimi önce doğrultulur, sonra da tekrar alternatif akım üretilerek
yük beslenir. Bir akü sistemi ile, enerji kesildiğinde besleme devam ettirilir.
Bir UPS modülü dendiğinde izolasyon trafosu, doğrultucu, çevirici ve koruma üniteleri akla
gelir. Bir UPS sisteminde ise bir veya daha fazla modül bulunabilir.

Bakımı yapılacak parçalar
Tüm UPS sistemlerinde şu parçalar bulunur.







By-pass sviçleri
Transfer sviçleri
Koruyucu cihazlar
Güç şalterleri
Kompak şalterler
Hızlı sigortalar

UPS in tipine göre izolasyon trafoları, aküler akü şarj üniteleri, doğrultucu-çevirici üniteleri,
motor jeneratör setleri de bulunur. Sistem bir stand-by jeneratörle desteklenebilir. Bu
durumda sürekli çalışma şansı yakalanır.
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Genel sistem bakım prosedürü
Bu kitabın çeşitli bölümlerinde her bir UPS parçası için bakım prosedürü bulunmaktadır. Buna
ilave olarak bakımı yapılacak UPS lerde son derce dikkatli olunmalı, her an programsız enerji
kesintisi olabileceği düşünülerek davranılmalıdır.
By-pass sviçleri, transfer sviçleri, şalterler, koruma cihazları, aküler, stand-by jeneratörler için
kitaptaki ilgili bölümlerden gerekli prosedürler ve imalatçı prosedürleri uygulanmalıdır.
Stand-by jeneratörler için ayda en az iki saat tam yükte test yapılmalıdır. Jeneratörün devreye
girmesi, yükün transferi, yüklenmenin kalitesi, yükün düşülmesi ve devreden çıkma yılda en
az iki kez izlenmelidir.

UPS havalandırma ve soğutması
Havalandırma amaçlı filtreler düzenli bakım gerektirir. Bakım sıklığı ve filtre değişim süresi
ortam koşullarına bağlıdır. Bu sıklık bir hafta ile 6 ay arasında değişebilir.

UPS bakım kayıtlarının tutulması
UPS bakım kayıtlarının düzenli olarak tutulmaları gerekir. Bu kayıtlar aşağıdaki bilgileri
kapsamalıdır:





Sistemin düzgün çalışması için gerekli olan set ve ayar değerleri
Hem girişteki, hem de çıkıştaki Volt-metre, amper-metre, frekans-metre değerleri
(haftada bir kez)
Anormal çalışma koşulları, düzeltici faaliyetler ve arızalar gibi genel kayıtlar
Tarih sırasına göre bakımla ilgili yapılan işlerin dökümü

Bu kayıt sisteminde UPS ile ilgili zaman içindeki gözlemler ve varsa değişimler
görülebilmelidir. Zaman içinde yaşlanma özlenmeli ve varsa ayar değerlerinde değişiklikler
yapılmalıdır.
Bu kayıtlar ve şemalar, bakım manuelleri, yönergeler, işletme kılavuzları, yedek parça
listeleri, arıza bulma kılavuzları ve diğer ilgili dokümanlar kolayca erişilebilecek şekilde UPS in
bulunduğu mekanda olmalıdır.

Rutin Bakım işlemleri
Her altı ayda bir, elektrik süpürgesi ile kabin içi temizliği yapılmalıdır. Bağlantı yerlerindeki
cıvatalar sıkılmalıdır. Yılda bir kez bağlantı cıvataları ve ek yerlerinde infrared algılayıcı ile
tarama yapılmalıdır. Bu mümkün değilse düşük omaj ölçen bir ohm-metre ile omaj kontrolu
yapılmalıdır. ( Bakınız 18. kısım). Tespiti yapılan gevşeklikler giderilmeli ve paslanmış
cıvatalar yenilenmelidir.
Sistemle ilgili alarmlar ve sinyal lambalarının çalışmaları kontrol edilmelidir. 3 ayda bir ısınma
izi ve paslanma durumu gözle kontrol dilmelidir. UPS in yüklenme durumu gözlenerek koruma
ve koordinasyon ayarları, gerekiyorsa yapılmalıdır.
UPS in bulunduğu odadaki ısıtma, soğutma, havalandırma, klima üniteleri gibi ekipmanların
kontrolu yapılmalı, hava sirkülasyonunu önleyen tıkanmalar için havalandırma kanallarına
bakılmalı ve odadaki nesnelerin yerleri değiştirilmelidir. Sistemden gelen anormal ses, koku
gibi sinyaller bir sorunun başlangıcı olabilir.
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Topraklama sisteminin kontrolu kurallarına göre yapılmalıdır. TN-S sistemlerinde işletme
topraklaması, yani nötr topraklamasının durumu önemlidir. Nötrden geçen akım her üç ayda
bir ölçülerek nötrün akım doygunluğu araştırılmalıdır. Bu ölçüm True-RMS metre ile
yapılmalıdır. Nötr iletkeninin akım taşıma kapasitesi doymuş olmamalıdır. Şayet akım
kapasitesi doymuşsa, sistemde harmonikler vardır.

Statik UPS sistemlerinin elektronik aksamı
10. kısımdaki elektronik cihazların bakımları ile ilgili kısımlarda anlatılanlar burada da
geçerlidir.
6 ayda bir elektronik ünite içinde bulunan kondansatörlerde yağ kaçağı, renk değişimi,
kontrolü yapılmalıdır. Transistor soğutma bloklarında ve trafo yüzeylerinde renk değişimi
kontrolü yapılmalıdır.

Sistemde yapılan değişiklikler
Sistem üzerinde yapılan tüm değişiklikler kayıtlarda işlenmelidir.Arızalar ve düzeltici faaliyetler
bu dokümanlara işlenmelidir. İmalatçıdan yeni modellerle ilgili bilgiler ve olası değişiklik
önerileri her iki yılda bir alınabilir.

UPS testleri
Periyodik olarak sistemin amacına uygun işlevi yerine getirip getirmediği testler yoluyla tespit
edilebilir. İmalatçıdan ilk teslim sonrası gerekli test ve kalite dokümanları alınmalıdır. Aküler
zaman içinde şarj tutmamaya başlarlar. Transfer sistemi amanla transientler üretmeye başlar
veya anlık kesintilere neden olur. Problemlerin teşhis ve giderilmesi için aşağıdaki önerilere
uyulmalıdır. Bu testlerde imalatçı kriterleri ve uyarıları dikkate alınmalıdır.

Ön kontrollar




Testler başlamadan önce, UPS girişindeki ve çıkışındaki tüm ölçülebilen değerleri
ölçülmeli ve ayar değerleriyle birlikte kaydedilmelidir. (Gerilim, akım, frekans)
Testler yük altında akülerin durumunu ve kapasitesini ölçmeye yönelik yapılmalıdır.
UPS ve akülerin infrared taraması yapılmalıdır. Bu taramada şebeke ayrılmalı ve akü
sistemi beslemelidir.
Ünitenin kapakları açıkken asla yük çekilmemelidir. Bu durum soğumanın etkisini yok
eder.
Teste başlamadan önce görülebilen her tür aksaklık giderilmelidir.



Tüm UPS testlerinde test öncesi akülerin tam şarj olmaları gerekir.





Sistemin testi
Bazı sistem testleri UPS sisteminin çalışma performansını ölçmek için yapılır. Bu tür testler
performans garantisi amaçlı veya bakım süresi geçen durumlarda yapılır. Bu test türü her iki
yılda bir mutlaka yapılmalıdır. Bu test pek çok cihaz ve düzeneği gerektirdiğinden ve
komplike olduğundan kontratlı firmalarla işlem yürütülmelidir. Testler sırasında, sistemin tam
yükle devreye alınması gerekeceğinden ilave yük devreleri gerekebilir.
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Yük testinde kritik yükler sistemden by-pasla alınarak başka bir kaynağa bağlanmalıdır. Tüm
alarm ve emerjens duruş görevleri doğru şekilde yerine gelmelidir. Elle veya otomatik olarak
yüklerin transferi yapılabilmelidir. Çoklu UPS sistemlerinde, her bir UPS in tam kapasitede
çalışması kontrol edilmelidir.

