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1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABORATUVARI
4.1.Kutup Sargılarındaki Arızalar

4.1.1 Endüktör Bobini Kopuk Kontrol Yöntemleri
Endüktör bobinleri, doğru akım makinelerinin en az arızalanan kısmıdır. Kopukluk sarım sırasında bobinin fazla çekilmesi, lehimleme sırasında izolenin iyi soyulmaması, montaj sırasında kutup ayakları arasında ezilme, endüviyi yerleştirme
sırasında sürtünme veya dışarıdan darbe ile meydana gelmiş olabilir.

Resim 4.1 Endüktör ve sargısının görünüşü

Kopukluğu bulmak için avometre veya seri lamba kullanılır. Seri lambanın kullanımı daha basit ve görseldir. Fakat avometre ile bu işlemi gerçekleştirmek daha
tehlikesizdir.
Kopukluk şu şekilde bulunur:
• Kutupların ara geçiş bağlantılarının yalıtkanlarını kaldırınız.
• Kontrol edilecek endüktör bobinlerinin giriş ve çıkış uçlarına
dokundurunuz.
• Bobin sağlam ise seri lamba yanacaktır, değilse yanmayacaktır.
• Bu işlemi sırasıyla diğer endüktör bobinlerine uygulayınız.

4.1.2 Endüktör Bobini Kaçak Kontrol Yöntemleri
Kaçak, endüktör sargılarının yalıtkanlarının zarar görmesi veya özelliğini yitirmesi sonunda, iletkenlerin makinenin metal gövdesine dokunmasıdır. Kaçak, mon-
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taj sırasında kutup ayakları arasında bobinin yalıtkanının ezilmesi, endüviyi yerleştirme sırasında izolenin zarar görmesi veya dışarıdan darbe ile meydana gelmiş
olabilir.

Resim 4.2 Endüktör sargısı sağlam - Endüktör sargısı kopuk

Kaçağı bulmakta seri lambalar, avometrelere göre daha iyi sonuç verir. Yüksek gerilimli makinelerde kaçak, bozulan izoleden atlama şeklinde olabilir. Bunu
avometreyle tespit etmek imkânsızdır. Bu durumlarda kaçak kontrolü, makinenin
çalışma gerilimine yakın gerilimli bir seri lamba ile yapılmalıdır. Bu işlem sırasında
dikkatli olunmalıdır.
Kaçağı bulmak için;
• Kutupların ara geçiş bağlantılarının yalıtkanlarını kaldırıp bağlantıları
çözünüz.
• Seri lambanın bir ucunu kontrol edilecek endüktör bobininin bir ucuna,
diğer ucunu makinenin gövdesinin metal bölümüne dokundurunuz.
• Lamba yanmıyorsa kaçak yok demektir.
• Lamba yanıyorsa kaçak mevcuttur.
Bu işlem her bir endüktör bobini için tekrarlanmalıdır.

4.1.3 Endüktör Bobini Kısa Devre Kontrol Yöntemleri
Kısa devre, bobin iletkenlerinin yalıtkanlarının soyulup birbirine temas ederek akımın kısa yoldan devresini tamamlamasıdır. Kısa devre, iletkenlerin birbirine
temasıyla olabileceği gibi bobinin en az iki yerden gövdeye temasıyla da meydana
gelebilir. Kısa devre kontrolünü avometre ile yaparken bobin dirençlerinin karşılaştırılması yoluna gidilir.
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Resim 4.3 a-Endüktör sargısından gövdeye kaçak var b-Gövdeye kaçak yok

Kısa devrenin olduğu bobinin direnci sağlam bobine göre daha düşük ölçülür.
En sağlıklı kısa devre kontrol yöntemi bobinlere enerji uygulayarak üzerine düşen
gerilimlerin karşılaştırılması ile yapılır.
Kısa devreyi tespit etmek için;
• Kutupların ara geçiş bağlantılarının yalıtkanlarını kaldırınız.
• Makineye, normal çalışma geriliminin yarısı kadar gerilim uygulayınız.
• Bir voltmetre ile kutup bobinleri üzerindeki gerilimleri ölçünüz.
Kısa devre bulunan bobin üzerinden ölçülen gerilim, sağlam bobin üzerinden
ölçülen gerilime göre daha düşük çıkacaktır.

4.2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar

4.2.1. Dilimler Arası Yalıtımın Önemi
Kolektörler, birbirinden yalıtılmış ve dairesel bir şekille belirli bir çap etrafında toplanmış bakır dilimlerden oluşur. Bu yalıtılmış dilimler kolektörün temel özelliğini oluşturur. Bu dilimlere, endüvi bobinlerinin uçları bağlıdır. Çalışma esnasında
kolektör dilimleri arasında bir gerilim farkı vardır. Bu gerilimin komşu dilimlerden
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yalıtılması gerekir. Aksi takdirde kolektörlü makinenin çalışma prensibini oluşturacak şartlar sağlanamaz. Kolektör dilimleri arasına 0,5-1,5 mm kalınlığında mika veya
mikanit konularak yapılır. Bu yalıtkanların görevlerini sürdürebilmeleri için dilimler
arasına giren fırça tozlarının sık sık temizlenmesi gerekir.

