
1. ASENKRON MOTORLAR  
 

Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır.  

Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın dönme hızı ile 
rotorun dönme hızı aynı olmayan motorlara asenkron motor denir. Bu motorlara, indükleme prensibine göre 
çalıştıkları için indüksiyon motorları da denilmektedir.  

Asenkron motorlar ucuz olmaları, az bakım gerektirmeleri, çalışmaları sırasında ark oluşturmamaları, 
birkaç wattan 3500 kW’a kadar imal edilebilmeleri, çeşitli fazlarda yapılmaları, momentlerinin yüksek 
olması ve teknolojideki gelişmeler sonucunda devir sayılarının çok geniş sınırlar içinde değiştirilmesi 
nedeniyle endüstride en çok kullanılan motorlardır. Uygulamada onlarca çeşitte elektrikli motor karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak, asenkron motorların kullanılma oranı yüksek seviyededir.  

Asenkron motorlar genel olarak aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır (Resim 1.1).  
 Stator  
 Rotor  
 Gövde  
 Yataklar  
 Kapaklar  
 Pervane( fan)  
 

 
1.1. Asenkron Motor Çeşitleri  

1.1.1. Bir Fazlı Asenkron Motorlar  

Üç fazlı motorlar, tek fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman 
üç faz bulunmayabilir. Gücü 3 kW’ tan büyük olan motorlar üç fazlı olarak çalıştırılır. Bir fazlı motorların 
çoğu küçük güçlü motorlardır. Bir fazlı asenkron motorlar, küçük el tezgâhları ile buzdolabı, çamaşır 
makinesi, küçük su pompaları, mikser, vantilatör, aspiratör, teyp, pikap, tıraş makinesi vb. yerlerde kullanılır.  

1.1.1.1. Çalışma Prensibi  

Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlarda ana ve yardımcı sargı olmak üzere iki çeşit sargı 
bulunur. Ana sargı ile yardımcı sargı bir birine 900 açı farklı olarak statora yerleştirilir. Ana sargı kalın 
telden çok sipirli (sarımlı) olarak yapılır ve stator oluklarının 2/3 kaplar. Yardımcı sargı ise ince telden az 
sipirli (sarımlı) olarak yapılır. Yardımcı sargılı motorların rotorları genelde sincap kafesli (kısa devre 
çubuklu) rotordur.  

Bir fazlı asenkron motorlarda yalnız ana sargı ile döner manyetik alan oluşmaz. Bu nedenle bir fazlı 
motorlarda ana sargının yanında bir de yardımcı sargı bulunur. Ana ve yardımcı sargılar birbirine paralel 



bağlanıp aralarında 900 elektriki açı olacak şekilde oyuklara yerleştirilir. Bu sargılara bir fazlı alternatif 
gerilim uygulandığında her iki sargıda da manyetik alanlar meydana gelir. Oyuklar arasında 900 elektriki açı 
olmasına rağmen sargılara uygulanan gerilimler aynı fazda olduğundan, meydana gelen manyetik alanlarda   
aynı fazda olacaktır. Bu nedenle iki sargıda meydana gelen manyetik alanlar döner alan meydana getiremez. 
İki sargı manyetik alanları arasında bir faz farkı meydana gelmesini sağlamamız gerekir. Bunun içinde;  

 Sürekli olarak devrede kalan ana sargı kalın telli çok sipirli, ana sargıya paralel bağlanan yardımcı 
sargı ise ince kesitli az sipirli olarak yapılır. Yardımcı sargının sipir sayısı ana sargıya göre %25,iletken 
kesiti ise 1/3 veya 1/4 oranında daha küçüktür. Böylece ana sargının omik direncinin küçük, endüktif 
reaktansının büyük olması ve akımın gerilimden 90

0 
ye yakın geri kalması sağlanmış olur. Ayrıca 

uygulamada ana sargı alta yardımcı sargı üste yerleştirilerek endüktif reaktansın daha da büyümesi sağlanır.  
 Yardımcı sargıdan geçen akımın gerilimden ilerde olması içinde, yardımcı sargıya seri olarak bir 
kondansatör bağlanır. Kondansatör sayesinde ana ve yardımcı sargı akımları arasında 90

0 
lik faz farkı 

meydana gelir.   
 

 
Şekil 1.1’de a-b-c-d anlarında stator sargılarından geçen akımların yönleri ve bu anlarda meydana 

getirdikleri kutupların yerleri gösterilmiştir. (d)anından sonra tekrar ( a ) anına dönülür. Statorun iki faz 
bobininden geçen iki fazlı alternatif akımın bir periyotluk değişmesinde statorda meydana gelen (N-S) 
kutuplarının bir devir yaptığı görülmektedir.  

Bu durumda motor sargılarına bir fazlı alternatif gerilim uygulandığında sargıların meydana getirdiği 
manyetik alanlar rotor kısa devre çubuklarını kestiğinde, bu çubuklar üzerinde e.m.k indükler. Rotor 
çubukları her iki tarafından da kısa devre edildiği için kısa devre akımları geçer ve rotorda bir manyetik alan 
oluşur. Stator döner manyetik alanı, rotor döner manyetik alanını peşinden sürüklemesi sonucu rotor döner.  

1.1.1.2. Çeşitleri  

Bir fazlı asenkron motor çeşitleri şunlardır:  

 • Yardımcı sargılı asenkron motorlar  
 Direnç yol vermeli  
  Kondansatör yol vermeli  
 o Kalkış kondansatörlü motor  
 o Daimi kondansatörlü motor  
 o Kalkış ve daimi kondansatörlü motor  
 Yardımcı kutuplu ( gölge kutuplu ) asenkron motorlar  
 Relüktans Motorlar  
 
1.1.1.2.1. Yardımcı Sargılı Motorlar  

Yardımcı sargılı motorlar yardımcı sargıya bağlanan devre elamanlara göre çeşitlendirilir. Yardımcı 
sargı bulunmayan motorlarda motor milini hareket ettirmek için elle hareket verilir. Yardımcı sargılı 
motorlarda miline yol vermek için dört çeşit yöntem kullanılır.  



1.1.1.2.1.1.Direnç Yol Vermeli Motor  

Bu tip motorlarda yardımcı sargıya seri olarak bir direnç bağlanır. Direnç yardımıyla yardımcı sargı 
akımının gerilimden geri kalma açısı küçülmektedir. Ana sargı akımı ise gerilimden 900 yakın geridedir. 
Sonuçta motor statorunda bir birinden 900 ‘ye yakın faz farkı bulunan iki manyetik alan oluşur. Bu manyetik 
alanların etkileşimi sonucu rotor dönecektir. Rotor devrini aldıktan sonra yardımcı sargı devreden çıkartılır. 
Bu tip motorlar günümüzde pek kullanılmamaktadırlar (şekil 1.2).  

 
1.1.1.2.1.2. Kondansatörlü Motorlar  

• Kalkış Kondansatörlü Motorlar  

Kalkış kondansatörlü yardımcı sargılı motorlarda ilk kalkınma momenti tam yük momentinin 3,5 ila 
4,5 katına kadar çıkabilir. Kalkış kondansatörlü motorların bir üstünlüğü de yardımcı sargıya seri bağlı 
kondansatör sayesinde motorun ilk kalkınmada şebekeden çektiği akımın azalmasıdır.  