Özel testler
Ayni anda hem giriş hem de çıkış gerilimleri, akımları ve frekansları kaydedilmelidir. UPS in
transient gerilime ve yüke olan davranışı bir osiloskopla izlenmelidir.
Ani bir yük değişimi için, yüksüzden % 50 yüke, % 25 yükten % 75 yüke, % 50 yükten %
100 yüke, 0 yükten %100 yüke çıkılarak ve tersine düşülerek sonuç izlenmelidir. Gerilim ve
frekansın kararlı ve sabit olması gözlenmelidir. % 100 yükün üstüne çıkılarak sistem
korumaları çalıştırılmalıdır.
% 100 yükte iken şebeke gerilimi kesilmelidir. Akülerin boşalması izlenmelidir. Bu süre içinde
gerilim, akım ve frekans değişimleri izlenmeli ve kaydedilmelidir. Tekrar enerji verildiğinde
akülerin dolmasındaki düzen izlenmelidir. Aküler tam dolunca, sistemin asıl yüke bağlanması
öncesinde, test sırasında gözlenen anormallikler giderilmelidir.
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BÖLÜM 23
SİSTEM MÜHENDİSLİK ETÜTLERİ

Elektrik sistemlerinin, tasarımında, kullanılmasında ve bakımları sırasında elektrik sistem
mühendisliği etütleri önemli yer tutar. Mühendislik etütleri 4 ana grupta yapılır.
a)
b)
c)
d)

Kısa devre etütleri
Koordinasyon etütleri
Yük akış etütleri
Güvenilirlilik etütleri

Tesise enerji veren dağıtım firmasının mühendislik departmanının elinde, tek hat şemaları ve
mühendislik etütleri bulunmalıdır. İşletmenin verimli ve emniyetli çalışabilmesi için bakım
ekibinin elinde sistemin doğru bir tek hat şemasının bulunması ve değişiklikler yapılacaksa,
bunu dağıtım firmasına veya kendi danışman mühendisleriyle tartışmaları gereklidir. Bunun
yanında sistem etütleri, dış desteğe ihtiyaç gerektiren ve ihtisaslaşma konusu işlerdir.

a) Kısa devre etütleri
Kısa devre veya hata akımları, anormal koşullar altında meydan gelen ve yıkıcı, tahrip edici
sonuçları olan, büyük enerjilerin açığa çıktığı olaylardır. Normal çalışma koşullarında, elektrik
enerjisi son derece yararlı ve kolay kontrol edilebilen bir özellik gösterir. Bunun yanında, hata
anında büyük kısa devre akımları geçeceğinden, elektrikli ekipmanlarda tahribat ve insanlar
için can güvenliği sorunu yaratır. Hata akımları birkaç yüz kilo-ampere kadar çıkabilir.
Kısa devre anında, ısı enerjisi ve manyetik kuvvetler açığa çıkar. Isı enerjisi izolasyon ve
iletken erimelerine yol açar ve beraberinde patlama meydana gelecek olursa çevredeki
ekipmanlarda tahribat yaratır. Manyetik kuvvetler baraları bükerek iletkenlerin yerinden
sökülmesine yol açar. Bu şartlar, elektrik sistemi ve personel için istenmeyen sonuçlar yaratır.
Elektrik sistemlerinin kısa devreye karşı korunmaları için gerekli şartlar tesisat
yönetmeliklerinde yer alır.
Kısa devre etütleri sistem tasarımı sırasında yapılır. Her beş yılda bir veya önemli
değişikliklerden sonra mutlaka yeniden yapılmalıdır. Aşağıda kısa devre etüdünün tekrar
yapılmasını gerektirecek proje tadilatları sıralanmıştır.
a)
b)
c)
d)
e)

Enerji üretim tesisindeki bir değişiklik
Sistem içinde sistemin dağılımında yapılacak bir değişiklik
Trafo değişikliği
Hat kesit ve metrajlarında değişiklik
Sisteme bağlanan yüklerde bir değişiklik

Periyodik kontrollarda, sistem değerleri, kayıtlardaki değerlerle karşılaştırılmalıdır. Sistemdeki
tip ve sayılar dışında ekipmandaki fiziksel değişmelere de dikkat edilmelidir. Önemli görülen
farklılıklar, danışman mühendise, dağıtım firmasına veya bakım departmanı üst birimlerine
veya alternatifi kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir.
Kısa devre akımlarının mühendislik etütleri ve tahribatının düzeltilmesi, bu yazının ilgisi
dışındadır. Bunun yanında bir trafonun çıkışında meydana gelebilecek azami kısa devre
akımını tespit edecek basit bir yöntem bulunmakta ve aşağıda verilmektedir. Bu yöntem basit
olduğu kadar doğru bir yöntemdir.
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Örnek kısa devre hesabı
Ik (kısa devre akımı) = trafo etiket akımı / trafo empedansı (%) X 100= kiloamper
1600 KVA Trafo için gerilim düşümü yüzdesi veya empedans yüzdesi = % 6
Trafo sekonder akımı 2200 A
Ik= 2200/ 6 x 100= 36,66 kilo amper .
Bu trafo için 40 kilo amperlik kısa devre dayanımına sahip, bir alçak gerilim şalt sistemi
yeterlidir.
Kısa devre akımı 2000 kva lık bir trafo için
Ik= 2750/6X100=45,8 kilo amper olur. Bu durumda kısa devre dayanımı 50 kiloamper
olan bir şalt sistemi yeterlidir.
Sistemde trafo değişmesi gibi bir durum olduğunda, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi kısa
devreye dayanım akımı yetersiz kalabilir. Bu durumda şalt sisteminde, nelerin yeterli olacağı
veya olmayacağı tesisatın incelenmesi ile ortaya çıkar. Bu konuların çözümü ve sorumluluğu
danışman mühendisten veya alternatifi kişi veya kuruluştan beklenmelidir.
b) Koordinasyon etütleri
Koordinasyon etütlerine, röle koordinasyon çalışması veya selektivite ayarları gibi isimler de
verilir. Kuvvet tesisatının doğru çalışmasını sağlar. Koordinasyonu düzgün bir sistemde, bir
kısa devre meydana geldiğinde, ilk koruma rölesi devreye girmeli, kısa devre olan kısmı
şebekeden derhal ayırmalı ve onun üstündeki sistem, güvenlik içinde çalışmasına devam
edebilmelidir. Koordinasyonu bozuk bir sistemde ise, gereksiz bir şekilde, pek çok yer enerjisiz
kalabilir. Bir bölgede meydana gelen arızada, arıza olmayan bölgelerin enerjisiz kalması bunun
tipik örneğidir. Bu durum üretim kayıplarına ve istenmeyen bazı sonuçlara neden olabilir.
Elektrik sisteminin tasarlanması sırasında bu çalışma yapılmalıdır. Bu çalışma daha sonra
bakım için kullanılmak üzere saklanmalıdır.
Aşağıdaki koşullardan biri olduğunda, koordinasyon etüdü gözden geçirilmelidir.
1) Kısa devre akımlarının değişmesi,
2) Aşırı akım koruma cihazlarından birinin başka değer ve tipteki bir başka cihazla
değiştirilmesi,
3) Şalter veya koruma rölelerinden birinin akım set değerlerinin değiştirilmesi,
4) Elektrik sisteminin konfigürasyonunda yapılacak bir değişiklik,
5) Bakım, test ve ayar işlemleri yetersiz yapılıyorsa,
Enerji temini sistemi sürekli ve periyodik olarak gözlenmelidir. Her tür değişiklik anında
işlenerek yenilenmelidir. Koruma cihazlarının performansına yönelik tereddütler varsa
danışman mühendise bildirilerek gözden geçirilmelidir.
Akım zaman eğrilerini gösteren grafiklerin yeni ve cihazı temsil eden olmaları sağlanmalıdır.
Bu bilgi ve belgeler, bakım ve danışmanlık elemanlarınca paylaşılmalıdır.
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c)

Yük akış etütleri

Yük akış etüdü bir kaynaktan çıkan enerjinin nasıl tüm sistemde paylaşıldığını gösteren
etüttür. Bu çalışma ile bir noktadaki akım, gerilim, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü gibi
parametreler görülebilir.
Bu etüt sayesinde yapılacak değişiklikler öncesi, çalışma şartlarının durumu tespit edilir.
Sistemdeki kaçaklar varsa, tespiti yapılır. Tasarım aşamasında yapılacak bu çalışma temel
kabul edilir. Elektrik sistemindeki değişikliklerde bu etüt gözden geçirilerek, gerekli
değişiklikler yapılır.
Yük akış etüdünün gözden geçirilmesi gereken durumlar aşağıda sıralanmıştır.
1)
2)
3)
4)

Motor güçlerinde ve yüklerde değişiklik
Trafo gücünde veya empedansında değişiklik
Tasarım sırasında düşünülmemiş çalışma koşulları
Kompanzasyonda yapılacak değişiklikler

Yük akış etüdü sırasında tek hat şemaları ve seçenekli besleme kaynakları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bazı koşullar da yük akış etüdü incelenmelidir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dengesiz gerilimler
Ekipman geriliminden farklı gerilimler
Motor kalkış sürelerinde aşmalar
Motorun nedensiz durması
Kötü kompanzasyon
Emerjens durumundayken aşırı yüklenme

Değişikliklerin kayda alınması ve tüm dokümanlara işlenmesi sağlanmalıdır.
d)

Güvenilirlilik etütleri

Bu çalışma sistemde plansız duruşlara neden olabilecek ekipman ve bağlantı yapısının tespiti
amacıyla yapılır. Çalışama ihtimaller göz önüne alınarak yapılır. Farklı konfigürasyonların
mukayesesi yapılır. Böylece ekonomik olan seçenek tespit edilmeye çalışılır. Bütçe için de bir
çalışma anlamına gelir. Bir tür değer mühendisliği çalışması olarak ta adlandırılabilir. Fakat
sistem güvenliği ön plandadır.
Bir sistemin güvenilirliliği aşağıdaki nedenlere bağlıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistemin tasarımı
Enerji kaynağının güvenilirliliği
Ekipman seçimi
Bakım kalitesi
Ekipmanın yaşı
Çevre şartları
Yedek parça temini