Resim 4.4 Kolektör dilimi ve arasındaki mika

4.2.2. Dilimler Arasını Temizleme Yöntemleri
Kolektör dilimleri arasındaki yalıtkanın yüzeyden aşağıda olması fırça tozlarının bu yarıklara birikmesine sebep olmaktadır. Biriken bu iletken tozlar, zamanla katılaşarak dilimler arasında iletkenlik sağlayıp akım geçişine yol açmaktadır. Bu
olay hem makinenin performansını düşürmekte hem de dilimler arasındaki mikanın
ısınarak karbonlaşıp yalıtkanlığını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan
dilimler arasını temizlemek bakım işlemlerinde önemli bir yer tutmaktadır.
Dilimler arasını temizlerken dilimlere ve arasındaki yalıtkana zarar vermeyecek şekilde plastik veya tahta aparatlar kullanılmalıdır. Dilimler arası, derinlemesine
zorlanmamalı ve aradaki yalıtkan kazınmamalıdır. Dilimler arasına aralıktan daha
geniş bir çubuk sokulması, kolektör diliminin yerinden oynamasına ve kolektör yuvarlaklığının kaybolmasına yol açabilir.

Şekil 4.1 Kolektör dilimleri arası temizleme bıçağı
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Resim 4.5 Kolektör dilimi ve arasını temizleme işlemi

4.2.3. Dilimlerin Aynı Hizada Olma Nedenleri
Kolektör yüzeyinin üzerine yerleştiği mil merkezine olan uzaklığı, kolektörün
yarıçapını verir. Bir dairenin çevresini oluşturan çizgisel hattın merkeze olan uzaklığı
(yarıçap) bütün hat boyunca aynı olmalıdır ki tam bir daire olsun. Kolektörlerin de
tam bir yuvarlak olması istenir. Fırçaların fırça yuvası içinde ileri geri titreşim yapmaması için bu, çok önemli bir unsurdur.
Dilimlerin aynı hizada olmaması kolektörün yuvarlaklığını bozar. Bu durum
fırçanın atlamasına dolayısıyla kolektör yüzeyinde halka şeklinde arka neden olur.
Ayrıca fırçalar, vınlama şeklinde ses çıkararak çalışır. Yeni veya revizyondan geçmiş
kolektör toleransı maks. 0,02 mm’dir. Çalışma şartları ve fırça malzemesine bağlı olarak uzun dalga ovalliği 0,30 mm ve kısa dalga ovalliği 0,15 mm değerlerini geçmiş
olan kolektörlerin revizyona tabi tutulmaları gerekir. Komşu lameller arası geçiş yüksekliği < 0,002 mm olmalı ve daireselliği bozan düz hatlar giderilmiş olmalıdır.
Mikalı kolektörlerde fırça malzemesinin çok sert olması gerekir bu yüzden de
kolektör aşınması fazla olur. Kolektör ve fırça ömrünün uzun olması istendiğinde,
mika kesilerek izolasyon kanalı derinleştirilir ve daha yumuşak bir fırça malzemesi
kullanılabilir.
Normal bir ekonomik ömür için izolasyon kanalının oluk olması şarttır. Aşağıdaki resimlerde aynı hizada olmayan dilimlerin fırça yüzeyinde meydana getirdiği
tahribat açıkça görülmektedir.
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Şekil 4.2 Kolektör yüzeyi arızaları

4.2.4. Dilimleri Hizalama Yöntemleri
Kolektörlü makinelerde fırça ömrünün uzun olması ve iyi bir komitasyon sağlamak için,
• Kolektör salgısız ve tam dairesel olmalıdır.
• Lameller düzgün ve çıkıntısız olmalıdır.
• Kolektör üzerinde ezik ve oluklar bulunmamalıdır.
• Kolektör izolasyon kanalları simetrik açılmış ve kenarlarda pah kırılmış
(kenarlar yuvarlatılmış) olmalıdır.
• Kolektör yüzey pürüzü çok hafif olmalıdır.
Büyük çaplı kolektörlerde dilimler mil üzerine tek tek cıvata ile monte edilmiştir. Arızalı dilimin yenisi ile değiştirilmesi durumunda yeni dilim aşınmamış olacağından kolektörün hassas bir tornalama işleminden geçmesi gerekir. Bakım ve montaj
sırasında dilimlerin bazılarının cıvatalarının fazlaca sıkılması, hizalamada bozukluğa
neden olabilir. Bu gibi işlemlerden sonra kolektör dilimlerinin yüzeylerinin mil eksenine olan uzaklığının hassas bir şekilde ayarlanması gerekir. Dilimlerin hizalama
işlemlerinde özellikle tornada aşındırma işlemi yapılırken dilimler arası yalıtkanlara
zarar verilmemelidir.
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Şekil 4.3 Kolektörün dairesel yapısı