Kalkış kondansatörlü motorlar, ilk kalkınmadan sonra yalnız ana sargı ile çalıştıklarından stator 
paketinden diğer kondansatörlü motor çeşitlerine göre daha az güç elde edilir. Kalkış kondansatörlü 
motorların kalkınma momentleri yüksek olmasına rağmen verimleri düşüktür.  

Kalkış kondansatörlerinin kapasiteleri yüksektir. Kısa süreli çalışma için tasarlanmış 
kondansatörlerdir. Kalkış kondansatörleri üç saniyeden fazla devrede kalmamalıdırlar (Şekil  

 
• Daimi Kondansatörlü Motor  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda uygun bir sargı ve kondansatör ile yardımcı sargı sürekli devrede 
bırakılabilir. Yardımcı sargısı ve kondansatörü sürekli olarak devrede olan motorlara daimi kondansatörlü 
motorlar denir. Bu motorlarda kullanılan kondansatörler devamlı devrede kalacak tipte olan metalik 
polipropilen film kondansatörlerdir. Bu motorlarda merkez kaç anahtarı yoktur (şekil 1.4). Bu sebepten daha 
az bakıma ihtiyaç duyar. İlk kalkınma momentleri biraz düşüktür. Daimi kondansatörlü motorlar çok sessiz 
ve düzgün çalışır. Genellikle vantilatör, aspiratör vb. gibi sessiz çalışmanın arzu edildiği yerlerde kullanılır.  



 
• Kalkış ve Daimi Devre Kondansatörlü Motor  

Motorun ilk kalkınma anında büyük kapasiteli kondansatöre ihtiyaç vardır. Motor normal devrini 
aldıktan sonra daha küçük kapasiteli kondansatörde yeterlidir. Kalkış kondansatörü ilk kalkınma anında 
devrededir. Motor normal devrinin % 75 aldığında merkez kaç anahtarı kalkış kondansatörünü devreden 
çıkartır. Kalkışını tamamlayan motor daimi kondansatörlü motor gibi çalışır.  

Kalkış ve daimi devre kondansatörlü motorlar, en iyi kalkış ve işletme değerlerinin elde edildiği 
motorlardır (Şekil 1.5).  

 
1.1.1.2.1.2. Ek Kutuplu (Gölge Kutuplu) Motorlar  

Yapımları en ucuz ve en basit olan motorlardan biri de ek kutuplu ( gölge kutuplu ) motorlardır. Bu 
motorlar küçük güçlü motorlardır. Kutup ayaklarına açılan ve yarıkla ayrılan kısma yerleştirilen bakır 
halkaya ek kutup veya gölge kutup denir (Resim 1.2). Bu motorlarda kısa devre çubuklu rotor vardır. Gölge 
kutuplu motorlar daima aynı yönde döner (Şekil 1.6). Devir yönlerini değiştirmek için rotorun stator içinde 
ters çevrilmesi gerekir. Kalkınma momentleri ve verimleri düşüktür.  

 

 



1.1.1.2.1.3. Relüktans Motorlar  

Relüktans motorlar gölge kutuplu motorlara benzer. Yalnız gölge kutup yerine kutup ayaklarının bir 
kısmındaki hava boşluğu artırılmıştır. Hava aralığının fazla olduğu kısımda manyetik akının geçişine 
gösterilen zorluk fazla, hava aralığının az olduğu kısımda manyetik akıya gösterilen zorluk azdır. İşte bu 
motorlara bunun için manyetik direnç anlamına gelen Relüktans motor denir. Manyetik kuvvet çizgilerinin 
eğimli olması rotorun dönüşünü kolaylaştırır. Küçük ebatlı olarak yapılan bu motorların kalkınma 
momentleri küçük olduğu için kullanım alanları azdır (Şekil 1.7).  

 
1.1.2. Üç Fazlı Asenkron Motorlar  

Üç fazlı asenkron motorlar, üç fazlışebekenin bulunduğu her yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Hemen hemen endüstride kullanılan tüm iş makinelerinde motorlar kullanılmaktadır ve bu motorların 
çoğunluğu da üç fazlı asenkron motorlardır.  
1.1.2.1. Çalışma Prensibi  

Asenkron motorlarda transformatörler gibi indüksiyon prensibine göre çalışmaktadır. İndüksiyon 
prensibine göre;  

 Dönen bir manyetik alan içersinde bulunan iletkenlerde gerilim indüklenir.  
 • Dönen bir manyetik alan içersinde bulunan iletkenlerden bir akım geçirilirse, iletkenler 
manyetik alan tarafından itilir.  
 Asenkron motorlarda rotorun dönebilmesi için;  
 Stator sargılarında döner manyetik alan oluşması  
 Rotor iletkenlerinden bir akım geçmesi gerekir.  
 

Stator sargılarında manyetik alan oluşması için aralarında faz farkı bulunan en az iki akımın 
sargılardan geçmesi gerekir. Üç fazlı asenkron motorun statoruna aralarında 1200 faz farkı bulunan üç fazlı 
sargılar yerleştirilir. Bu sargılar kendi aralarında yıldız veya üçgen bağlanır. Statora üç fazlı alternatif gerilim 
uygulandığında, sargılarda döner manyetik alan meydana gelir. Statorda meydana gelen manyetik alan rotor 
iletkenlerini kestiğinde bu iletkenlerde gerilim indüklenir. Rotor sargılarının uçları kısa devre edildiğinden, 
bu sargılardan kısa devre akımı geçer. Rotor akımı, rotor N-S kutuplarını oluşturur. Statordaki döner 
manyetik alanın kutupları ile rotor kutuplarının etkileşimi sonucu bir döndürme kuvveti meydana gelir. 
Çünkü stator ve rotor kutuplarından, aynı isimli kutuplar birbirini iter, farklı kutuplar birbirini çeker. Elde 
edilen bu döndürme kuvvetinin etkisiyle, rotor döner alan yönünde senkron hıza yakın bir hızda dönecektir.  



 

Şekil 1.8’de stator faz bobinlerinden geçen alternatif akımın oluşturduğu döner manyetik alanların 
şeması görülmektedir. Şekil 1.8(a) incelediğimiz zaman R ve S fazlarının akım yönleri pozitif alternansta, S 
fazının yönü ise negatif alternanstadır. Burada R ve T fazlarının akım yönleri giriş, S fazının akım yönü ise 
çıkıştır. Bobinlerden geçen akımların oluşturduğu manyetik alanın yönünü sağ el kaidesine göre bulunur. 
Şekil 1.8 (b) incelediğimizde R fazı pozitif alternansta S ve T fazları ise negatif alternanstadır. R fazı akımı 
giriş S fazı akımı çıkıştır. Burada (a) ve (b) şekillerini karşılaştırdığımız zaman,(b) deki manyetik alanını 
(a)’dakine göre saat yönünde döndüğünü görürüz. Diğer şekilleri de incelediğimiz zaman stator sargılarından 
geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın saat ibresi yönünde hareket ettiğini görmekteyiz.  
1.1.2.2. Dönüş Yönünü Değiştirme  

Üç fazlı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek son derece kolaydır. Motora uygulanan R-S-T 
fazlarından herhangi ikisinin yeri şekil 1.9’da görüldüğü gibi değiştirildiğinde stator sargılarının oluşturduğu 
manyetik alanın dönüş yönü değişir ve rotor önceki dönüş yönünün tersinde hareket etmeye başlar.  