Sistem kurulmuşsa ve ekipmanlar seçilmişse, genellikle sistemin tasarımında önemli
değişiklikler yapılamaz. Güvenilirliliği arttırmanın yolu diğer parametrelerin iyi olmasıyla
sağlanabilir. Ekipmanın yaşı ve çevre koşulları ekipman güvenilirliliği üzerinde önemlidir.
Yedek parçaların temin edilebiliyor olması bakım açısından son derce önemlidir.
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Sistem güvenilirliliği açısından bir dizi geçmiş olay örneklemesi yapılır. Bu olayların sıklığı ve
sonuçları listelenir. Bu olaylarla ilgili farklı senaryolar yaratılır. Bir olayın farklı boyutlarda
gelişimi listelenir. Duruş süresi hesapları ile her senaryonun duruş için getireceği maliyet
bulunur. Bu senaryolar farklı sistem konfigürasyonları için tekrarlanır. Sistem konfigürasyonu
seçimi en az duruş süresini sağlamalı veya en az maliyetli duruş olmalıdır.
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BÖLÜM 24
ENERJİ KALİTESİ

Enerji kalitesi kısaca, ideal güç kaynağının sağladığı enerjinin, kesinti ve sapmalar sonucu
orijinalliğinden uzaklaşması anlamına gelir. Alternatif akım, kullanım sırasında sinüs dalgası
özelliğini kaybederek, büyüklüğünü ve şeklini değiştirir.
Pek çok cihaz belirli ölçüde bozulmuş olan gerilimle çalışabilir. Fakat elektronik özellikteki pek
çok cihaz da, enerji kalitesindeki bozulmalardan etkilenir. Bunun yanında kaliteyi bozan
anahtarlamalı besleme kaynakları, ark ile çalışan flüoresans lambalar, hız kontrol üniteleri gibi
yükler bulunmaktadır. Bunlara lineer olmayan yükler denir. Bu yükler için, gerilimdeki her bir
birime karşılık gelen değişiklik, akımda bir birimden farklı değişim yaratır.
Enerji kalitesi çoğunlukla kullanıcının kendisi tarafından düşürülür. Nadiren iletişim hatları,
jeneratörler ve dağıtım sistemi tarafından katkıda bulunulur. Bunun yanında komşu
kullanıcılar, atmosferik olaylar ve çevre koşulları, enerji kalitesini etkiler.
Düşük enerji kalitesi:









Elektrik arızalarına,
Çeşitli vahim sonuçlara,
Kişi can güvenliği sorununa,
Hasarlara,
Cihazların ömürlerinin kısalmasına,
Yangın tehlikesine,
Verim ve performans kaybına,
Haberleşmede kesiklik ve bilgi kaybına yol açar.

Bu sorunlar, bakım personeli tarafından teşhis edilmekte, fakat çözümleri kolay olmamaktadır.
Çözülebilmeleri, elektrik mühendisliği bilgilerine, saha testlerine, özel ekipmanlara ve çeşitli
tedbirlere dayanmaktadır. Çözüm sadece tamirat, yenileme ve değiştirmeye dayanmaz bunu
yanında mühendislik çalışmaları gerektirir.
Enerji kalitesi sorunları aşağıda sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Harmonikler
Darbe gerilimleri (Transients, surges, spikes)
Gerilim çökme ve gerilim şişmeleri
Uzun süreli gerilim düşmeleri ve yükselmeleri
Dengesiz faz gerilimleri ve tek faz kesilmeleri
Yetersiz veya hatalı topraklamalar
Elektrik gürültü sinyalleri
Ara harmonikler ve alt harmonikler
HARMONİKLER

Ana frekans, 50 hz’in katları olan frekanslardaki akım ve gerilimlerdir. 50 Hz, şebeke frekansı
kullanıcı için, bir şebekede, değişmemesi gereken sabit bir değer olmalıdır. Harmonik
frekansın adı, şebeke frekansının katı olarak ifade edilir. 5. harmonik 250 hz deki bir sinüs
akım veya gerilimini anlatır. 7. gerilim harmoniği, 350 hz deki bir gerilimdir. Şebekede
harmonikler varsa, 50 hz deki şebeke geriliminin şekli ve büyüklüğü bozuktur.
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Harmoniklerin büyüklüğü şebeke geriliminin veya akımının büyüklüğüne oranlanarak, yüzde
ile ifade edilirler. 5. harmonik gerilimi % 5 demek 250 hz ve ( 230 volta göre ) 11,5 volttaki
bir sinüs gerilimi demektir. Toplam harmonik bozulmayı ifade için kullanılan THD (THD=
Total Harmonic Distortion) ifadesi şebekedeki tüm harmoniklerin şebeke gerilimine göre
toplam büyüklüğünü anlatmak için kullanılır ve aşağıdaki formülle yüzde olarak hesaplanır.

THD= (100 x

2
Vh ) / Vş

% olarak

V h = Harmonik gerilimin büyüklüğü (RMS olarak)
V Ş = Şebek gerilimini büyüklüğü (RMS olarak)
Harmonik bozulmalarda, THD nin yüzdesel büyüklüğü, belirli bir değere kadar, kabul görür.
Gerilimdeki % 3 harmonik bozulma ( % 3 THD) üst limit olarak alınmalıdır. Bu rakam için % 5
rakamı telaffuz edilse de, % 5 değeri kullanımda sorunlar yaşanmasına yol açar.
Harmonik bozulmanın bir başka türü, sinüs dalgası üzerinde, osiloskopta bakıldığında
görülecek çizgi şeklindeki çentiklerdir. Bu çentikler anahtarlama ile çalışan ünitelerdeki,
komütasyon olayından kaynaklanır. Gerilim o anda sürekliliğini kaybettiğinden sinüs dalgası
üzerinde anlık çöküntüler görülür. Osiloskopta görülebilen ve bunun karşıtı olan sinüs dalgası
üzerindeki kılçıksı darbe çıkıntılarıyla karıştırılmamalıdır. O tür çıkıntılar transient adı verilen
geçici kökenli darbe gerilimleridir. Harmonikler ise süreklilik arz ederler.

Harmoniklerin teşhis edilmesi ve sistemdeki etkileri
Harmonikler lineer olmayan yükler tarafından üretilirler ve çekilen akım ile besleme gerilimi,
lineer devrelerde olduğu gibi birbirleriyle oransal ilişkide değildir. Bazı durumlarda
harmoniklerin teşhis edilmesi zorlaşır. Bir motorun ısınması bunun tipik örneğidir. Isınma pek
çok nedenle olabileceğinden, karar kolayca verilemez.
Harmonikler tarafından yaratılan sorunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:












Nötr akımlarının aşırı yükselmesi
Motorlarda trafolarda, jeneratörlerde ve tüm sargılı birimlerde aşırı ısınma
Kompanzasyon gruplarının sigortalarında atma
Koruma cihazlarının gereksiz açması
Kulakla duyulabilecek seslerin sistem tarafından üretilmesi
Gerilim ve akım dalga şeklinin bozulması nedeniyle, elektronik cihazlarda hatalı
çalışma gözlenmesi
Telefon hatlarında gürültü
Bilgisayar sistemlerinde bilgi kaybı
Hatalı çalışan saat gibi üniteler
UPS sistemlerinde sorunlar yaşanması
Motorlarda rulman arızaları

3 faz ve 1 nötr den ibaret olan sistemlerde, harmoniğe bağlı problemler yaygındır. Her üç faz
belli açı (120º) ile dizilmişlerdir. Eğer yük dengeli ise simetrik durum dengededir ve
harmonikler meydana gelmez. Bu durumda vektörel bileşke toplamı sıfır olacağından nötrden
akım geçmez.

103/118

Tek Triplen akımlar
3 ve 3 ün katlarından olan ve tamamı tek sayılar olan 3. 9. 15. 21. 27 şeklinde seri olarak
dizilen harmonik akımlar, tek triplen akımlardır. Dengesiz yüklenmelerde ortaya çıkan asimetri
triplen akımları yaratır. 100 amper çekilen bir devrede 30 amper triplen akım bulunması
demek, sonuçta nötrden 90 amper geçmesi anlamına gelir. Çükü triplen akımların her
harmoniği, nötr üzerine ilave olarak, yani toplanarak akar. Gerilimdeki balans bozukluğu nötr
akımlarının artmasına neden olur.

Kondansatörler
Kondansatörler direk olarak harmonik akımları yaratmazlar. Fakat kondansatörlerden
bazılarında sigorta atması görüldüğünde, harmoniklerin varlığından şüphe edilmelidir. Çünkü
harmonik frekanslardan biri, kondansatörlerde rezonansa ve yüksek gerilime neden olmuştur.
Hemen hemen tüm harmonik rezonans olayları 5. ve 7. harmonikler yüzünden meydana gelir.
Çünkü bu harmonikler, büyüklükleri yönünden ciddi tehdit oluştururlar ve kendilerine
kompanzasyon grubunda uygun değerde kondansatör bulurlar. Lineer olmayan yükler
büyüdükçe 11. ve 13. harmoniklerde de harmonik bozulma büyür ve etkili olmaya başlar.
Harmonik akımların bulunması, kondansatör grupları tarafından güçlendirilerek, olayların
abarmasına yol açarlar. Bu nedenle harmonik akımların bulunduğu yerlerde kompanzasyon
gruplarının filtreli olması istenir.