4.2.5. Kolektörün Motor İçindeki Yeri
Kolektörler endüvi mili üzerine monte edilmiştir. Endüvi sargılarının uçları, kolektör dilimlerine lehimli olduğundan mil üzerinde oynamayacak şekilde sıkı geçirilmiş olmalıdır. Resim 4.6’te endüvi üzerine kolektörün motor içindeki konumu yer
almaktadır.			

Resim 4.6 Kolektörün duruşu

4.2.6. Yağ ve Tozların Fırçalar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Tozlu ortamlarda çalışan makineler üzerinde bulunan fırçalar, makinenin
soğutma pervanesinin etkisiyle ortamdaki tozun yoğun temasına maruz kalır. Bu
tozlar havadaki neminde etkisiyle fırça üzerinde birikir. Özellikle dikey konumda çalışan makinelerin rulmanlarında bulunan yağ ısısının da etkisiyle yağ keçelerinden
sızarak fırçalar üzerine akabilir.
Bu durumda yağ, toz ile birleşerek kalın tabakalar oluşturur. Müdahale edilmediği takdirde fırça yuvaları, gittikçe katılaşan bu maddeyle dolarak fırça yaylarının
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görevini yapmasına engel olur. Fırçalar üzerinde biriken yağ ve tozlar, fırça ile kolektör arasında direnç oluşturarak akım geçişini zorlaştırır. Ayrıca fırça üzerinde yalıtım
etkisi nedeniyle oluşan ısının atılmasını engelleyerek aşırı ısınmalara sebep olur.
Kolektörlü makinelerin fırçalarının bakımı ve değiştirilmesi sırasında fırçalara
yağlı el ile dokunmamalısınız. Ayrıca fırça tutucularını, yuvalarını ve yaylarını yağlamak gibi bir yanlışa düşmemelisiniz. Fırça ve fırça yuvaları mümkünse basınçlı hava
ile temizlenmelidir. Resim 4.7 (a), (b) ve (c)’’de çeşitli ortamlarda çalışmış fırçalar görülmektedir.

Resim 4.7 a-Normal aşınma b- Tozlu ortamın etkisi c-Yağlı Ortamın Etkisi

4.2.7. Fırça Tutucular
Fırçaların kolektör üzerinde konumlarını sabitleyen genellikle metalden yapılan yuvalardır. Küçük güçlü makinelerde fiber veya sert plastikten yapılanları da
kullanılabilir. Resim 4.8’de fırça ve fırça tutucu görülmektedir.

4.2.7.1. Görevleri
Fırça tutucuların görevi, fırçanın sağlıklı bir şekilde kolektörle temasını sağlamaktır. Fırçalar aşınıp kısaldıkça bu teması aynı kalitede devam ettirecek düzeneğe
sahiptir. Fırça tutucuların görevlerini iyi bir şekilde sürdürebilmesi için öncelikle iyi
sabitlenmiş olmaları gerekir. Çok küçük makinelerde fırça yuvaları kapak üzerine
monte edilirken büyük makinelerde ise fırça tutucular üzerine yalıtılmış olarak monte edilir.
Makineler çalışırken sürekli toza ve kire maruz kalan fırça tutucuların sık sık
basınçlı hava ile temizlenmesi gerekir.

4.2.7.2. Yapıları
Fırça tutucuları temel olarak fırça yuvası, yaylı baskı ve bunların monte edildiği
gövdeden oluşur. Fırça yuvası sac veya dökümden yapılmış olup yalıtılarak fırça tutucusuna sabitlenmiştir. Yaylı baskı ise fırçanın fırça yuvasında kalmasını ve aşındıkça kolektör dilimlerine aynı baskıyı yapacak şekilde ilerlemesini sağlar.
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Resim 4.8 Fırça tutucu ve fırça