 
 



1.1.2.3. Çeşitleri  

Üç fazlı asenkron motorlar rotor yapısına göre iki çeşittir.  

 Kısa devre çubuklu ( sincap kafesli ) asenkron motorlar  
 Sargılı rotorlu ( bilezikli ) asenkron motorlar  
 
1.1.2.3.1. Kısa Devre Çubuklu (Sincap Kafesli) Asenkron Motorlar  

Üç fazlı kısa devre çubuklu asenkron motorların yapıları basittir ve az bakıma ihtiyaç gösterir. 
Fiyatlarının ucuz olması, yapılarının sağlam olması ve istenilen çalışma özelliklerine sahip olmaları 
sebebiyle bu tip motorlar sanayide en çok kullanılan motorlardır. Bu tip motorların ölçüleri aynı güçteki 
diğer motorlardan daha küçüktür (Resim 1.3).  

 
1.1.2.3.2. Sargılı Rotorlu (Bilezikli) Asenkron Motor  

Üç fazlı değişik hızlı motorlara ihtiyaç duyulan yerler için sargılı rotorlu asenkron motorlar 
geliştirilmiştir. Ayrıca bu motorların kalkınma momentleri yüksektir. Bu sebeple vinç, asansör vb. gibi yük 
altında kalkınan makinelerde kullanılır. Bu motorlara bilezikli asenkron motorda denilmektedir (Resim 1.4).  

 

1.2. Motor Etiketi Okuma  

Her motorun üstünde genellikle alüminyumdan yapılmış dikdörtgen şeklinde etiket bulunur. Motorun 
kumanda şekli ve kumandasında kullanılacak elemanların özellikleri etiket değerlerine göre tespit edilir.  



 

Şekil 1.10’da motor tanıtım etiketinde gösterilen işaret ve birimlerin anlamları şunlardır:  
 Motoru yapan firmanın adı  
 3 ~ Motor ( Motor üç fazlıdır)  
 TİP VM 90L–2 ( Motorun model tipi, gövde büyüklüğü 90L,kutup sayısı 2)  
 • TSE ( Türk Standartları Enstitüsü belge onayı ) 
 
 ( Avrupa Birliği normlarına uygunluk işareti )  
 EEF2 ( Verimlilik sınıfı: Orta verimli )  
 S1 ( İşletme türü: Sürekli çalışma )  
 IMB3 ( Yapı biçimi: Ayaklı tip normal kapaklı tip )  
 IP55 (Koruma türü: Toz birikimine ve fışkıran suya karşı korumalı )  
 I.CL. F ( Sargı yalıtım sınıfı: F sınıfı yalıtım)  
 Δ220 / Ү380V ( Anma çalışma: yıldız bağlantıda üç faz 380 V,Üçgen bağlantı da üç faz 220 V )  
 Hz 50 ( Anma çalışma frekansı: 50 Hz )  
 A 8,6 / 5,0 ( Anma hat akımı: Y 380 V’da 5A, Δ220 da 8,6A )  
 Kw 2,2 ( Anma gücü: 2,2 Kw )  
 Cos φ 0,85 ( Anma güç katsayısı: 0,85 )  
 1/min 2840 ( Anma devir hızı: 2840 d/d )  
 Y440 V, 60 Hz, 5.0 A, 2.54 kW, cosφ:0.84, 1/min:3380 değerleri motorun yıldız bağlı iken 440 V, 
60 Hz şebekedeki anma değerleridir.  
 Seri Nu ( Bu bölümde motorun seri numarası ile üretim yılı ve haftası yazılır.)  
 TS 3067 ( Ü ç fazlı motor standartı )  
 
1.3. Klemens Bağlantılarının Kontrolü  

Üç fazlı asenkron motorlarda stator sargıları motor içersinde değişik şekillerde bağlandıktan sonra, 
motor dışına genellikle altı uç çıkartılır. Sargı giriş ve çıkış uçlarının motor dışına çıkarıldığı bölüme 
Klemens Bağlantı Kutusu denir. Kutu içersinde altı uçtan oluşan bir klemens bulunur ve sargıların giriş çıkış 
uçları bu klemenslere bağlanır. Klemenslerin üç ucuna sargı giriş uçları diğer üç ucuna da çıkış uçları 
bağlanır. Bu uçlar aşağıdaki tablo 1.1’de olduğu gibi adlandırılır.  

FAZ GİRİŞ 
UCU 

ÇIKIŞ 
UCU 

R U X 

S V Y 

T        W Z 



Tablo 1.1: Faz sargı uçlarının işaretlendirilmesi  
  

Klemens kutusunda giriş uçları soldan sağa doğru U-V–W çıkış uçları Z–X –Y sırasıyla bağlanır. 
Çıkış uçları Z–X– Y sırasına göre bağlanmadığında motorun yıldız çalışmasında bir problem olmaz. Ancak 
üçgen çalışmasında motorun çalışmaması, iki faza kalması, fazla bobinlerinde kısa devre gibi arızalar 
meydan gelir. Motor içinden çıkarılan sargı uçlarına kablo pabuçları takılarak lehimlenir. Daha sonra alt ve 
üst kısmına pul konularak somun ile sıkmak yöntemiyle klemense bağlanır (şekil 1.11). Yıldız ve üçgen 
bağlantı ise klemens üzerindeki pirinçten yapılmış köprülerle yapılır (resim 1.5 ve resim 1.6).  

 

 

Bir fazlı kondansatörlü motorlarda ise aşağıdaki standart klemens tablosu kullanılır (Şekil 1.12).  

 
U1-U2 Ana sargı uçlarını, Z1-Z2 Yardımcı sargı uçlarını ve C uçları da kondansatörün bağlanacağı 

uçları gösterir.  

Motor klemens tablosundaki, klemens bağlantılarında vida ve somunların gerektiği gibi sıkılıp 
sızdırmazlık temin edilmesine dikkat edilmelidir. Gevşek bağlantılarda kablolar yerinden çıkabilir veya 
bağlantı yerinde gevşek temas meydana gelebilir. Bu durum, akım geçemeyeceği için birtakım arızalara 
sebep olacaktır.  

1.4. Asenkron Motorlarda Çıkabilecek Arızalar  

Uygunsuz İsletme koşulları, elektriksel, mekaniksel ya da çevre koşularından dolayı motorlarda 
birtakım arızalar meydana gelebilir. Eğer motorda çıkabilecek arızaları daha önceden bilinirse, oluşmadan 
önleyici tedbirler alınabilir.  



1.4.1. 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.  