Trafo gibi sargılı üniteler
Harmonikler motorlar, jeneratörler, kontaktör bobinleri gibi ünitelerde aşırı ısınmaya neden
olurlar. Aşırı ısınma, I² R gibi bobin devresinin direnciyle ilgili olan kayıptır. Buna, histerisiz
kayıpları gibi tüm demir ve bakır kayıpları eklenmelidir. Trafo sekonderindeki 3. harmonik
akımı nüve üzerinden delta bağlı primer tarafa geçer ve orada primer sargının kapalı yapısında
dolaşır.
Empedansı yüksek olan trafolarda harmonik akımlar, aşırı gerilim yükselmesi ve nüvede
doymaya yol açar. Yüksek gerilimler trafoda aşırı iniltiliye yol açar. Harmoniklerin bulunduğu
yerlerde, ölçümlerin true-RMS metre ile yapılması ölçümlerin doğruluğu açısından önemlidir.
Özellikle, aşırı akım kontrolu için, pens ampermetre ile yapılan, faz akımlarının ölçülmesi
isteniyorsa bu durum önemlidir.
Motorlarda, besleme gerilimindeki balans bozuklukları, negatif moment ve gerilimlerin
üretilmesine, sonuçta aşırı ısınmaya yol açar.
Jeneratörler için durum farklı değildir. Jeneratörlerde bulunan elektronik kontrol üniteleri
harmonik akımlar nedeniyle düzensiz çalışırlar. Özellikle sıfır geçişli düzenekler bu durumdan
etkilenirler. (Zero Croosing Sensing Elements= Bir devreden bir başka devreye yük altında
geçerken sorun yaşanmaması için, sinüzoidal bir gerilimin, sıfır üzerine geldiğini algılayıp o
anda sorunsuz geçişi sağlayan cihazlar). Jeneratörler yapıları itibariyle harmonik üretirler.
Çünkü komütatörlerindeki dilimler arası adım aralığının, dilimden dilime geçiş anında yarattığı
etki harmoniklerin üremesine neden olur. Bu konu yukarıda komütasyon sorunu olarak
anlatılmıştı. Paralel çalışan jeneratörlerde adım aralıklarının eşit olması harmonikleri
minimumda tutar. Paralel çalışan ve ortak nötre sahip jeneratörlerde 3. harmonik akımları
jeneratörler arasında dolaşarak jeneratörün ısınmasına neden olur. Yüksek dirençli topraklama
bu durumda harmonik akımların dolaşımını engeller.
Ayrıca solenoid valfler, ferro-manyetik balastlar gibi bobinli devrelerde harmonikler yüzünden
ısınma meydana gelir. Endüksiyon bobinli ölçü aletlerinde harmonikler yüzünden hatalı
okumalar tespit edilir.

104/118

Aşırı nötr akımları bara ve nötr iletkenlerinde aşırı ısınmalara yol açar. Böyle durumlarda renk
değişikliği kendisini gösterir. İletkenlerde izolasyon bozulmaları ve korona kaçakları oluşur.
Ölçü trafolarında primer taraftan sekonder tarafa harmonik transferi olacağından ölçüm
hataları ortaya çıkar.
Bilgisayar ve bilgisayarlı PLC gibi sistemleri de, harmonik bozulmalardan etkilenirler. Bu gibi
cihazlarda nötr ile toprak iletkeni arasında gerilim 1 voltun üzerine çıkar. Bu tip cihazlarda
harmonikler data kayıplarına, operasyon sırasında bozulmalara, otomatik işlemlerde düzensiz
çalışmalara, hatta arızalara yol açarlar.
Harmonikler telefon hatlarında gürültü üremesine yol açarlar. Haberleşmenin bozulmasına
neden olurlar.

Harmonik bozulmanın nedenleri
Komşu kullanıcılar tarafından üretilen harmonikler, iletim hattı üzerinden taşınırlar. Trafolar
gibi tam yükte çalışan ekipmanlarda, demir nüvedeki doyuma ulaşma, harmoniklerin
üremesine neden olur. Bu durum motor ve jeneratör gibi demir nüveli tüm ekipmanlarda
kendini gösterir. Hangi harmoniklerin ürediği, ekipmanın tipiyle değişir.
Fabrikalarda kullanılan elektronik yol vericiler, harmonik kirlilik kaynaklarındandır. Bu
ekipmanlar, elektrikte sinüs dalgası üzerinde çeşitli işlemler yaparak, yeni gerilimler üretirler.
Ayrıca harmonikleri yaratan ekipmanlar, kaynak makinaları, akü şarj cihazları, ac. ve dc. hız
kontrol üniteleri, elektronik balastlar, UPS ler, bilgisayarlar, printerler, PLC lerdir.
Ark fırınları gibi deşarj özellikli kullanımda harmonik üretimi önemli yer tutar. Deşarj özellikli
lambalarda da benzer olaylar görülür.

Harmoniklerin araştırılması
Harmonikler yüzünden sorun yaşandığına inanılan yerlerde, harmoniklerin büyüklükleri ve
frekansları ile toplam harmonik bozulma miktarı (THD, %) araştırılmalıdır. Bu durum
harmoniklerin yapısı ve çözüm yolları hakkında sağlıklı bilgi verecektir.
Bu bilgiler ışığında, araştırmanın boyutları da tespit edilebilir. En basit test yöntemi, sıradan
bir ampermetre ve true-RMS ölçen ampermetrenin birlikte kullanımıdır. Aralarında okunan
değerlerde fark olması, harmoniklerin göstergesidir. Harmoniklerin olduğu bir sistemde
sıradan pens ampermetre akımları True-RMS metreye göre düşük ölçecektir. Bu nedenle
termik ayarlarının True-RMS tipi pens ampermetreleri ile yapılması önerilir.
Tek triplen harmoniklerin varlığı, işletme topraklama iletkenindeki akımların, True-RMS metre
ile ölçülmesiyle bulunur. İşletme topraklaması ile topraklama iletkenleri arasında, bir voltun
üzerinde gerilimler okunması da, bu harmoniklerin varlığına işaret eder. Bu ölçümler sadece
var veya yok anlamındaki ön tespitlerdir. Gerçek büyüklükler, harmonik analiz sonucu ortaya
çıkarlar.
Osiloskopla yapılacak ölçümler, gerilimdeki bozulmanın bir görüntüsünü verir. Bu görüntüde
şekil bozuklukları ve sinüs eğrisindeki çöküntü oluşumu fark edilebilir.
Not: Osiloskobun şasesi ile problardan biri ayni noktaya bağlı olduğundan, probun ölçüm
amacıyla şebekeye doğrudan bağlanması yerine, şebeke ile osiloskop arasında izolasyon
trafosu kullanılmalıdır.
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Harmonik analizör, harmonik akım ve gerilimleri çok yüksek frekanslara kadar hesaplayıp
toplam bozulma miktarını gösterebilir. Bunlara ilave olarak çekilen aktif ve reaktif güçler ve
güç faktörü gibi bazı değerler de ölçülebilir. Spektrum analizörü bunların en gelişmiş tipidir.
Toplam harmonik bozulma yükün büyüklüğü ile değişir. Bu nedenle okumaların değişik
yüklerde yapılmasında fayda bulunur. Ölçümlerde ölçüm yapılan noktanın ve harmoniklerin
büyüklüklerinin tespiti gerekir. Fazlara göre dağılım önemlidir.
Alçak gerilim üzerinde ölçüm yapmak oldukça kolaydır. Orta gerilim tarafında ise, ölçü gerilim
trafoları tipinde, fakat bu iş için özel konulacak ölçü trafolarından yararlanılmalıdır. Bu konuda
takılacak ölçü trafoları ile ilgili imalatçı önerilerine uyulmalıdır.
Her sistemin harmoniklere karşı hassasiyeti farklıdır. Bu nedenle sistemin tanınması ve varsa
kendine has % THD rakamları bilinmelidir.

Harmonik sorunlarına karşı önerilen çözümler
Harmonik sorunu olduğu tespit edildiğinde, çözüm önerileri de birlikte düşünülmelidir.
Aşağıdaki önerilerden bazıları veya tamamı kullanılabilir.
















2.

Ekipmanlar, harmoniklerin ısıl etkileri dikkate alınarak incelenmelidir.
Yeni alımlarda akım kapasitesi yüksek donanıma geçilmelidir.
Monofaze yüklerden kaçınılmalı ve 3 faz dengeli sistem tasarımı yapılmalıdır.
Harmonik akımlara dayanımlı olduğu bilinen donanım kullanılmalıdır.
Düşük harmonik üreten ekipman seçilmelidir
Koruyucu cihazların ve ölçü cihazlarının kullanımında ve seçiminde dikkat edilmelidir.
RMS özellikte ölçü ve koruyucu cihaz seçilmelidir.
Tek fazlı doğrultucular yerine 3 fazlı doğrultucular kullanılmalıdır.
Kompanzasyon sistemi çok sıkı denetim altında tutulmalıdır.
İletkenler ve elektronik cihazlar metal muhafaza içinde olmalıdır.
Harmoniklere hassas cihazlarda özel yalıtım sağlanmalıdır.
Harmonik filtreleri kullanılmalıdır..
Periyodik harmonik incelemeleri yapılmalıdır.
Nötr iletken kesitleri büyük seçilmelidir.
Motor ve jeneratörlerde izole edilmiş rulmanlar kullanılmalıdır.