4.2.8. Fırça Yayı ve Baskı Oranları
Fırça yayları öncelikle fırçanın kolektörle temasını sağlar. Zamanla aşınan fırçanın fırça yuvası içinde ilerleyerek kolektör dilimlerinden temasını kesmemesini sağlar. Resim 4..9’de fırça yayının fırçayı kolektöre baskılaması görülmektedir.
Fırça yaylarının iyi kalite metalden yapılmış olması gerekir. Bu yaylar hem fırça
yuvaları içinde fiziksel baskıya maruz kalır hem de fırçalardan geçen akımın oluşturduğu ısıya maruz kalır. Yayların esneklik ve özelliklerini korumaları, fırçaların fırça
yuvaları içindeki konumları ve kolektör dilimlerine temasları açısından son derece
önemlidir. Fırça yaylarının özelliklerini kaybetmesi yani sertleşmesi veya uzama
özelliklerinin azalması, fırçanın fırça yuvası içinden itilerek kolektör dilimlerine yaptığı baskının azalmasına ve fırça ile kolektör arasında ark oluşmasına sebep olacaktır.
Oluşan arklar fırçanın daha çabuk aşınarak bitmesine yol açacaktır.			
Fırçalar, kolektöre 150 - 250 g/ cm2 dolayında bir basınçla basar. Bunu sağlamak için baskı şiddetine göre yay sertliği seçilir.

4.2.9. Fırça Takma Yöntemleri
Aşınan veya bozulan fırçaların aynı özellikte yeni bir fırça ile değiştirilmesi gerekir. Mümkünse makinenin fırçalarının hepsinin aynı boyda olmaları sağlanmalıdır.

110

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABORATUVARI

		
Resim 4.9 Fırça, fırça yayı ve kolektör

Bu işlemler yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Enerjinin kesik olduğundan emin olunuz.
• Makine mili tamamen durmadan fırça baskılarını kesinlikle kaldırmayınız.
Bu işlem fırçanın yuvadan fırlamasına ve yaralanmanıza sebep olabilir.
• Fırçaları çıkarmak için kolektörle fırça arasına tornavida ve benzeri bir
metal sokmayınız. Zira bu yapılan hata kolektör dilimlerinin çizilmesine ve
yeni taktığınız fırçanın çabucak aşınmasına neden olur.
• Yeni takılacak fırçalara yağlı elle dokunmayınız. Yağ fırça yüzeyinde yalıtkan
bir tabaka oluşturarak kolektöre temas direncinin artmasına ayrıca fırçanın
toz tutmasına sebep olur.
• Fırçalar, fırça yuvalarına ne çok bol ne de çok sıkı olarak girmelidir. Bol
fırçalar yuvada titreşerek komitasyonu bozucu etki yapar. Sıkı geçen
fırçaları ise fırça yayı yuva içinde hareket ettiremez ve aşındıkça kolektörle
temasları kesilir.
• Fırçaları yuvalarına oturtmak için kalın zımpara ile aşındırmayınız.
Yukarıda anlatılan hususlara dikkat edilerek öncelikle fırça yaylı baskısı kaldırılmalı ve fırça yuvasına zarar vermeden eski fırça yerinden çıkartılmalıdır. Yeni fırçanın boyutlarının fırça yuvalarına uygunluğu kontrol edildikten sonra sökme işleminin tersini takip ederek takma işlemi gerçekleştirilmelidir. Resim 4.10’da fırça takma
işlemi sırası ile görülmektedir.			
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Resim 4.10: Fırçanın motora yerleştirilmesi

Resim 4.10’da fırçanın motor içine yerşeştirilme aşamaları gösterilmektedir. Bu
aşamalar sırasıyla şu şekildedir;
1. Koruyucu kapağın sökülmesi.
2. Koruyucu kapağın açılması.
3. Fırça baskı yayının kaldırılması.
4. Fırçanın yuvasına takılması.
5. Fırçanın yerine oturtulması.
6. Fırçanın endüktör sargı ucuna bağlanması.

4.3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar		

4.3.1. Growler Cihazı
Growler cihazı, transformatör prensibine göre çalışan, endüvi sarımı kontrol
cihazıdır.
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4.3.1.1. Çalışması
Endüvi sargılarında oluşabilecek kopuk, kısa devre, oluktaki eksik sipir ve bobin uçlarının yanlış kolektör dilimine bağlanması gibi hataları bu cihazla kolayca
tespit edebiliriz. Growler cihazı çalıştığında bobininin oluşturduğu manyetik alan,
endüvinin yatırıldığı V şeklindeki üst bölümdeki hava aralığından atlama yoluyla
devresini tamamlar.

Şekil 4.4 Growler cihazı

Bu araya endüvi konulduğunda ise havadan atlayan manyetik alan, sargıları
keserek endüvi sacları üzerinden devresini tamamlar. Bu esnada sargılarda bir gerilim indüklenir. Bu gerilimin etkilerini ölçerek yukarıda saydığımız tespitlerde bulunabiliriz. Growler cihazı alternatif gerilimle çalışır.

4.3.1.2. Yapısı
Gövdesi U şeklinde silisli saclardan yapılmış bir nüveden meydana gelmiştir.
Nüvenin üst kısmı üzerine endüvi oturacak şekilde V biçiminde kesilmiştir. Nüvenin
alt yatay kısmında gövdeden yalıtımlı olarak sarılmış bobin bulunur. Temelde bu
sargı transformatörün primer sargısıyla aynıdır. Bobini şebeke geriliminde çalışacak
şekilde sarılmıştır. Şekil 4.4’de growler cihazının yapısı görülmektedir.