1.4.1.1. Nedenleri  

Gövdeye kaçak şu sebeplerden dolayı meydana gelebilir:  

 Kapakların veya kapakları gövdeye tespit eden cıvataların bobinlere temas etmesi  
 İletkenlerin oyuk ağızlarına temas etmesi  
 Bir fazlı motorlarda merkezkaç anahtarından gövdeye kaçak  
 
1.4.1.2. 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 1.7 ve Resim 1.8 gövdeye kaçak sonucu meydana 
gelen arızalar görülmektedir.  

 

1.4.1.3. 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.  

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 1.9). Arızanın hangi sargıdan olduğu tespit edildikten sonra bobin guruplarına bakılarak 
arızanın hangi bobin gurubundan kaynaklandığı tespit edilir. Tespit yapıldıktan sonra arıza yine aynışekilde 
giderilir.  



 
1.4.2. Bağlantılarda ve Bobinlerde Kopukluk  

1.4.2.1. Nedenleri  

Klemens kutusundaki bağlantılarda gevşeme, bobin gruplarının bağlantı yerlerindeki gevşeme ve 
kopukluk, herhangi bir nedenle bobin iletkenlerinin kopması bu arızayı meydana getiren sebeplerdir.  

1.4.2.2. 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 
aynışekilde 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 sargılarıısınacak 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.  

1.4.2.3. 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. Arıza bağlantı yerinden ise yeniden lehimlenir, bobinden ise yenisi ile 
değiştirilir. Bir fazlı motorlarda da ana ve yardımcı sargı bobinlerinde aynışekilde arıza tespiti yapılır ve 
giderilir.  

 
1.4.3. Sargı Kısa Devreleri  

1.4.3.1. Nedenleri  



Sargı kısa devreleri bobin gurupları arasında ve bobinlerin kendi içersindeki 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 içersindeki kısa devreler: Bobin iletkenleri içersinde 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.  
 
1.4.3.2. 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.  

1.4.3.3. 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 (resim 
1.12 ve resim 1.13). 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 içersinde kısa devre olduğu anlaşılır. Arızalı bobinler yenileriyle değiştirilir.  

Bir fazlı motorlarda da ana sargı ile yardımcı sargı bobinleri arasında ve bobinlerin kendi içersinde 
kısa devreler meydana gelebilir. Ana sargı ile yardımcı sargı arasında avometre ile ölçüm yapılır. Eğer direnç 
görülürse sargılar arasında kısa devre var demektir. Bobinlerin kendi içersindeki 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.   

 

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 içersindeki bobinlerin oluklara 
ters yatırılmasından da kaynaklanır. Buarıza 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.  
 
1.4.4. Kondansatörler  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda, yardımcı sargıya seri olarak kondansatör bağlanır. Kondansatör 
bağlanarak, yardımcı sargı ile ana sargı arasında faz farkı oluşturulur. Ayrıca kondansatör motorun kalkınma 
momentini de artırır.  

Bir fazlı kondansatörlü motorlarda, kondansatöre bağlı olarak birtakım arızalar meydana gelebilir. Bu 
arızalar şunlardır:  
 Daimi kondansatörlü motorlarda, kondansatör kısa devre halinde ise yardımcı sargı akımı artar, 
sargılar ısınır ve yanabilir. Kondansatör açık devre halinde ise yardımcı sargıdan akım geçmeyeceği için 
motor kalkınamaz.  
 Kalkış kondansatörlü motorlarda, kondansatör arızası sonucu motor daimi kondansatörlü motor gibi 
çalışır. Kalkınma momenti düşük olur. Yük momenti kalkınma momentinden büyükse motor kalkınamaz.  
 

Kondansatörün arızalı olup olamadığını öğrenmek için sağlamlık kontrolünü yapmamız gerekir. 
Kondansatörlerin sağlamlık kontrolü şu şekilde yapılır:  

Kondansatör ölçümlerinde LCR metrelerden yararlanılır. LCR metrenin komütatörü kondansatör 
kapasitesini ölçmek için uygun kademeye alınır. Kondansatör uçları LCR metre uçlarına bağlanır. LCR 
metre kondansatör üzerindeki kapasite değerini gösteriyorsa sağlamdır. Aksi takdirde arızalıdır.  

Eğer elimizde LCR metremiz yoksa kondansatörün sağlamlık kontrolünü analog avometre ile 
yapabiliriz. Kondansatörü analog avometre uçlarına bağladığımızda, ibre hızlıca sağa doğru saparak geri eski 
haline yavaş yavaş geliyorsa kondansatör sağlamdır. İbre sağa doğru saptıktan sonra geri eski haline 
dönmüyorsa kondansatör kısa devre olmuş demektir. İbre hiç sapmıyorsa kondansatör açık devre olmuştur 
(Resim 1.14).  

 

1.4.5. Merkezkaç Anahtarı  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda, motor kalkınırken yardımcı sargıyı devrede tutan ve motor 
normal devrinin %75’ine ulaştığında devreden çıkartan elemana merkezkaç (santrifüj) anahtarı denir (resim 
1.15 ve resim 1.16).  



 
Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda en çok görülen arıza merkezkaç anahtarının kontaklarının 

açılmaması sonucu yardımcı sargının yanması durumudur.  

Merkezkaç anahtarıarızalarında şu durumlar gözlenir:  

 Merkezkaç anahtarı göbek sacı rotor mili üzerine sabitlenmiştir. Eğer rotor mili üzerinde serbestçe 
dönüyorsa, itme bileziği kontağı kapatamaz ve kalkış kondansatörü çalışmaz.  
 Kontak ayarları bozulmuş olabilir. Eğer kontak motor normal devrini aldığı halde açılmazsa 
kondansatör sürekli devrede kalacağı için bozulur. Kontak kapanmazsa kondansatör ve yardımcı sargı 
devreye girmeyeceği için motor kalkınmaz.  
 Kontak, açma sırasında oluşan arkla kaynak olması sonucu yapışık kalabilir. Bu durumda kalkış 
kondansatörü sürekli devrede kalır ve hemen bozulur.  
 Uygun palet veya yay kullanılmamışsa merkezkaç anahtarı ya devreyi erken açar ya da geç açar. 
Erken açarsa motor kalkışını tamamlamadan kalkış kondansatörü devreden ayrılacağı için kalkış momenti 
yük momentini karşılayamayacak ve motor aşırı yükte çalışma durumuna girecektir. Eğer kontak geç 
açılırsa, kalkış kondansatörü uzun süre devrede kalacağı için bozulabilir.  
 
