22. ÜNİTE
ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ

KONULAR
1. Toprak Kaçak Arızası
2. İletkenler Arasındaki Kaçak Tayini
3. Kablo İletkenlerinde Kopukluğun Tayini
4. Kablo ve Havai Hatlarda Elektro Manyetik Dalgaların Yayılma
Zamanının Ölçülmesinden İstifade Ederek Arıza Yerinin Tayini

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABORATUVARI
22.1.Toprak Kaçak Arızası

22.1.1. Asenkron Motorlarda Çıkabilecek Arızalar
Uygunsuz İşletme koşulları, elektriksel, mekaniksel ya da çevre koşularından
dolayı motorlarda birtakım arızalar meydana gelebilir. Eğer motorda çıkabilecek arızaları daha önceden bilinirse, oluşmadan önleyici tedbirler alınabilir.

22.1.1.1. Gövdeye Kaçak
Motor gövdesi ile bobinler arasında meydana gelen elektriki temasa gövdeye
kaçak denir. Bu kaçakların önlenmesi gerekir. Gövdeye fazın kaçak oluşturması sargılara zarar verebileceği gibi motor gövdesine temas eden insanlara da zarar verebilir.
Nedenleri:
• Kapakların veya kapakları gövdeye tespit eden cıvataların bobinlere temas
etmesi
• İletkenlerin oyuk ağızlarına temas etmesi
• Bir fazlı motorlarda merkezkaç anahtarından gövdeye kaçak
Zararları:
Motorda herhangi bir sebeple gövdeye kaçak olması durumunda, çekilen akım artar, güç düşer, devir azalır, motor ısısı artar ve gürültülü bir çalışma meydana gelir.
Motorda topraklama yapılmamışsa can güvenliği bakımından tehlike meydana gelecektir. Resim 22.1 de gövdeye kaçak sonucu meydana gelen arızalar görülmektedir.		

Resim 22.1 Oyuk içinden gövdeye kaçak - Oluk ağzından gövdeye kaçak
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Giderilmesi:
Bu arızanın giderilmesi için önce hangi iletkenin gövdeye temas ettiği araştırılır. İlk
olarak motor klemens kutusundaki yıldız veya üçgen köprüleri sökülür. Daha sonra
seri lamba veya avometre ile faz uçları ile gövde arasında kontrol yapılır. Seri lambanın yandığı veya avometrenin bağlantı gösterdiği faza ait bobin grupları açılarak
arızanın hangi bobin grubundan kaynaklandığı tespit edilir. Kaçak yeri bulunduktan
sonra oyuğun yalıtkanı takviye edilir veya bobin grubu yenisi ile değiştirilir.

Resim 22.2 Gövdeye kaçak kontrolü

Bir fazlı motorlarda ise gövdeye kaçak tespiti hem ana sargı hem de yardımcı sargı ile gövde arasında kontrol yapılarak anlaşılır. Ayrıca merkezkaç anahtarının
kontak bağlantılarından da gövdeye kaçak arızası olabilir (Resim 22.3). Arızanın hangi sargıdan olduğu tespit edildikten sonra bobin guruplarına bakılarak arızanın hangi bobin gurubundan kaynaklandığı tespit edilir. Tespit yapıldıktan sonra arıza yine
aynı şekilde giderilir.

Resim 22.3 Aşırı yük altında çalışan bir motor - Aşırı akım sonucu yanan stator
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22.2.İletkenler Arasındaki Kaçak Tayini