4.3.2. Growler Cihazının Kullanım Yöntemleri
4.3.2.1. Kopukluk Kontrol Yöntemleri
Growler cihazının çalışma prensibinin transformatörlerle aynı olduğundan
bahsetmiştik. Cihaz üzerine konulan endüvi sargılarında küçük de olsa bir gerilim

113

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABORATUVARI
meydana gelir. Bu gerilim alternatif akım ölçen bir voltmetre ile ölçülebilir. Komşu
kolektör dilimleri arasındaki gerilimler sıra ile ölçülür. Voltmetre, dilimler arasında
bir gerilim değeri göstermelidir. Gerilimin ölçülmediği dilimler arasına bağlı bobinin
kopuk olup olmadığına kısa devre kontrolünü de yaptıktan sonra karar verilir çünkü
kısa devre olan sargılarda da gerilim oluşmaz.

4.3.2.2. Kısa Devre Kontrol Yöntemleri
Endüvi bobinlerinin kısa devre kontrolü için cihaz üzerine endüvi yerleştirilir.
Cihaz çalıştırılır. Endüvinin oluklarına paralel gelecek şekilde metal şerit veya demir
testere ağzı konulur. Eğer endüvi bobinlerinden biri kısa devre olmuş ise testere bu
bobin üzerinde kuvvetli bir şekilde endüvi sacları tarafından çekilir çünkü kısa devre
olan bobin kendi üzerinden yüksek akımlar dolaştırarak elektromıknatıs etkisi meydana getirir. Endüvi bobini, kolektör dilimlerinden veya sargı başlarından kısa devre
olmuş ise mıknatıslama etkisi daha fazla olurken sargının bir bölümünde oluşmuş
ise daha az mıknatıslama etkisi oluşmaktadır. Edinilecek tecrübe ile bunu anlamak
mümkündür. Bütün olukları kontrol ettikten sonra belirli bir çekme olmazsa endüvi
bobinlerinde kısa devre olmadığına karar verilir.

4.3.2.3. Gövdeye Kaçak Kontrol Yöntemleri
Endüvi sargılarının yalıtkanları bozularak gövdeye kaçak yapabilir. Gövdeye
kaçaklar seri lamba ile bulunabilir fakat bobinleri kolektör dilimlerine lehimli olan
bir endüvide, hangi oluktaki sargılardan gövdeye kaçak olduğunu tespit etmek
mümkün değildir. Bu arızanın hangi bobinden kaynaklandığını growler cihazı ile
tespit etmek kolaydır.

Resim 4.11 Motor soğutma pervanesi
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Bu işlem için endüvi cihaz üzerine yerleştirilir ve cihaz çalıştırılır. Hassas bir alternatif akım voltmetresi ile kolektör dilimleri ile gövde arasında bir gerilim oluşup
oluşmadığına bakılır. Kaçak yok ise voltmetre hiç değer göstermez. Kaçak mevcut
ise voltmetre dilimle gövde arasında her dilim için farklı gerilimler gösterir. Bu gerilim kaçak olan oluktaki bobine bağlı dilimden uzaklaştıkça artar.
Gövde ile arasında en az gerilim ölçülen dilim bulunur. Bu dilime bağlı bobininin yalıtkanları kontrol edilir. Kaçak yapan bobini ararken gövde ile dilim arasındaki
gerilim sıfır değerine kadar düşerse kaçağın kolektör diliminden endüvi miline olma
ihtimali büyüktür.

4.4 YATAK VE MEKANİK ARIZALAR
4.4.1 Motor Soğutma Pervanesinde Oluşabilecek Arızalar
Motor milinin uzun süreli, aşırı ısınması sonucu soğutucu pervane göbeği (
mile temas yüzeyi ) eriyerek bollaşır. Bakım ve onarımlar sırasında veya mekanik
darbelerden kaynaklanan, soğutucu pervane gövde veya kanatçıklarında çatlama,
kırılma, kopma vb. nedenlerden rotor balansı bozulabilir.

Resim 4.12 Muhtelif motor kapakları

4.4.2 Kapaklarda Meydana Gelebilecek Arızalar
•

Kapaklarda bulunan yatak ( rulman-bilye ) yuvalarının aşınması sonucu yataklar boşluk yapar.

•

Kapağın gövde ile birleşme yüzeylerinde aşınma sonucu dönen kısmın
eşit hava aralığı bozulur veya duran kısma sürter.

•

Motor bakım ve onarımları esnasında kapaklarda çatlama, kırılma sonucunda dönen kısımda balans bozukluğu olur.