1.4.6. Sargıların Yanmasının Nedenleri  

 Motorun iki faza kalması: Besleme kaynağının tek fazının motora olan bağlantısının kopuk olması 
sonucudur. Bu kopukluk genelde bir sigortanın atmasından, açık bir kontaktör kontağından, kabloların 
birinin kopuk olmasından ya da kötü bir bağlantıdan kaynaklanabilir. Resim 1.17’de bu arıza sonucu yanan 
motorun stator sargıları görülmektedir.  
 Sargı kısa devresi: Bobinlerin kendi sarımları arasında veya bobinler arasında kısa devre oluşabilir. 
Bu arızalarda motor fazla akım çeker, ısı hızla artar ve motor koruması yapılmamışsa sargı yanar (Resim 
1.18 ve Resim 1.19).  
 Motorun aşırı akım çekerek çalışması: Motorun aşırı akım çekerek çalışması sargı yanmasına 
neden olabilecek sıkça gözlenen arıza durumudur. Aşırı yükler, iki faza kalarak çalışmaya devam etme, 
mekanik zorlanmalar sonucu milin sıkışması, rulmanların bozulması, düşük voltajda çalıştırma, yol alma ve 
frenleme sürelerinin uzun tutulması, sık durma ve kalkış yapılması, şebeke frekansındaki aşırı dalgalanmalar, 
bağlantı hatası, standart ortam koşulları dışında motorun anma yükünün üzerinde çalıştırılması durumlarında 
motor aşırı akım çeker. Aşırı akım sonucu sargılardaki ısı oldukça artar. Motorda koruyucu önlemler 
alınmamışsa sargı kısa sürede yanar. Resim 1.20’de bu arıza sonucu yanan motorun stator sargıları 
görülmektedir.  
 • Gövdeye kaçak: Sargının stator saç paketine temas yerlerinde, yalıtım bozukluğu sonucu ve 
gövde kaçağı oluşabilir. Motor fazla akım çeker, güç düşer, devir azalır, ısı artar, gürültülü çalışma olur ve 
sargı yanabilir. Resim  
 1.22 ve resim 1.23’te bu arıza sonucu ortaya çıkan stator sargı durumları görülmektedir.  
 Üç fazlı gerilimdeki dengesizlikler: Motora uygulanan üç fazlışebekenin, faz gerilimleri arasındaki 
düzensiz değişmeler, düşük ve yüksek gerilim koşullarını doğurur. Bu durum motorun ısınmasına yol açar. 
Motorun verimi düşer. Faz gerilimleri arasındaki %3,5 kadarlık voltaj dengesizliği motor ısısında %25’lik 
bir ısı artışına sebep olabilir. Resim 1.24’te bu arıza sonucu yanan stator sargılarının durumu görülmektedir.  
 Aşırı gerilim yükselmeleri: Aşırı gerilim yükselmeleri çoğunlukla güç devrelerinin açılıp 
kapanmasından, yıldırım düşmesinden, kondansatör boşalması gibi olayların sonucu ortaya çıkar. Bu gerilim 
yükselmeleri darbe akımlarının oluşmasına ve sargıların yanmasına neden olabilir. Resim 1.25’te bu arıza 



sonucu yanan stator sargılarının durumu görülmektedir.  
 Rotorun herhangi bir nedenle kilitlenmesi: Normal işletme ortamında rotorun herhangi bir 
nedenle kilitlenmesi (dönmemesi) durumunda motor şebekeden fazla akım çeker. Çünkü rotorun kilitlenmesi 
demek motorun kısa devre olması demektir. Motor bu durumda kalırsa, herhangi bir koruma elemanı yok ise 
sargılar kısa sürede yanacaktır. Resim 1.26’ da rotor kilitlenmesi sonucu yanan stator sargıları görülmektedir.  
 Bir fazlı motorlarda merkezkaç anahtarı ve kondansatör arızası: Bir fazlı motorlarda en çok 
karşılaşılan arıza merkezkaç anahtarın arızalanarak yardımcı sargıyı devreden çıkaramaması ve bunun 
sonucunda da ince kesitli az sipirli olan yardımcı sargının yanmasıdır. Ayrıca daimi devre kondansatörlü 
motorlarda kondansatör kısa devre olursa yardımcı sargı akımı artar, sargı ısınarak yanabilir. Resim 1.27’de 
yardımcı ve ana sargısı yanmış bir motor görülmektedir.  
 

 

 

 



 
 

 
 
 

1.4.7. Yanık Sargının Tespiti  

Arıza sonucu motor sargılarında bir yanma olup olmadığı, motor sökülmeden kesin olarak tespit 
edilemez. Yalnız stator sargıları yanmış motorda klemens kutusu açıldığında dışarıya bobin tellerinin 
üzerindeki izolasyon maddesinin ve yalıtım için kullanılan verniğin yanması sonucu ağır bir koku gelir. 
Motor söküldüğünde stator sargıları gözlemlendiğinde yanık bobinlerin kavrulmadan dolayı renk değiştirdiği 
açıkça görülür (Resim 1.29).  

 

Yanık faz bobininin tespitini yapabilmek için önce motorun klemens bağlantı kutusundaki köprü 
sökülür. Daha sonra her faz sargısının giriş ve çıkış uçlarından ohmmetre aracılığı ile dirençleri ölçülür. Bu 
ölçmede her faz sargısının direnci aynı olmalıdır. İkisi aynı bir tanesi farklı direnç gösteriyorsa faz sargısında 
yanma sonucu veya başka bir nedenle bobin iletkenlerinin kendi arasında kısa devre var demektir. 
Yanmadan dolayı kopuk bir sargı varsa ohmmetre ile ölçüm yaptığımızda yanan sargının giriş ve çıkışları 
arasında direnç görünmeyecektir. Aynışekilde bir fazlı motorda da ana ve yardımcı sargı kontrolleri yapılır.  

Klemens bağlantısından ohmmetre ile ölçümün nasıl yapılacağı Resim 1.30 ve 1,31’de görülmektedir.  

 



1.5. Motor Koruma Röleleri  

Motorların kullanımında en önemli unsur, motorun korunmasıdır. Motorda meydana gelebilecek bir 
arıza veya sargıların yanması, iş akışında aksama ve büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu 
olumsuzlukları önlemek için motoru tehlikeye sokacak arızalar, motor sargıları yanmadan önce 
engellenmelidir. Motorlar, herhangi bir nedenle fazla akım çektiğinde sargıların ve devrenin zarar 
görmemesi için, en kısa zamanda şebekeden ayrılmalıdır. Aynışekilde motorlara normal değerlerinin altında 
veya üstünde gerilim uygulandığında da yine kısa bir zaman içerisinde motorun enerjisi kesilmelidir. Aksi 
takdirde sargılar yanacak veya zarar görecektir.  

Motor devrelerinde kullanılan başlıca koruma elemanlarışunlardır:  

 • Aşırı akım röleleri  
  Manyetik aşırı akım rölesi  
  Termik aşırı akım rölesi  
  o Direk ısıtmalı aşırı akım rölesi  
  o Endirekt ısıtmalı aşırı akım rölesi  
  o Elektronik aşırı akım rölesi  
 Manyetik açıcı  
 Termik manyetik devre koruma şalteri  
 • Termistör koruyucular  
 Bimetal devre kesicileri  
 Yarı iletken sıcaklık hissedicileri ( PTC Termistörler )  
 Motor ( faz ) koruma rölesi  
 Faz sırasırölesi  
 • Aşırı ve düşük gerilim röleleri  
 Aşırı gerilim kontrol rölesi  
 Düşük gerilim kontrol rölesi  
 Gerilim kontrol rölesi  
 Kaçak akım koruma rölesi  
 • Sigortalar  
 Vidalı ( buşonlu-eriyen telli ) sigortalar  
  Anahtarlı tip ( W ) otomatik sigortalar  
 o L Karekterli otomatlar  
 o G Karekterli otomatlar  
 Bıçaklı sigortalar  
 

Genel olarak çok kullanılan koruma tipi, termik aşırı akım rölesi ile korumadır. Şebeke geriliminin 
çok düzensiz değiştiği yerlerde, gerilim kontrol rölesi, beklenmeyen nedenler sonucunda faz sırasının 
değişimi, motorun dönüş yönü değişiminin güvensiz koşullar yaratacağı yerlerde faz kontrol rölesi 
kullanılmalıdır.  