DARBE GERİLİMLERİ, Transientler (=Surge, Spike, impulse),

Bunlar sinüs dalgası üzerine bindirilmiş çok kısa süreli darbe gerilimleri ve akımlarıdır. Süreleri
bir mikro saniyeden birkaç mili saniyeye kadardır. Pozitif veya negatif yönde olabilirler.
Büyüklükleri birkaç bin volta kadar çıkabilir.
Transient gerilim, sistemin veya devrenin empedansına bağlı olarak, transient akım olarak
akar. Sistem empedansının, kaynağın empedansı ve transient empedans olarak toplam bir
değeri vardır. Transientlere karşı koruma amacıyla kullanılan cihazlar seçilirken, akacak
transient enerji miktarı önemlidir. Bu değer Jul olarak veya eşdeğeri vat-saniye olarak
belirtilir.

Darbe gerilimlerinin (Transientlerin) teşhisi ve sisteme etkileri
Darbe gerilimlerinin sisteme olan etkileri, büyüklüklerine, sürelerine ve frekanslarına bağlıdır.
Küçük enerji yüklü darbeler, ekipmanlarda hatalı çalışmalara neden olur. Darbe gerilimlerine
hassas veya darbe gerilimlerinden etkilenen ekipmanların, devreye alınmasından sonra daha
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önce yaşanmamış olaylar meydana gelmeye başlar. Darbe gerilimi üreten bir ekipman darbe
gerilimine hassas bir ekipmana yakın monte edilmişse, olaylar bariz bir biçimde artar.
Darbe gerilimlerine karşı koruyucu önlem alınmamışsa, darbe gerilimlerinin etkisi, sistemdeki
hava aralıklarındaki atlamalar yoluyla sınırlanır. Bu aralıklarda gerilim atlamaları olur ve
gerilim boşalır. 1000 volta kadar olan, alçak gerilim sistemlerinde, önlem alınmadığı takdirde
darbe geriliminin büyüklüğü 6000 voltu bulur. Darbe koruması yapılmışsa bu değer daha da
aşağıda kalır.
Darbe gerilimlerinin yarattığı sorunlar aşağıda listelenmiştir.




İzolasyon delinmesi yoluyla, alışılmadık türde ekipman arızaları olur. Koruyucu bakım
yapılsa bile, yüzeyden ark atlamaları yaşanır.
Yüksek gerilime dayanamayan elektronik cihazlarda arızalar meydana gelir.
Mikroprosesör kökenli cihazlarda kilitlenmeler ve hatalı operasyonlar gözlenir.

Darbe gerilimlerini yaratan nedenler
Alçak gerilim sistemlerinde darbe gerilimlerini genellikle yıldırım düşmeleri ve açma kapama
operasyonları yaratır. Yıldırım darbeleri, çok yüksek gerilim ve akım değerine sahip
olduklarından ciddi darbe gerilimleri yaratırlar. Yıldırım darbesi ya direk olarak elektrik
devresine girer, ya da devre üzerinde indüklenir. Bu durumda aynı darbe gerilimi
topraklamada da görülür.
Endüktif veya kapasitif yüklerin anahtarlama yoluyla devreye alınmaları veya çıkartılmaları
sırasında darbe gerilimleri oluşur. Kondansatörler, trafolar, büyük motorlar, ark ile çalışan
kontaklar da darbe gerilimleri üretir. Bir röle bobinine dc enerji veren kabloya, enerji
verildiğinde darbe gerilimi etkisi oluşur ve komşu paralel kablolarda da bu etki görülür.
Darbe gerilimleri tesisteki, kısa devre gibi anormal çalışma koşulları yüzünden de meydana
gelebilir.

Darbe gerilimlerini izlemek
Darbe gerilimlerinin izlenmesi, darbe gerilimlerinin varlığını tespit etmek amacıyla yapılır. Bu
amaçla osiloskoplardan yararlanılır. Hafızası olan ve yüksek gerilimde kullanılabilen tipte,
geniş frekans bantlı osiloskoplar bu işte idealdir. Fakat asıl cihaz, bu tip darbeleri ve diğer
geçici durumları incelemede kullanılan enerji kalitesi için tasarlanmış analizörlerdir.
Analizörlerle yeterli süre içinde geçici olaylar incelenir. Çünkü olayların ne zaman olacağı
bilinmemekte ve operasyonların zamanlaması daha çok işletme koşullarına bağlıdır.
İnceleme amacıyla, bu tür darbelere hassas olan bölgeler ve ekipmanlar seçilmelidir. Enerji
analizörünün kendisi de bu tür darbelere karşı bağışık olmalı ve ölçüm değerleri darbelerden
etkilenmemelidir. Gerekli görüldüğünde temiz bir dış besleme kaynağı kullanılmalıdır. İzleme
faz-faz arası, faz-toprak arası, faz-nötr arası, ve nötr-toprak arası yapılmalıdır.

Geçici darbe gerilimlerine karşı önerilen çözümler.
Aşağıdaki cihazlar darbe gerilimlerinin yok etmek için kullanılırlar.




Parafudurlar
Darbe kondansatörleri
Darbe koruyucular
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Darbe bastırıcılar

Topraklamalarda aranan iyi topraklama koşulu, bu cihazların doğru çalışmaları içindir.
İmalatçının montaj önerileri doğru olarak uygulanmalı ve doğru mühendislik tasarımıyla
kapasiteleri belirlenmelidir.


Parafudurlar, ilk girişte darbe gerilimlerini topraklayarak veya deşarj ederek yok etmek
için kullanılırlar. Genellikle büyük olan yıldırım darbelerine karşı etkindirler.



Darbe kondansatörleri, darbe geriliminin dik olarak yükselen ön kısmını, daha düşük
eğimli hale getirmek için (dV/dt de t zamanını uzatmak için) kullanılırlar. Zamanın
uzaması, malzeme üzerine gelen elektrik stresinin azaltılmasına yarar.



Darbe koruyucular 1000 voltun altında kullanılan gazlı tüplerdir. Yüksek darbe gerilimi,
gaz içinde deşarj olarak koruma sağlar.



Darbe gerilim yok edicileri (TVSS= Transient Voltage Surge Suppressors) ana koruma
cihazının yük tarafındaki çıkışında kullanılırlar. 400 volta kadar alçak gerilimde
kullanılırlar. Bunlar varistörler, avalanş diyotları ve gaz tüpleri gibi çeşitli şekillerde
imal edilirler. Amaçları darbe gerilimi ve darbe akımlarını sınırlamaktadır. Bunların
içinde EMI filtreleri bulunabilir.

Yukarıda sayılan darbe önleyici elemanlar bina girişlerinde, pano girişlerinde, bilgisayar
odalarındaki besleme girişlerinde kullanılabilir.

3. GERİLİM ÇÖKME VE ŞİŞMELERİ
Enerji kalitesindeki önemli olaylardan ikisi, gerilimde meydana gelen çökmeler ve şişmelerdir.
Her yıl bu iki olay nedeniyle ciddi ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bu olayların
nedenleri anlaşıldığında çözüm yolları kolayca bulunabilecektir.

Gerilim çökmesi ve şişmesi ne demektir.
Çeşitli ülkelerde gerilimin belirli aralıkta değişmesi standartlarda belirtilmiştir. (Bu rakam en
yüksek  % 10 ABD ve % 5 EU olarak alınır.) Gerilimin bu aralığın altına veya üstüne çıkması
enerji kalitesi sorunudur. Gerilim çökmesinde, gerilim, anma değerinin % 90 (95) ile % 10 u
arasında bir değere yarım periyot ile 1 dakika arası düşer. Örnek verilecekse 400 volt olan
şebeke gerilimi 360 (380) voltun altına ve 40 volta kadar düşer. Bunun altındaki değerlere
gerilim kesilmesi denir.
Gerilim şişmesinde ise, gerilim, anma değerinin % 10 (%5) üzeri ile % 180 üzerine yarım
periyot ile 1 dakika arası çıkar.
Bu tanımlarda gerilimdeki değişim süresi yarım periyot ile 1 dakika arası alınmıştır. Aslında bu
aralık çok geniş olduğundan olayları sınıflandırmakta kullanılamaz. Bu nedenle aralık 3 farklı
dilime ayrılmalıdır.
I. 0,5-30 periyot arası
II. 30 periyot- 3 saniye arası
III. 3 saniye- 1 dakika arası
Dilimlerdeki farklılık daha sonra aşağıda açıklanacaktır.
Gerilim çökmeleri, gerilim şişmelerine göre daha yaygın olan enerji kalitesi bozukluğudur.
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Gerilim çökmeleri ve şişmelerinin tespiti
Gerilim çökmeleri gerilim şişmelerine göre daha kolay fark edilirler. Gerilim çökmesinde süre 3
periyottan uzun ise aydınlatmada hissedilir. Kısa olan kesintiler gözle hissedilemezler. Ancak
bilgisayar sistemlerinde veri kaybı veya kilitlenme olur. Bazı motor kontaktörlerinde anlık
gerilim kaybı sonucu açma meydana gelir.
Sanayi tesislerinde sistem yapısı karmaşık olduğundan, ekipman sayısı fazladır. Mutlaka
gerilim çökmesine hassas olan bir ekipman bulunacağından üretim sırasında kayıplar meydana
gelir. Enerji çökmeleri hafızalı ünitelerde bilgi kaybına yol açar.
Motor kontaktörlerinin açması yanında, ateşlemeli aydınlatma armatürlerinde sönme görülür.
PLC gibi sistemlerde I/O sinyalleri değişeceğinden (düşeceğinden) program sapmaları yaşanır.
Gerilim şişmelerinde elektronik kartların üzerindeki parçalarda fiziksel tahribatlar meydana
gelir. Aşırı gerilim besleme kısımlarında arızaya yol açar.