22.2.1. Sargı Kısa Devreleri
Nedenleri :
Sargı kısa devreleri bobin gurupları arasında ve bobinlerin kendi içeresindeki kısa
devreler olmak üzere iki şekilde oluşabilir.
• Bobin gurupları arasındaki kısa devreler: Bobin grupları arasındaki kısa devre
genellikle bağlantılar sırasında bobin guruplarının yanlışlıkla başka fazlara
bağlanmasından kaynaklanır. Ayrıca bobinlerin yerleştirilmeleri sırasında
iletkenlerin çizilmeleri sonucu değişik fazlara ait bobinlere temas etmesiyle
de oluşabilir.
• Bobinlerin kendi içeresindeki kısa devreler: Bobin iletkenleri içeresinde
iletkenlerin birbirleriyle elektriki teması sonucu oluşan arızalardır. Bu
arızaya bobinlerin oluklara yerleştirilmeleri sırasında çizilen iletkenlerin
birbirine temas etmesi neden olur. Ayrıca motorun aşırı yük altında
çalışması sonucunda meydana gelen ısının yalıtkanlığı bozması sonucu da
kısa devre meydana gelebilir.
Zararları :
Motorda herhangi bir nedenle sargı kısa devresi meydana geldiyse, bu arıza sonucu
motor fazla akım çekecek, ısı artacak ve herhangi bir koruma elemanı yoksa motor
yanacaktır.
Giderilmesi :
Motor kısa bir süre yüksüz olarak çalıştırılır ve her faz akımı ölçülür. Akımlardan birinde dengesizlik varsa o fazda kısa devre olduğu anlaşılır. Ayrıca arızalı faz bobininde ısınma meydana gelir. Bunun dışında avometre ile faz bobinlerinin dirençleri
ölçülerek bobin grupları arasında ve bobinlerin kendi içindeki kısa devreler tespit
edilebilir. Bobin gurupları arasındaki kısa devreyi tespit etmek için, motorun klemensindeki bağlantı köprüsü sökülür.
Faz girişleri veya çıkışlarının kendi aralarında avometre ile ölçüm yapılır..
Eğer fazların kendi arasındaki ölçümde direnç görülürse o fazların bobinleri arasında kısa devre olduğu anlaşılır. Bobinlerin kendi içindeki kısa devreleri tespit etmek
içinse her fazın giriş ve çıkışları arasından dirençleri ölçülür. Ölçüm sonunda faz dirençlerinden birinde farklılık varsa o faza ait bobinlerin kendi içeresinde kısa devre
olduğu anlaşılır. Arızalı bobinler yenileriyle değiştirilir. Bir fazlı motorlarda da ana
sargı ile yardımcı sargı bobinleri arasında ve bobinlerin kendi içeresinde kısa devreler meydana gelebilir. Ana sargı ile yardımcı sargı arasında avometre ile ölçüm yapı-
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lır. Eğer direnç görülürse sargılar arasında kısa devre var demektir. Bobinlerin kendi
içeresindeki kısa devreleri tespit etmek için ana ve yardımcı sargı dirençleri ölçülür
ve bunlar normal işletme durumundaki dirençleriyle karşılaştırılır. Arızalı bobinler
tespit edildikten sonra yenileriyle değiştirilir.

Resim 22.4 Fazlar arası kısa devre kontrolü - Bir fazlı motor sargı kontrolü

Daha önce bahsettiğimiz arızalar dışında motorun yapımından kaynaklanan
birtakım elektriki arızalar meydana gelebilir. Bu arızalar şunlardır:
• Bobin gruplarındaki bobinlerdeki terslik: Bobin grubu bağlantılarındaki çıkış
çıkışa ya da çıkış girişe uygulamasının yanlış yapılmasından kaynaklanır.
Ayrıca bobin grupları içerisindeki bobinlerin oluklara ters yatırılmasından
da kaynaklanır. Bu arıza durumunda motor faz akımlarında dengesizlik
meydana gelir ve motor iniltili bir şekilde çalışır.
• Bobin gruplarında terslik: Bir faza ait bobin gurubunun diğer faza ait bobin
grubu ile bağlanması sonucu meydana gelir.
• Bobinlerde yanlış gruplandırma: Kutupta faz başına düşen oyuk sayısının
fazla olması durumlarında bobinler ikili veya üçlü guruplar şeklinde
sarılır. Daha sonra bu bobinler statora yerleştirildikten sonra bir birlerine
eklenerek bobin gurubu oluşturulur. Bu bağlantılar yapılırken yanlışlıkla
değişik faza ait bobinler bir birine bağlanırsa yanlış gruplandırma meydana
gelir. Bunu önlemek için ya çoklu kalıplar kullanılmalı ya da bobin grupları
stator dışında bağlanmalıdır. Bu durumda çalışan motorda faz akımlarında
eşitsizlik ve iniltili çalışma meydan gelir.
• Çalışma gerilimine göre yanlış bağlantı: Motor bağlantılarının seri-yıldız,
seri-paralel, paralel-yıldız ve paralel-üçgen şeklindeki bağlantılarının yanlış
yapılmasından kaynaklanır. Eğer yanlış bağlantı yapıldıysa motor boşta
çalışırken gürültülü çalışır ve ısınır. Ayrıca boşta çalışırken yüklendikçe de
devir sayısı ve gücünde düşme meydana gelir. 			
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22.3.Kablo İletkenlerinde Kopukluğun Tayini
Nedenleri:
Klemens kutusundaki bağlantılarda gevşeme, bobin gruplarının bağlantı yerlerindeki gevşeme ve kopukluk, herhangi bir nedenle bobin iletkenlerinin kopması bu
arızayı meydana getiren sebeplerdir.
Zararları :
Bağlantılarda veya bobinlerde bir kopukluk varsa motor çalışmasında manyetik bir
gürültü (inleme) şeklinde kendini gösterecektir. Eğer yük altında kalkınan bir motorsa, motor kalkınamayacak ve yine aynı şekilde manyetik bir gürültü meydana getirecektir. Eğer kopukluk bir faza ait bobin gruplarında veya bağlantılarında ise motor
iki faza kalacağından bir süre sonra aşırı akım çeken diğer faz sargıları ısınacak ve
herhangi bir koruma elemanı yoksa yanacaktır.
Bir fazlı motorlarda ana veya yardımcı sargı bağlantılarında ve bobinlerinde
kopukluk meydana gelebilir. Eğer ana sargı devresinde bir kopukluk varsa motora
enerji verildiğinde motor sadece yardımcı sargıyla kalkınamayacak ve bir süre sonra
yardımcı sargı herhangi bir koruma elemanı yok ise yanacaktır. Kopukluk yardımcı
sargı devresinde ise motora enerji verildiğine motor sadece ana sargı ile kalkınamayacaktır.
Giderilmesi :
Bu arızanın giderilebilmesi için önce klemens kutusundaki bağlantı köprüleri sökülür. Seri lamba veya avometre ile faz uçları arasında kontrol yapılır. Arızalı faz sargısı
veya sargıları tespit edildikten sonra bu kez bobin gruplarının bağlantı yerlerindeki
makaronlar sıyrılarak seri lamba veya avometre ile arızalı bobin gurubu ve bağlantı
yeri aranır.