•

Kapakların gövdeye tutturulmasını sağlayan vida deliklerinin aĢınması,
çatlaması, kırılması gibi arızalar meydana gelir.
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4.4.3 Aktarma Organlarında Meydana Gelebilecek Arızalar
4.4.3.1 Yapısı
Mekanik gücün döndürülecek makinelere aktarılması, değişik güç aktarma
elemanlarıyla yapılır. Bu elemanların yapısı birbirine göre farklılık gösterir. Aşağıda
değişik güç aktarma organları incelenmiştir.

Resim 4.13 Kaplin çeşitleri

Kaplinler:
Kaplinler milleri birbirine bağlayan elemanlardır. İki mil arasına mekanik bir bağlantı yapılarak mekanik güç aktarılır. Yüksek alaşımlı çelikten yapılır. Çok değişik tip
ve çaplarda imal edilen kaplinler vardır. Kullanılacak yere uygun kaplinler seçilerek
kolayca montajları yapılır.
Redüktörler:
Hareket iletimi sessiz ve darbesiz bir şekilde yapılır. Redüktörler, titreşimsiz, yüksek
verimli, dayanıklı, uzun yıllar sorunsuz çalışma özellikleri olan aktarma organıdır.
Aynı zamanda çok değişik devir sayıları elde etme seçenekleri ve bakım kolaylıkları
vardır. Redüktörler mekanik enerji üreten motor ile aynı gövdeye monte edilir. Mekanik enerji aktarımı kendiliğinden yağlanan dişlilerle sağlanır. Bu sayede verimleri
oldukça artar.
Kasnak kayış sistemleri:
Kasnaklar, iki mil arasında kayışlar yardımıyla hareket ve kuvvet ileten makine elemanlarıdır. Kullanılan kayış biçimine bağlı olarak kasnak biçimleri de değişir. En çok
kullanılan kasnaklar, düz kayış kasnakları ve V kayışı kasnaklarıdır. Mekanik enerji
millere takılan kasnakların uygun kayışlarla birleştirilmesiyle aktarılır. Gürültülü çalışır. Kasnak ayarlarının çok iyi ve hassas bir şekilde yapılması gerekir. Yatay ve dikey
iki kasnak pozisyonlu çalışabilir. Titreşim ölçüm yapılarak azaltılabilir. Kasnak ve kayış aşınmaları ve kasnakların birbirine göre montaj hataları görülebilir.
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Resim 4.14 Redüktörlü motorun kesit görünüşü

Resim 4.15 Hareketin kasnak kayış sistemiyle aktarılması

4.4.3.2 Görevi
Aktarma organlarının görevi, milleri birbirine bağlamaktır. Mekanik güç aktarımı, mekanik güç kaynağı olan motor milinden alınan mekanik gücün, döndürülecek
elemanın miline mekanik bir bağla aktarılmasıyla gerçekleştirilir. Yani mekanik güç
aktarımı iki mil arasındaki mekanik bir bağ ile yapılır.

4.4.3.3 Meydana Gelebilecek Arızalar
Aktarma organlarında oluşan her türlü balans bozukluğu, eksensel ve paralel kaçıklık yüksek maliyetli kazalara neden olur. Aynı zamanda rulmanların, kaplin
ve kasnak-kayış sisteminin ömrü de azalır. Aktarma organlarından kasnak-kayış sisteminde kasnak çatlağı, kayış kopması, kasnaklarda eksensel, radyal ve açısal kaymalar oluşması, kasnak ayarsızlığı enerji sarfiyatı, malzeme ömrünün kısalması ve
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verimsiz çalışma anlamına gelir. Bu konuda en uygun kasnak ayarı lazer teknolojisi
ile imal edilen titreşim analizörleriyle yapılmaktadır.
Kaplin dişlerinde, esnek kavrama elemanlarında veya kaplin lastiklerinde aşınmalar, kasnak ya da kaplin yuva aşınması gibi arızalar görülebilir. Kaplin ayarsızlığı
da lazerli titreşim analizörleri ile giderilebilmektedir. Redüktörlerde ise yağsızlıktan
dolayı diş aşınması veya sıkışması, yağ keçelerinden yağ kaçırma, aşırı ve dengesiz
yüklemelerden dolayı ısınma ve yanma gibi arızalar görülebilir.

Resim 4.16 Arızalı bir kaplin lastiği - Çeşitli kasnak kayış arızaları

4.4.4 Rulman Arızalarının Tespit İşlemi
Rulman arızalarının tespitinde en önemli arıza bildiricisi rulmanın sesi olarak
bilinir. Örneğin, klasik arıza tespitleri kulağımızın doğrudan duyduğu rulmanın sesine göre yapılmaktaydı. Ancak gelişen günümüz teknolojisinde çok değişik yöntemlerle rulman arızalarında doğru teşhisler koyan cihazlar yapılmıştır. Bu cihazlar
kullanılarak rulman arızalarının tespiti, çok kolay, çabuk ve doğru bir şekilde yapılmaktadır.