Gerilim çökme ve şişmelerinin sebepleri
Elektriğin, nakli, dağıtımı ve kullanımında gerilim çökmeleri ve şişmeleri yaşanır. Bu üç
alan da güç akışında meydana gelen ani değişimler, çökme ve şişmelerin kaynağıdır.

Gerilim çökmeleri
Hava koşullarının ağır ve yıldırımlı olduğu zamanlarda, iş kazalarında, kuşlar gibi hayvanların
nakil hatlarına teması yüzünden kısa devreler meydana gelir. Bu olaylar çok kısa süreli
olaylardır. Süre olarak birinci gruba girerler. Koruma cihazları olayların süresini kısıtlar. Başka
bir özellikleri genellikle kullanıcıya uzak yerlerde meydana gelmeleridir.
Ağaçların dallarının tellere değmesi ve sürücü kazaları sonucu direklere çarpma ile oluşan
gerilim çökmeleri görülür. Bu olaylar 3 fazda, faz-faz kısa devresi veya faz-toprak kısa devresi
yaratırlar. Sanayi tesislerinde ise daha çok faz-toprak kısa devresi görülür. Bu olay, gerilimde
tek fazda çökme yaratırken diğer fazlarda da çökmeye neden olur.
Dağıtım sisteminde meydana gelen çökmeler de birinci gruba girerler. Yani azami 20 periyoda
kadar devam ederler. Arıza üzerine kapatma yapıldığında çökme olayı bir kez daha yaşanır ve
tesisatta önemli gerilmeler yaşanır.
Motorlar gibi büyük yüklerin devreye girmesiyle, akımda ani talep yükselmesi yaşanır. Bu
durum motorun normal akımına düşmesine kadar sürer. Bir fabrikada yaşanan gerilim
çökmelerinin çok büyük bölümü bu tür kalkış akımları ile ilgilidir. Büyük motorlarda gerilim
çökmesi 30 periyoda kadardır. Görüleceği gibi bu olayda 1. grup çöküntü sınıfındandır.
Yukarıda sıralanan çöküntü olayları içinde kısa devreler en ciddi çöküntü türleridir. Hem değer
olarak hem de süre olarak sistemi tehdit ederler.

Gerilim şişmeleri
Gerilim şişmeleri çökmelere oranla daha az görülürler. Fakat bu az oldukları anlamına gelmez.
Oluş nedenleri arasında kısa devreler görülür. Fazlardan birinde kısa devre olması halinde
diğer fazlarda gerilim yükselmesi görülebilir.

109/118

Buna ilave olarak ani yük atmalarında gerilim şişmeleri yaşanır. Büyük kondansatör
gruplarının özellikle O.G kısmındaki kompanzasyonlarda otomatik devreye girme ve çıkmaları
gerilim şişmelerine yol açar. Ani akım değişiklikleri (di/dt) devre empedansına bağlı olarak
gerilim şişmesi yaratır.

Gerilim çökmeleri ve şişmelerinin izlenmesi
Çökme ve şişmeleri izlemek için çeşitli cihazlar bulunmaktadır. Olayın olduğunu bildiren
cihazlardan başlayarak onları grafiğe dökenlerine kadar pek çok cihaz bulunmaktadır. Bazıları
tepeden tepeye değerleri zamanının belirterek grafiğe kaydetmektedir. Çökme anının ve
büyüklüğünü belirten cihazların olayın kaynağını teşhiste önemli rolleri bulunur. Eğer çökme
öncesi yük akımında değişiklik görülmüyorsa çöküntü nedeni kaynağın kendisidir. Eğer çökme
çok ani ise kaynağın devre dışı olması söz konusudur. Büyük bir kondansatör grubunun
devreye girmesi salınıma neden olabilir.
Mevcut sistem içinde sonuç alınamamışsa, enerji kaynağının işletmeye girdiği noktada ölçüm
yapılmalıdır. Mevcut sistem içinde kaynak araması yapılacaksa bu bölgesel olmalıdır.

Gerilim çökme ve şişmelerine karşı önlemler
Trafolarda gerilim kademelerinde otomatik ayar regülatörleri kullanılabilir.Otomatik elektronik
kademe değiştiriciler 3 periyoda kadar gerilim düşümlerinde etkili olurlar. Delta-delta trafolar
delta –yıldız trafolara göre gerilim düşmesine daha çok karşı korlar.
Yük değişimlerinde ve kondansatör gruplarının devreye girip çıkmalarında sıfır geçiş
algılayıcıları kullanılabilir.Yüksek kapasiteli parafudurlar konulması durumunda gerilim
yükselmeleri önlenebilir.
Kullanım noktalarında şebekeden bağımsız çıkış gerilimi olan UPS türü kaynaklar kullanılabilir.
Statik transfer sviçleri ile yarım periyotta başka bir kaynağa geçilebilir.

4.

UZUN SÜRELİ GERİLİM DÜŞMELERİ ve GERİLİM YÜKSELMELERİ

Şebekede gerilim değişmesinin sebebi şebekenin yükü ile ilgilidir. Cihazların ve ekipmanları
besleme gerilimleri belirli bir aralıkta kabul edilebilir değerler olarak alınır. Çoğunlukla
standartlar tarafından belirlenmiştir. Sistem tasarımı yapılırken bu standartlar göz önüne
alınır. Kullanıcı bu değerleri bilerek kullanım sırasında gerilimi istenilen değer aralıklarında
tutmaya çalışır. Enerji satıcısı bu limitleri takip etmek zorundadır.
Çekilen enerjiye göre santral gerilim ayarını düzenlemeye çalışır. Gerilimin yükselmesi
durumunda enerji santralı gerekli düzenlemeyi yapar. Bu arada gerilim belirli bir süre için
yüksek olarak verilir. Tersi durumda da düşük gerilim düzenleme yapılana kadar düşük gider.

Uzun süreli düşük gerilim
1 dakikanın üzerinde, gerilimin % 90 seviyesinin altına düşmesine düşük gerilim denir. Düşük
gerilim kolayca algılanamayabilir. Süresine ve gerilim düşmesine bağlı olarak beslenen
ekipmanlarda hasara yol açar. Motorlarda ısınma ve bilgisayarlı sistemlerde hatalı çalışmalar
gözlenir. Gerilim düşümünün % 10 un altına inmesi durumunda, gerilim kesilmesinden söz
edilmelidir. Bu durumda gerilim olsa bile devre mutlaka kesilmelidir.
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Uzun süreli düşük gerilimin nedenleri
Uzun süreli düşük gerilim enerji santralından veya işletmenin kendisinden kaynaklanabilir.
Enerji santralında kaynaklanıyorsa, kapasiteye yönelik bir sınırlama söz konusudur.
İşletmeden kaynaklanıyorsa gerekli sağlıklı enerji geliyor fakat kullanım sonucu aşırı yüklenme
söz konusudur.

İzlenmesi
Düşük gerilim gerekli görülen yerlerde yapılacak gerilim ölçümleri ile tespit edilebilir. Önemli
noktalarda sürekli ölçüm ve kayıt sistemi düşünülmelidir.
İzleme sisteminde alarm devreleri kullanılabilir. Bazı durumlarda düşük gerilim röleleri ile
koruma yoluna gidilir.

Çözümler
Hassas ekipmanları düşük gerilimli dönemlerde devre dışı edilmesi düşünülmelidir. Devre dışı
etmek işletme açısından mümkün değilse alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır.

5.

DENGESİZ FAZ GERİLİMLERİ ve TEK FAZ KESİLMELERİ

Dengesiz gerilim, 3 fazlı sistemlerde, fazlardaki gerilim değerlerinin eşit olmaması anlamına
gelir. 3 fazlı sistemlerde faz dengesizliklerinin motorlar, trafolar, ve diğer endüktif ekipmanlar
için son derece büyük zararları vardır. Tek fazın olmaması faz dengesizliğinde en kötü
durumdur.
Motorlar için faz gerilimlerindeki dengesizlik için baz alınacak rakam ortalama % 1 ve altı
olmalıdır. Bu durum bir örnekle açıklanmalıdır.
Örnek: 400 volt beslenecek bir motorda faz gerilimleri 395, 403, 396 volttur.
Ortalama gerilim= (395+403+396) / 3 = 398 Volt Averajdan sapma maksimum için 5 volttur.
Sapma yüzdesi= (5/398) x 100 = % 1,26 Bu durumda gerilim farklılığı kabul edilemez
değerdedir.

Faz gerilimdeki dengesizliklerin kaynağı ve teşhis edilmesi
Faz gerilimlerindeki farklılık her fazın yüklenmesi veya empedansı ile ilgilidir. Çünkü sistemde
her fazdan çekilen akımlar farklı gerilim düşümleri yaratır.