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

Aşağıdaki soruların cevaplarını Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.  

S.N   D  Y  

1  Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda, yardımcı sargının görevi kalkınma 
momentini artırmaktır.  

  

2  Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda kondansatör kullanılarak ana sargı 
ile yardımcı sargı arasında faz farkı oluşturulur.  

  

3  Faz gerilimindeki %3,5 kadarlık bir voltaj dengesizliği motor ısısını %25 
kadar artırabilir.  

  

4  Bir fazlı motorlarda en fazla görülen arıza kalkış kondansatörünün açık 
devre olması sebebiyle, motorun fazla akım çekerek yanmasıdır.  

  

5  Motor sargılarının yanmasının nedenlerinden biri de şebeke gerilimdeki 
aşırı dalgalanmalardır.  

  

6  Üç fazlı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için motora 
uygulanan fazlardan ikisinin yerini değiştirmek yeterlidir.  

  

7  Bir fazlı kalkış kondansatörlü motorların kalkınma momentleri düşüktür.    

8  
Aşırı gerilim yükselmeleri çoğunlukla güç devrelerinin açılıp 
kapanmasından, yıldırım düşmesinden, kondansatör boşalması gibi 
olayların sonucu ortaya çıkar.  

  

9  Bobin içi kısa devreleri tespit etmek için sargıların omik dirençlerini 
avometre ile ölçmemiz ve karşılaştırma yapmamız gerekir.  

  

 
Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.  

1 Asenkron motorların çalışma prensibi ………………..esaslarına dayanır.  
2 Bir fazlı motorlarda yardımcı sargıyı devreden çıkartan anahtara………………….denir.  
3 Motor sargılarının yanık olup olmadığını tespit etmek için her faz sargısının direnci 
……………………………ölçülür.  
4 Döner alanın oluşması için en az ……….. fazlı bir sisteme ihtiyaç vardır.  
5 Klemens uçlarına giriş uçları soldan sağa doğru …………….sırası ile çıkış uçları ise 
…………………sırası ile bağlanır  
6 Genel olarak en çok kullanılan koruma tipi…………………… ile korumadır.  
7 Gücü …………….dan büyük motorlar üç fazlı olarak çalıştırılır.  
8 Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda kondansatör yardımcı sargıya ……………bağlanır.  
9 Motor gövdesi ile bobinler arasında meydana gelen elektriki temasa ……………….. denir.  
 

 

 

 

 

 



2. KONDANSATÖRLER  
Karşılıklı iki iletken ve bunların arasında bulunan bir yalıtkandan oluşan, elektrik yükü depo edebilme 

yeteneğine sahip devre elemanlarına kondansatör denir.  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar genellikle kondansatörlü olarak kullanılır. Kondansatör hem 
motorun kalkınma momentini artırır hem de ana sargı ile yardımcı sargı arasında faz farkı oluşmasını sağlar. 
Ayrıca kalkış kondansatörlü motorlarda, yardımcı sargıya seri olarak bağlanan kondansatör sayesinde 
motorun ilk kalkınmada çekeceği akımda biraz düşük olur.  

2.1. Çeşitleri  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda iki çeşit kondansatör kullanılır.  

� Kalkış kondansatörlü motorlar için elektrolitik kondansatörler  
� Daimi kondansatörlü motorlar için metalik polipropilen film kondansatörler  
 
2.2. Yapısı  

• Elektrolitik kondansatörler: İlk hareket kondansatörü olarak kullanılan elektrolitik 
kondansatörler alüminyum folyolardan yapılır. Folyonun iki yüzü de çok ince ve mikroskobik 
girinti ve çıkıntıları olan dielektrik vazifesi gören alüminyum oksit ile kaplıdır. Bu folyolar 
elektrolit sıvısı emdirilmiş kâğıtlar ile birlikte sarılır. Alüminyum şeritler tek veya çift 
terminallere bağlanarak bakalit tüp muhafazaların içine konur.  

Elektrolitik kondansatörler üç saniyeden fazla devrede kalmamalıdır. Aksi takdirde kısa sürede 
bozulur. Elektrolitik kondansatörler çok yüksek kapasitelerde yapılabilir.   

 
 

• Metalik polipropilen film kondansatörler: Yapısında metalize poliproplen film ve poliüretan 
reçine kullanılmaktadır. Dış yapısı dip vidalı, vidasız plastik veya alüminyum tüpten 
oluşmaktadır. Metalize film iki kat silindir şeklinde sarılarak kondansatör elemanı oluşturulur. 
Daha sonra kondansatör elemanları plastik tüpler içinde yüksek izolasyon seviyesine sahip 
poliüretan reçine ile kaplanır ve hava ile ilişkisi kesilir.  

Bu kondansatörler küçük kapasitelerde imal edilmektedir. Dayanma gerilimleri yüksektir. 
Kutupsuzdur. Bir fazlı daimi devre kondansatörlü motorlarda kullanılır.  

 



2.3. Kapasite  

Kondansatörün yük depo edebilme yeteneği kapasite olarak adlandırılır.  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda kullanılacak kondansatörün kapasitesi motor gücüne ve motor 
tipine göre değişir. Kullanılacak kondansatör kapasitesinin tespiti için hazır tablolardan faydalanılır (Tablo 
2.1).  

 
2.4. Güç Gerilim Akım  

Kondansatörlü devrelerde akım gerilimden ileri fazdadır. Kondansatörler reaktif güç çeken 
elemanlardır ve bu reaktif güç kapasitif reaktif güç olarak adlandırılır.  

Kondansatörlerin gerilimleri de çok önemlidir. Uygulamada kullanılan kondansatörler standart 
gerilimlerde yapılır. Kondansatörlerin standart çalışma gerilimleri 3-6,3-10-16-2535-50-63-100-160-250-
350-400-450-630-1000 V’tur. 24 voltla çalışan elektronik bir devrede gerilimi 16 volt olan kondansatör 
kullanmak doğru değildir. Özellikle elektrolitik kondansatörlere çalışma gerilimlerinin üzerinde gerilim 
uygulanırsa, ısınarak patlar.  

Kondansatörler alternatif akımın maksimum değeri ile şarj olur. Bu sebepten kondansatörün çalışma 
gerilimini belirlerken bu hususu göz önünde bulundurmamız gerekir. Alternatif akımda çalışma gerilimi belli 
bir devreye bağlayacağımız kondansatörün gerilimi:  



VC = Vetkin ×1,41 formülü ile hesaplanır.  

Örnek: 220V alternatif akım devresinde çalışan bir fazlı yardımcı sargılı motora bağlanacak 
kondansatörün çalışma gerilimi kaç volt olmalıdır?  