4.4.4.1 Kulaklıklı Gürültü Dinleme Aleti
Kulaklıklı gürültü dinleme aleti ile rulman gürültüsü kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Bu alet tıpkı bir doktor stetoskobu gibi kullanılmaktadır.

4.4.4.2 Sıcaklık Ölçüm Tabancası
Bu cihazlar, gönderdikleri kızıl ötesi ışın ile bir noktadaki sıcaklığı ölçer. Uzaktan nokta sıcaklıklarını ölçmek için kullanılan pratik ve ekonomik cihazlardır. Seçimi
uzaklık ve sıcaklık aralığı bazında yapmak gerekir.
Rulmanların ısısı bu cihazlarla aralıklı bir şekilde ölçülmek suretiyle ısı değişimleri izlenir ve rulmanların arızası tespit edilir.
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Resim 4.17 Kulaklıklı gürültü dinleme aleti

4.4.4.3 Titreşim Ölçüm ve Analiz Cihazları
Titreşim ölçümü yapabilmek için gerekli ilk şart bir titreşim ölçüm cihazı ve
probudur. Çoğu zaman cihaz beraberinde bir kalibratör kullanılması da gerekli olmaktadır.
• Akselerometre: Geniş frekans ve dinamik aralığa sahip ve nispeten ufak
yapıda olması sebebiyle en genel amaçlı transdüserdir.
• Hız probu, çoğunlukla orta frekans bölgesini içeren izleme sistemlerinde
kullanılmaktadır.
• Deplasman probu, özellikle düşük frekanslı deplasman ölçümünün
gerektiği şaft titreşimi, eksen kaçıklığı gibi ölçümlerde faydalı olmaktadır.
• Titreşimmetreler: Sadece sayısal bir değer olarak makine üzerindeki
titreşim seviyesi öğrenilmek isteniyorsa titreşimmetre kullanılmalıdır.
• Titreşim arıza detektörleri: Sayısal değerlerin yanında rulman arızaları,
kaplin ayarsızlığı, balans bozukluğu gibi basit arızalar spektrum (titreşim
grafiği) analizi yapılmadan tanımlanmak isteniyorsa titreşim arıza
dedektörleri kullanılmalıdır.
• Titreşim spektrum analizörleri: Spektrum analizi yapabilmek için ölçüm
sonuçlarının kaydedilebileceği bilgisayar destekli bir titreşim ölçüm
cihazıdır.
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Resim 4.18 Titreşim ölçüm cihazı

Titreşim ölçüm problarını aşağıdaki gruplara ayırabiliriz:
• Balans bozukluğu
• Kaplin ayarsızlığı
• Rulman arızası
• Kaymalı yatak arızası
• Ankraj ve Ģase gevşekliği
• Mekanik gevşeklikler
• Fanlarda ve pompalarda akış bozuklukları
Elektrik motorlarında bazı elektriksel arızalar titreşim analizi ile bulunabilir.

4.4.4.4 Enfraruj Termometre Kullanımı
Enfraruj termometre kullanımı son derece pratik, hassas bir termometredir.
Sadece sıcaklığı ölçmek istenen cisme kırmızı ışık noktası doğrultulursa MAX, MIN,
ΔT gibi ölçümleri enfraruj termometre ekranından C veya F birimleri ile okunur.
• Termal görüntüleme:
Termal görüntüleme dönen ya da sabit sistemlerde ısısal farklılık oluşturan problemlerin tespitinde yüksek verimlilikle kullanılan bir önleyici bakım tekniğidir. Rulman arızaları, elektriksel bağlantılardaki problemler ve soğutma problemleri infrared termal görüntüleme ile tespit edilebilmektedir.
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Resim 4.19 Değişik enfraruj termometreler

4.4.4.5 Titreşim Ölçüm Cihazını Kullanma
Makinelerin çalışma koşulları altında yaydıkları titreşim, onların durumları
hakkında fikir vermektedir. Rulmanlar, dişli kutuları, elektrik motorları, fanlar gibi
her tür dönen donanım üzerinde bir kereye mahsus veya periyodik olarak titreşim
analizi yapılarak arıza nedenleri tespit edilmektedir.