Akım taşıyan iletkenlerin empedanslarında farklılık varsa, eşit akımlar çekilse bile
değişik gerilim düşümüne neden olur.
Aydınlatma gibi tek fazdan anormal yüklerin çekildiği durumlarda faz gerilimleri farklı
olabilir.
Tek fazda çalışan büyük kaynak makinaları etkili olur.
Şebekeden farklı geliyor olabilir.
Trafo gerilim kademelerinde farklı faz kademeleri olabilir.
3fazlı bir sistemde faz kesikliği olabilir.
Kondansatör gruplarında sigortası atık bir kondansatör olabilir.
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Teşhis edilmesi
Elektrik motorları, trafolar, jeneratörler ve kablolarda kendisini gösterir. % 1 gerilimdeki faz
dengesizliği motordan çekilecek faz akımlarında 6 ile 10 katı olarak ortaya çıkar. Yani 100
amperlik bir motorda % 2 gerilim dengesizliği motor faz akımlarının 12 ile 20 amper arasında
farklı olması demektir. Bu durum motorda yanmayı beraberinde getirir. Motorun momenti ve
hızı azalır. Motorun nominal sıcaklığından her 10 derece fazla ısınması izolasyon ömrünü
yarıya indirir.
Motor dengesiz faz gerilimi ile çalışabilir. Fakat verimi düşecektir. Verimdeki düşmenin nedeni
sargıların ve rotor çubuklarının ısınması demektir. Gerek akımdaki yükselme gerek direnç
değerlerindeki artış. I² R kayıplarını daha da arttırır. Isınma daha da ısınmayla sonuçlanır. Bu
olay motorun ısı nedeniyle yanmasıyla sonuçlanır. Termik koruma çalışmaz.
En kötü durum olan tek fazın kaybı motorlarda aşırı ısınmayı getirir. Motor yükü etiket
değerine yakınsa motor mili kilitlenerek dönemez duruma gelir. Çünkü motor artık yükü
kaldıracak momente sahip değildir. Tek faz kesikliği sigorta ile korumalı motorlarda yaygındır.
Tek faz kesikliği termikten geçecek aşırı akım nedeniyle hissedilir. Fakat en önemli cihaz faz
koruma röleleridir.
Fazlar arası gerilim motor klemenslerinde okunmalıdır. Fakat klemens kutusunu açmak ve
ölçüm için klemens uçlarına erişmek zor olabilir. Bu durumda kontaktör kutupları üzerinde
ölçüm yapılır. Motor akımları da birlikte ölçülmelidir.
Motor kalkmadığı durumlarda faz eksikliğinden şüphelenilir. Motor gerilimi ölçülür. Eğer motor
dönüyorsa motor akımları ölçülerek faz akımları dengesine bakılır. Motor besleme geriliminde
% 1 üzerindeki farklılıklarda motor gücü ve verimi etkilendiğinden, motor anma gücü ciddi
düşüşler gösterir. Motor değiştirilmek istenmiyorsa, motor etiket akımı, en yüksek faz akımı
ile mukayese edilmeli ve çekilen akım etiket akımını geçmemelidir.
Faz dengesizliği sistemde varsa yüklerin dengeli dağıtımı gözden geçirilmelidir. Kompanzasyon
gruplarında atık sigorta aranmalıdır. Negatif sekuens röleleri faz dengesizliklerini görür.
Dengesizlik trafodan kaynaklanıyorsa yüklü veya yüksüz kademe değiştirme kısmında sorun
araştırılmalıdır. Gerekli görüldüğünde trafo değiştirilmelidir.

6.

TOPRAKLAMA

Topraklama
ile
ilgili
aşağıdaki
yönetmeliğinden alınmıştır.

tanımlamalar

Elektrik

tesislerinde

topraklamalar

Tanımlamalar
Topraklama yönetmeliğindeki tanımlar burada tekrarlanmamıştır.

Topraklama ile ilgili sorunların teşhisi
TN sistemlerde koruma topraklaması ve nötr topraklaması birleştirilir. Bu birleşme olmamışsa
gürültü gerilimleri oluşur. Topraklama iletkeni bu tür gürültüleri yok etmek için bağlanmış
olmalıdır. Topraklama sisteminde yapılacak kapalı gözler bu tür gürültüler sinyallerinin
akmasına neden olur ve istenmezler.
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Topraklama sisteminde ölçüm 3 elektrotlu yöntemle yapılır. Cihazı bağlayan topraklama
iletkeni ile topraklama sitemi arasındaki bağlantıların çok düşük dirençli olması gerekir. Bir
ekipman için aşağıdaki kontrollar yapılmalıdır.





Topraklama ile ilgili bağlantılar gözle kontrol edilerek görevlerini yerine getirecek
sağlamlıkta olduklarına emin olunmalıdır.
Topraklama iletkeninin empedansı ölçülmelidir.
Nötr iletkeni ile topraklama iletkeni arasındaki gerilim okunmalıdır.
Ekipmanın toprak iletkeninden geçen bir akım olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Gürültü
Elektrik ve elektronik devrelerde, istenmeyen elektrik sinyallerine gürültü denir. Gürültü geçici
veya sürekli olabilir. Gürültünün gerilim büyüklüğü ve frekansı da, herhangi bir değerde
olabilir. Gerilim kaynaklarının çokluğu ile ortay çıkar ve cihazlarda çalışma bozukluklarına ve
veri kayıplarına neden olur.
Common Mode Noise
Topraklama iletkeni ile, diğer iletkenler arasında meydana gelen gürültü sinyalleridir. 3 fazlı
bir sistemde, gerek büyüklük ve gerekse açısal olarak, toprak iletkeni ile faz ve nötr iletkenleri
arasında görülür. Toprak iletkeni ve nötr iletkenleri arasında gerilim farkı yaratır ve gürültü
akımı meydana gelir.
Normal mode ve differential mode Noise
Bunlar bir ekipmanda, besleme iletkenlerinin kendi aralarında görülür. 3 fazlı bir sistemde
fazlar ve nötr iletkenleri arasında aynı büyüklük ve açılarda görülürler.
Elektromanyetik bulaşma (EMI=Elektromagnetic Interference)
Elektromanyetik sinyallerin havadan kuplaj yoluyla iletkenler üzerinde indüklenmesidir.
Kapasitif olarak bulaşmanın örneği radyo dalgalarıdır. Elektromanyetik dalgalar iletkenler
üzerinde Common Mode Noise olarak görülürler.

Teşhisi
Gürültü neredeyse kaçınılmaz olarak tüm iletkenlerde görülür. Bazen sorun yaratmaz. Enerji
kalitesine etki eden diğer nedenlere göre, sonuçları biraz farklıdır. Şalterlerde açma
yaratmazlar. Gerilim çökme ve şişmelerindeki gibi tahribat yapmazlar. Gürültü kendisini hatalı
çalışan cihazlar, açıklanamayan işlem hataları gibi sorunlar yaratarak gösterir. Telefon
sisteminde gürültü işitilir. Ekranlarda görüntü bozukluğu ve bilgisayarlı sistemlerde hafıza
kaybı, kilitlenme görülür.

Nedenleri
Elektrikli cihazların çalışmaları sonucu gürültü oluşur. Gürültünün kaynakları ve tipleri farklı ve
çok çeşitlidir.




Trafolar elektromanyetik alan yaratarak yakın devreler üzerinde gürültü yaratırlar.
Uzun kablolar radyo sinyallerini toplayarak kirlenirler.
Anahtarlama mantığı ile çalışan tüm ekipmanlar havaya ve topraklama sistemine
gürültü verirler.
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Kötü elektrik tesisatı gürültü yaratır. Bağlantı noktalarındaki atlamalar gürültüye neden
olur.

İzleme ve testler
Kaynağın tespiti ve gürültü sinyallerinin elektriksel özelliklerini tespit edebilmek oldukça güç
ve zaman alıcıdır. Kaynakların çok olması, araştırmaları zorlaştırır. Büyüklüğün ve frekansın
tespiti kaynak hakkında fikir verebilir. Test cihazlarının sayısı fazla olmalıdır. Bu cihazlardan
bazıları şunlardır.






Spektrum analizörü Frekans aralığı çok geniş olmalıdır. (0-300 MHz)
İletkenlere bağlanacak türde RFI/EMI kayıt cihazları
Havadan ölçecek türde RFI/EMI kayıt cihazları
Uzun süre hafızalı osiloskop ve izole güç kaynağı
Enerji kalite analizörü

Çözümler
Gürültü kaynağının tespiti ve gürültünün tipi bulunduktan sonra, gürültünün izole edilmesi ve
kaynağında yok edilmesi sağlanmalıdır. Fakat çoğunlukla saldırgan kaynağın bulunması ve
alınacak tedbirler zor olabilir. Böyle durumlarda gürültünün azaltılmasına çalışılır.
a. Referans topraklama ağı
Özel bir topraklama çeşididir. Kullanıldığı yerler bilgi işlem merkezleri ve bu cihazların yoğun
olduğu alanlardır. Çok geniş bantta, çeşitli frekansların topraklanması, topraklama direncinin
küçüklüğünden ziyade, bu frekanslardaki empedansın küçüklüğüne bağlıdır. Topraklama ağı
tüm bilgi işlem cihazlarındaki topraklama empedansını mümkün olduğunca küçülterek, sıfıra
yakın ortak bir topraklama gerilimde tutar.
b. İzolasyon trafoları
Çok katlı ekranlarla gürültü sinyalleri azaltılır.
c. Filtreler
Frekansı ve büyüklüğü tespit edilen gürültü sinyallerine karşı özel tasarlanmış ve ilgili sinyali
filtre eden filtreler kullanılabilir. Bu filtreler ilgili sinyallere ayarlanmıştır ve onları süzerler.
d. Sinyal kabloları
Ekranlı ve çift sarımlı kablolar gürültüden az etkilenirler.
e. Ekranla koruma
Duvarların, döşemelerin düz sac plakalarla kaplanması ve topraklanması ile kaliteli bir gürültü
azalması sağlanabilir.