Resim 22.5 Faz bobinlerinin kontrolü - Bir fazlı motor sargı kontrolü
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Arıza bağlantı yerinden ise yeniden lehimlenir, bobinden ise yenisi ile değiştirilir. Bir fazlı motorlarda da ana ve yardımcı sargı bobinlerinde aynı şekilde arıza
tespiti yapılır ve giderilir.

22.4.Kablo ve Havai Hatlarda Elektro Manyetik
Dalgaların Yayılma Zamanının Ölçülmesinden
İstifade Ederek Arıza Yerinin Tayini

22.4.1. Mesafe rölesi ( empedans rölesi) ve çalışması
Enterkonnekte bir şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen
kısa devrede arıza akımı, şebekenin birkaç kaynaktan beslenmesi nedeniyle oldukça büyük değerdedir. Bu sebeple hattın kısa devre olan yerinin belirlenerek anında
servis dışı bırakılması gerekir. Aksi hâlde, transformatör ve alternatör gibi elemanların çok kısa zamanda hasar görmesi ve enterkonnekte sistemin tamamında enerji
kesilmesi söz konusu olabilir.
Mesafe rölesi esas itibariyle bir direnç rölesi olup, hatların ve şebekelerin dirençleri uzunluğa bağlı olduğundan bu isim verilmiştir. Mesafenin ölçüsü olarak,
korunacak olan hattın empedansından ( Z=U/I ) faydalanılır. Kısa devre arızasında
gerilim değeri azalır, akım değeri artar. Dolayısıyla kısa devre empedansı normal işletme şartlarındaki yük empedansından daha küçüktür.
Mesafe koruma rölesinin ölçtüğü empedans, rölenin ayarlandığı değerin altında ise başlatma zincirini çalıştırır. Başlatma zincirinin çalışması ile görev yapması
arasındaki aşamada, arıza akımının yönüne, uzaklığına göre açma kumandası vermesi gerekir. Kısaca mesafe koruma rölesi ile selektif (seçici) korumanın sağlanabilmesi aşağıda belirtilen ünitelerin zincirleme çalışması sonucu gerçekleşir.
• Başlatma ünitesi ( yol verme ünitesi)
• Yön ünitesi (yalnızca arızalı hattın servis dışı bırakılması )
• Ölçme ünitesi ( arıza yeri ile röle arasındaki mesafeyi ölçer)
Şekil 22.1’te mesafe koruma rölesi başlangıç ünitesi prensip şekli verilmiştir.
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Şekil 22.1 Mesafe koruma rölesi başlangıç ünitesi
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Yeraltı kablolarında kısa devre, kopuk ve toprağa kaçak arızaları olabilir.
2. ( ) Yeraltı kablolarında kopukluk kontrolü yapılırken kablo iletkenlerinin
iki tarafı da açık bırakılır. Diğer taraftan avometre, meger veya voltmetre ile
ölçülür.
3. ( ) Yeraltı kablolarının kısa devre kontrolü yapılırken kablo iletkenlerinin bir
tarafı kısa devre edilir, diğer taraftan avometre, meger veya voltmetre ile
ölçülür.
4. ( ) Kablolar arası kaçak arızası bulunurken yeraltı kablosu faz iletkenleri iki
uçtan da sökülüp boşta bulundurulur. Sonra avometre, meger veya voltmetre
ile ölçüm yapılır.
5. ( ) Kablolarda enerji varken avometre ohm kademesinde kullanılabilir.
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