Resim 4.20 Termal görüntüleme

Resim 4.21 Doğrudan ölçme yapan ve okunabilen titreşim ölçüm cihazı
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El tipi titreşim ölçüm cihazları ile titreşim ölçümüne dayalı makine bakımına
yönelik tüm ölçümler yapılabilmektedir. Tüm rulman markalarının titreşim arıza frekansları veri tabanını da içeren yeni bilgisayar programlarıyla donatılan bu cihazlar
kullanıcıya çabuk, etkin ve kolay analiz olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda önceki
ölçüm verilerine kolayca ulaşmak da mümkün olmaktadır.
Bu tip cihazlarla yapılan ölçmeler, çabuk ve kolay doğrudan ölçme yapılarak
okunabildiği için kullanımları da oldukça kolaylaşmıştır. Bu özellik sayesinde, tesis
içerisinde yer alan makinelerin titreşim değerlerinin periyodik olarak kontrol edilerek olası bir hatanın önceden fark edilmesi bakım alanında kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Bozulması beklenen makine veya parçaların yedeklerinin temin edilerek
zamanında değiştirilmesi sayesinde işletme üretimi kaybı en aza indirilmiş olur.
Günümüzde bu yöntemle,
• Rulman
• Elektrik motoru
• Kompresör
• Jeneratör
• Pompa
• Fan
• Dişli kutusu
• Redüktör
• Türbin
• Şaft ve diğer dönen aksama sahip makinelerde bakıma yönelik titreşim
ölçümleri yapılmaktadır.
Bu makinelerde problemin ne olduğunu anlayabilmek için frekans analizi yapabilen ölçüm cihazlarına da ihtiyaç vardır. Bilgisayar programı üzerinde tanımlanan tesis yapısı üzerinde ölçülecek makineler ve ölçüm noktaları belirlenerek veri
toplama cihazına transfer edilir. Bu sayede, veri toplama cihazı açıldığında üzerinde
hangi makinenin hangi noktasında ne ölçümü yapılacağı gösterilecektir. Kullanıcı
bu ölçümleri (rota) tamamladıktan sonra toplanan data tekrar bilgisayara transfer
edilir. Bilgisayar üzerinde her noktada yapılan ölçümlerin kayıtları saklanmaktadır.
Bu sayede, aynı noktada daha önce elde edilmiş ölçüm sonuçları ile yenileri karşılaştırılarak herhangi bir hata oluşup oluşmadığı anlaşılabilmektedir.
Hata tespiti için değişik analiz teknikleri bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen işlem el tipi bir cihazla periyodik aralıklarla yapılabileceği gibi kritik makinelerin izlenmesi için sürekli izleme ve analiz sistemleri de bulunmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. ( ) Endüktör bobininin kontrolünde bobin uçlarından ölçüm yapıldığında
kopukluk varsa avometre sonsuz direnç gösterir.
2. ( ) Endüktör bobininden gövdeye kaçak var ise bobin uçları arasında seri
lamba yanmaz.
3. ( ) Bobin sarımlarının birbirine teması yanında, iki ayrı yerden gövdeye teması
da kısa devreyi meydana getirebilir.
4. ( ) Endüktör bobinlerinin birinin kısa devre olması durumunda bobinler
üzerinde farklı gerilimler ölçülür.
5. ( ) Kısa devre olan bobin üzerinden sağlam olana göre daha fazla gerilim
ölçülür.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
6. Asenkron motorlarda soğutma ............. emdiği havanın, ........... vasıtasıyla gövde
kanallarına yönlendirilmesiyle yapılır.
a.
b.
c.
d.

Pervanenin-kasnak
Pervanenin-Rotor Kanatçıkları
Rotorun- Pervane
Pervanenin- Muhafaza Tası

7. Motor milinin kasnak, kaplin, dişli gibi aktarma organlarıyla birleştirilmesi .........
yapılır.
a.
b.
c.
d.

Klemenslerle
Yataklarla
Kamalarla
Kayışlarla

8. Motorların ürettiği mekanik güç döndürülecek makinelere.........ile iletilir.
a. Rulman
b. Rotorla
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c. Kama
d. Kaplin
9. Motorların hareket iletimi .......... sessiz, darbesiz ve verimli bir şekilde yapılır.
a.
b.
c.
d.

Zincirle
Kasnakla
Kaplinle
Redüktörle

10. Aktarma organlarındaki ayarsızlık ....... artırır.
a.
b.
c.
d.

Enerji Tüketimi
Verimi
Kaplin Ömrü
Rulman Ömrü

11. İç bilezik, bilye, kafes ve dış bilezik .............................kısımlarıdır.
a.
b.
c.
d.

Asenkron motorun
Kapakların
Rulmanların
Rotorun

12. Rulman arızasını hiçbir alet olmadan ................................ tespit edebiliriz.
a.
b.
c.
d.

El ve göz kontrolu yaparak
Gres yağı miktarını kontrol ederek
Doktor steteskopuyla
Sesini dinleyerek

13. Rulmanlı yataklarda bilyelerı eĢit mesafede tutarak birbirini aĢındırmasını
önleyen kısım .................. tir.
a.
b.
c.
d.
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İç bilezik
Kafes
Dış bilezik
Yatak kutusu