7.

ARA HARMONİKLER

Elektrik sisteminde görülen tüm harmonikler 50 hz’ in katları değildir. Bazı yükler ana frekans
olan 50 hz dışında frekansla çalışırlar. Bu frekanslara ara harmonikler denilir. Bu
harmoniklerin özel bir çeşidi 50 hz den düşük olan alt harmoniklerdir.
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Teşhis edilmeleri
Elektrik lambalarında gözle görülen kırpışmalar 24 hz ve altındaki alt ara harmoniklerin
eseridir. Hatalı çalışmalara neden olurlar. Trafolarda ısınma etkisi yaratırlar. Ekranda
kırpışmalı çalışmaya neden olurlar. Filtre gruplarında ısınma yaratırlar. Gürültülü
haberleşmeye neden olurlar. Ölçü trafolarında doyuma neden olarak hatalı ölçüme sebep
olurlar.

Nedenleri
Hız kontrolu yapılan motorlarda, 50 hz in altında motor beslemesi olur. Ark fırınları bunun
başka örneğidir. Bu gibi durumlarda alt harmonikler görülür.

İzlenmesi
Osiloskop ve harmonik analizörleri ile görülebilirler.
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BÖLÜM 25
VİBRASYON ANALİZİ

Döner aksamlı makinelerin çoğunda, arızaların nedenleri, kötü kaplin ayarı, rulman arızası,
balans bozukluğu veya hatalı montajdır.

Vibrasyonun ölçülmesi
Tüm makine ve ekipmanlar çalışırlarken vibrasyon meydana gelir. Aşırı vibrasyon bir sorunun
habercisidir. Vibrasyon, balans bozukluğu ve kaplin ayarsızlığında olduğu gibi, mekanik
kaynaklı olabilir. Bunun yanında rotor çubuklarındaki çatlama ve kırılmalar, rulman akımlarının
yarattığı rulman bozulmaları ve doğru akım motorlarında hatalı besleme geriliminde olduğu
gibi elektrik kökenli olabilir.
Vibrasyonu ölçmenin 3 farklı yolu bulunmaktadır.
1. Salınan parçanın hareket miktarının yani yer değiştirme uzunluğunun tepeden tepeye
milimetre olarak ölçülmesi.
2. Salınan parçanın hareket hızının, mm/saniye cinsinden veya ivmesinin mm/saniye²
cinsinden bulunması.
3. Gram-kuvvet cinsinden vuruntunun ölçülmesi.
Vibrasyon genellikle rulman yuvasının bulunduğu bölgede ölçülür. Hareket miktarının
ölçülmesi, düşük frekanslarda arızanın boyutunu daha iyi gösterir. Balans sorunu, kayış veya
keçenin yarattığı sorunlar, sürtünmeler gibi.
1000 devir/ dakikada dönen bir makinede, 64 mikronluk yer değiştirme normal kabul edilir.
3000 devir/dakika için bu rakam 38 mikron olarak verilir.
Daha yüksek frekanslarda ise ivme ölçümüne gidilir. Hız ölçümü tüm frekanslarda olumlu
sonuç verir. Ölçümlerde tüm vibrasyonların toplamı ölçülür. Analiz ile sorunlu frekanslar tespit
edilir. Ağırlık cinsinden yapılacak ölçüm vibrasyonun rulmanlar ve dişliler üzerinde yarattığı
kuvvetlerin etkisini görmek bakımından ilave bir yarar sağlar. İlişikte iki farklı tabloda
vibrasyon değerleri iki ayrı tabloda verilmiştir.

Vibrasyon ölçüm cihazları
Hareket miktarının ölçülmesi titreşimli parça üzerine sabitlenen ve göstergesi olan bir cihazla
yapılır. Ölçülen değer direk olarak mm veya mikrometre cinsinden okunmaktadır. Makinede
pek çok dişli ve rulman bulunması halinde ivme veya hız ölçümü daha karmaşık bir duruma
gelir. Salınıma neden olan frekansların neler oldukları (Fourier analiz tekniği) görülerek hızı
veya ivmesi büyük olanların tespiti yapılır. Bu frekansların ait oldukları parça tespit edilmeye
çalışılır. Vibrasyon ölçümleri için pek çok marka ve cihaz bulunmaktadır.

116/118

Rezonans
Tüm makinelerin doğal frekansları bulunur. Makine üzerindeki parçalarda, bu frekansta veya
ona yakın bir frekansta ilave bir salınımın meydana gelmesi durumunda, her iki etki
birbirleriyle birleşerek daha büyük bir salınıma neden olur.
Bu durumda makine rezonansa girmiş demektir. Makine hızı, doğal frekans değerinden en az
% 15 daha farklı bir hızla çalıştırılır. Makine hızı bu frekanslara geldiğinde, beklemeden hızla
bu bölgeyi geçmelidir.

Balans bozuklukları
Statik balans bozukluğu, döner parçanın tek tarafında kendini gösterir. Çözüm olarak ya ilave
bir parça karşı tarafa konularak, ya da ayni miktarda parça diğer taraftan alınarak denge
kurulur. Küçük ekipmanlarda statik balansa bakılır. Dinamik balans yöntemi ise büyük döner
parçalar için gereklidir. Bunun için daha karmaşık işlemler ve özel donanımlar gerekir.

Vibrasyonu azaltıcı önlemler
1. Mil üzerine geçirilecek rulman ve kaplin gibi parçalar, montajın tahribatsız yapılması
için, ısıtılmalıdırlar.
2. Tüm döner parçalar dinamik olarak toleransları içinde balansa alınmalıdır. Parça
üzerine takılacak kaplin ve diğer aksesuarlar takıldıktan sonra yeniden dinamik balans
işlemi tekrarlanmalıdır.
3. Tüm döner ekipmanlar, monte edilirlerken düzgün bir şekilde kaplin ve diğer ayarları
yapılmalıdır.
4. Komparator veya lazer gibi ayar teknikleri kullanılmalıdır. Sentil türü araçlar
kullanılmamalıdır.
5. Çalışma anındaki ısıl genleşmeler hesaba katılmalıdır.
6. Vibrasyon limitleri dikkate alınmalıdır.
7. Vibrasyon değerleri saklanmalı ve ileride kullanılmalıdır. Çünkü vibrasyon değerleri
zaman içinde artar. Planlı bakım bu tür gelişmeleri önler. 3 veya 6 ayda bir vibrasyon
ölçülmelidir. Vibrasyonda artış ekipmanın gözetim altında tutulmasını gerektirir ve
ölçümler sıklaştırılır..

Gürültü
Tüm makineler çalışırken ses çıkarırlar. Ses değerindeki değişmeler makine çalışmasında
sorun olabileceğini gösterir. Aşırı sesin pek çok nedeni olabilir. Bunlar vibrasyon emici
takozların olmamasından, makinenin bulunduğu yerden veya katı bağlantı parçalarından
olabilir.
Hız kontrollu alternatif akım.motorlarında, düşük anahtarlama frekanslarında gürültü olur.
Daha yüksek anahtarlama frekanslı yol vericilerde ses azalır. Şok bobinli, hat filtreli veya özel
rotor (silindirik olmayan oval yapıda) tasarımlı motorlarda gürültü daha azdır.
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Tablo 1. Hıza göre vibrasyon değerleri
Hız mm/sn
0,71
1,12
1,80
2,80
4,50
7,10
11,20
18,00
28,00

15 kw a kadar

300 kw a kada

300 Kw ın üstünde

İyi
kullanılabilir
kullanılabilir
kabul edilebilir
kabul edilebilir
kabul edilemez
kabul edilemez
kabul edilemez
kabul edilemez

İyi
iyi
kullanılabilir
kullanılabilir
kabul edilebilir
kabul edilebilir
kabul edilemez
kabul edilemez
kabul edilemez

iyi
iyi
iyi
kullanılabilir
kullanılabilir
kabul edilebilir
kabul edilebilir
kabul edilemez
kabul edilemez

75 kw çelik kaide
iyi
iyi
iyi
iyi
kullanılabilir
kullanılabilir
kabul edilebilir
kabul edilebilir
kabul edilemez

Tablo 2. Yer değiştirmeye göre vibrasyon değerleri
Makine hızı (devir/dakika)
3000 ve üstü
1500-3000
1000-1500
1000 ve altı

mikron
25
38
51
64

Harmoniklerdeki çözüm önerilerine bakınız.
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