VC = Vetkin ×1,41 = 220 × 1,41 = 310,2 V  

Motora bağlayacağımız kondansatörün gerilimi en az 310,2 V olmalıdır. Yalnız standart kondansatör 
gerilimlerinde böyle bir değer yoktur. Bunun için en yakın üst gerilim değeri olan 350 V’luk kondansatör 
kullanmamız gerekir. Bazı kondansatörlerin üzerinde 250 V değerinin yanında ~ işareti bulunur. Bu 
kondansatörün 250V alternatif akıma dayanabileceğini göstermektedir.  

Kondansatörler doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı geçiren devre elemanlardır. Alternatif akımı 
geçirirken göstermiş oldukları dirence kapasitif reaktans denir.   

2.5. Kondansatörlerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Kondansatörlerle çalışırken ve kondansatör seçimi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmemiz 
gerekir.  

� Motor kontrolü yaparken, kondansatör uçlarında gerilim olduğunu unutulmamalıdır. Şayet çıplak 
elle kondansatör uçlarına dokunursak, kondansatör bizim üzerimizden deşarj olacağı için, çarpılma durumu 
ortaya çıkacaktır.  
� Kondansatörler alternatif akımın maksimum değeri ile şarj olur. Bu nedenle kondansatörün çalışma 
gerilimi, uygulanacak gerilimin en az 1,41 katı büyüklüğünde olmalıdır. Örneğin; 220 V’ luk bir 
fazlışebekede çalışan bir cihaza kondansatör bağlanacak ise bu kondansatörün gerilimi en az 220 × 1,41 = 
310 V olmalıdır.  
� Daimi devre kondansatörlü motorlarda boş çalışmada kondansatör geriliminin artış yapması da 
düşünülerek, kondansatör gerilimi yüksek seçilir.220 V’ luk şebekede 400 – 450V gibi.  
� Motora bağlanacak kondansatörü seçimini yaparken, güce ve tipe göre uygun kapasite ve çeşitte 
kondansatör tespiti yapılması gerekir.  
� Elektrolitik kondansatörlerin depolama süreleri yaklaşık bir yıldır. Bu sürenin aşılması halinde 
kondansatör kullanılmadan önce teste tabi tutulmalıdır.   
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

  D  Y  

1  Bir fazlı motorlarda kondansatör sadece kalkınma momentini artırmak 
için kullanılır.  

  

2  Kalkış kondansatörlü motorlarda elektrolitik tip kondansatörler 
kullanılır.  

  

3  Elektrolitik kondansatörler uzun süre devrede kalsa dahi zarar görmez.    
4  Elektrolit tipi kondansatörler çok yüksek kapasiteli olarak yapılabilir.    

5  Alternatif akımda çalışan bir cihaza kondansatör bağlanacak ise, 
kondansatörün gerilimi şebeke gerilimine eşit olmalıdır.   

  

6  Kondansatörler alternatif akımın ortalama değeri ile şarj olur.    
7  Metalik polipropilen film kondansatörler kutupsuz olarak yapılır.    

8  Metalik polipropilen film kondansatörler yüksek gerilimlere 
dayanabilir.  

  

9  
Daimi devre kondansatörlü motorlarda boş çalışmada kondansatör 
gerilimindeki düşme nedeniyle, düşük gerilim değerli kondansatör 
seçimi yapılabilir.  

  



 

3. MERKEZKAÇ ANAHTARLAR  
 

3.1. Merkezkaç Anahtar  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda, motor kalkınırken yardımcı sargıyı devrede tutan normal 
devrinin %75’ine ulaştığında yardımcı sargıyı devreden ayıran anahtara merkezkaç veya santrifüj anahtar 
denir (Resim 3.1 ve Resim 3.2).  

 
3.2. Çalışma Prensibi  

Merkezkaç anahtarı isminden de anlaşılacağı gibi merkezkaç kuvvetinin etkisiyle çalışır. Dairesel 
hareket yapan her cismi merkez dışına itmeye çalışan bir kuvvet vardır. Bu kuvvete merkezkaç kuvveti 
denir. Motor çalışmaz iken merkezkaç anahtarın kontakları kapalıdır ve yardımcı sargıyı devreye sokar. 
Motor çalışmaya başladığında devir sayısı artıkça merkezkaç kuvvetinin etkisi de artar. Motor normal 
devrinin %75’ine ulaştığında hareketli kısım merkezkaç kuvvetinin etkisiyle dışarı doğru çekilerek kontak 
üzerindeki basıncı kaldırır. Bu sırada kontak açılarak yardımcı sargıyı devreden çıkartır.  

Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda yardımcı sargıyı devreden çıkartmak için en çok kullanılan 
yöntem merkezkaç anahtarıdır. Yapısı basit sağlam ve kullanışlıdır. Tek olumsuz yanı herhangi bir arıza 
sonucu, merkezkaç anahtarının kontrol edilmesi için motorun sökülmesi gerektiğidir. Kullanılan diğer 
ayırma elemanları motorun dışında yer alır. Herhangi bir arızada kontrol işlemi için motoru sökmeye gerek 
yoktur.  

3.3. Yapısı  

Merkezkaç anahtarı iki kısımdan meydana gelir. Duran kısmı motor arka kapağında, hareketli kısmı 
ise rotor üzerindedir. Hareketli kısmı bir göbek sacı, bir itme bileziği, iki adet palet ve iki adet yaydan oluşur. 
Duran kısım ise motorun arka kapağına monte edilmiş kontaktan meydana gelir.  

Merkezkaç anahtarının hareketli kısmı arka rulmandan önce arka milin tırtıklı yerine monte edilir. 
Göbek sacı ile itme bileziği mil üzerine monte edilir. Göbek sacı ile itme bileziği arasına ikişer adet palet ve 
yay takılır. Kontak motorun arka kapağına monte edilir. Normal durumda merkezkaç anahtarının itme 
bileziği kontağa bastığından, kontak kapalıdır (Resim 3.4). Merkezkaç kuvveti ile itme bileziğinin 
çekilmesini sağlayan hız değerini etkileyen elemanlar, paletler ve yaylardır (Resim 3.3). Kullanılacak palet 
ve yaylar motorun hız değerine uygun seçilmelidir.  



 

 

Merkezkaç anahtarının arka kapağında bulunan kontaklar değişik yapışekillerinde yapılabilmektedir 
(Resim 3.6).  

 
3.4. Çeşitleri  

Merkezkaç anahtarları kullanılacak motorun devir sayısına göre değişmektedir. Motor hızına bağlı 
olarak merkezkaç kuvvetinin yaptığı etki de değişmektedir. Bu sebepten merkezkaç anahtarlarda devir 
sayısına göre kullanılacak yaylar ve paletlerde değişir. Genel olarak hıza göre merkezkaç anahtarlarışu 
şekilde sınıflandırılır.  

� 2 kutuplu ( 3000 d/d ) motorlarda kullanılan merkezkaç anahtarları (Resim 3.7 ve Resim 3.8):  
� 4 kutuplu ( 1500 d/d) motorlarda kullanılan merkezkaç anahtarları (Resim 3.9 ve Resim 3.10)  
 



 

 

Resim 3.10’da görüldüğü gibi 4 kutuplu ( 1500 d/d) motorlarda kullanılacak merkezkaç anahtarının 
paletlerine ağırlıklar konmuştur. Böylece merkezkaç kuvvetinin etkisiyle daha erken bir devirde kontakların 
açılması sağlanmıştır.   

• 6 kutuplu ( 1000 d/d) motorlarda kullanılan merkezkaç anahtarları Kullanılan parçalar 1500 

devirde kullanılanlarla aynıdır. Sadece yaylar farklılık gösterir. Ayrıca motorun gövde büyüklüğüne 

göre de merkezkaç anahtarları büyük boy ve küçük boy olmak üzere iki çeşittir.  

 
A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

1 Merkezkaç anahtarı yardımcı sargıya ……………. bağlanır.  
2 Merkezkaç etki ile itme bileziğinin çekilmesini sağlayan hız değerini etkileyen elemanlar 
……………….. ve ………………dır.  
3 Merkezkaç anahtarının duran kısmını motor kapağında bulunan ………….. oluşturur.  
4 Merkezkaç anahtarının kontakları normalde ( motor dururken ) ………………...dır  
5 Yardımcı sargıyı devreden ayırmak için en çok kullanılan yöntem merkezkaç anahtarı kullanmaktır.  
6 Yardımcı sargıyı devreden çıkarmak için kullanılan merkezkaç anahtarlarının tek sakıncası herhangi 
bir arıza durumunda, merkezkaç anahtarının kontrol edilmesi için motorun sökülmesi gerektiğidir.  
 

 

 

 



4. ROTOR  
 

4.1. Rotor Sargılarından Kaynaklanabilecek Arızalar  

Sargılı rotorlu (bilezikli) asenkron motorlarda, rotor üzerine açılmış oyuklara aynı statorda olduğu gibi 
üç fazlı sargılar yerleştirilir. Bu sargılar genelde yıldız bağlanarak rotor mili üzerindeki bileziklere bağlanır.  

Rotor sargılarında aynı stator sargılarındaki gibi elektriki arızalar meydana gelebilir. Sargılarda 
kopukluk, gövdeye kaçak, sargı kısa devreleri vb. arızalar görülebilir. Bu arızaların tespiti ve giderilmesi 
aynı stator sargılarındaki gibidir. Rotor sargılarındaki arızaları sonunda asenkron motorlarda akım artar, 
moment ve verimde düşmeler meydana gelir.  

4.2. Bileziklerden Kaynaklanabilecek Arızalar  

Rotoru sargılı asenkron motorlarda bileziklere ve bileziklere basan fırçalara bağlı olarak birtakım 
arızalar meydana gelebilir. Bu arızalar şunlardır:  

� Bilezikler arasındaki izolasyon maddesindeki çatlamalar ve kırılmalar sonucu, bilezikler arasında 
kısa devreler meydana gelebilir.   
� Kullanılan fırçaların kalitesi motorun çalışma karakteristiğine uygun seçilmemiş ise bilezikler 
üzerinde çizikler ve lekelenmeler meydana gelebilir. Bu durum bileziklerin yıpranmasına neden olur. 
Yıpranma sonucu bileziklerin arası dolar ve kısa devreler meydana gelebilir. Bu nedenle hafif çizgili ve 
dalgalı bilezikler taşlanarak düzeltilmelidir. Bazı motorlarda kalkınma sağlandıktan sonra, bileziklerin 
bulunduğu tarafa ilave edilen bir mekanik düzen yardımı ile fırçalar kaldırılır ve bilezikler kısa devre edilir. 
Motor bu andan sonra kısa devreli rotor gibi çalışmaya devam eder. Fırçalar da bileziklere sürtünmediği için 
hem bileziklerde hem de fırçanın kendisinde yıpranma meydana gelmez.  
� Dönen kısımdaki rotor devresine akım, fırçalar ve bilezikler aracılığı ile iletilir. Fırçalardaki 
yıpranmalar nedeniyle birtakım arızalar meydana gelebilir. Fırçaların yıpranması sonucu, bilezikle olan 
temasında problemler yaşanır. Yıpranmış fırçalar bilezik yüzeyinde ark oluşmasına ve bileziğin bozulmasına 
neden olur. Akım rotor devresine iletilemez. Motorun momenti düşer. Diğer sargılardan fazla akım geçeceği 
için rotorda ısınma meydana gelir. Herhangi bir koruma elemanı yoksa sargılar yanabilir. Bu gibi arızalar 
motor devrindeki azalmayla kendini belli eder.   
 

Bileziklerin kontrolünü yaparken özellikle fırçalara dikkat etmemiz gerekir (resim 4.1). Çünkü sargılı 
rotorlu ( bilezikli ) asenkron motorlarda aynı doğru akım motorlarında olduğu gibi en çok arıza görünen ve 
arızaya sebep olan eleman fırçalardır. Fırçaların boyu kontrol edilmeli ve fırça yuvasındaki birikmiş karbon 
ve tozlar temizlenmelidir. Baskı yayları kontrol edilmelidir. Çünkü fırçanın bileziğe az veya çok basması 
zararlıdır. Fırça az basarsa ark meydana gelir ve bilezikler yıpranır eğer fırça çok basarsa kısa sürede 
kendisinin yıpranmasına neden olur.  

 



4.3. Çubuklarda Çatlağın Sonucu Çıkabilecek Arızalar  

Kısa devre rotorlu asenkron motorlarda rotor arızaları ender görülen arızalardır. Rotor arızaları 
genelde alüminyum döküm boşluklarından ya da rotor ile stator arasındaki hava boşluğunun 
düzensizliğinden meydana gelir.  

Kısa devre çubuklarının kırılması veya çatlamasına kalkış anındaki zorlanmalar, aşırı ısınma vb. 
problemler sebep olur (resim 4.2). Kısa devreli rotor çubuklarında herhangi bir sebeple kırılması veya 
çatlama oluşması durumunda bu kısa devre çubuğundan akım geçemeyecektir. Bu durum diğer komşu kısa 
devre çubuklarının aşırıısınmasına sebep olacaktır. Motor momenti düşecek, verim azalacak, akım artacak ve 
gürültülü bir çalışma meydana gelecektir  

 
4.4. Çubuklarda Gevşeme Sonucu Çıkabilecek Arızalar  

Rotor kısa devre çubuklarında gevşeme meydana gelebilir. Gevşemenin sebebi rotor kısa devre 
bileziği ile kısa devre çubukları arasındaki bağlantıda kopukluk meydana gelmesidir. Bu arıza durumunda 
yine diğer komşu kısa devre çubukları aşırıısınacaktır. Motor momenti azalacak, verim düşecek, akım 
artacak ve gürültülü bir çalışma meydana gelecektir. Arıza kopan kısa devre çubuklarının tekrar kısa devre 
bileziğine kaynak yapılmasıyla giderilebilir.  

 

4.5. Kanatçıklarda Çıkabilecek Arızalar  

Rotorun iki tarafında rotor çubuklarının kısa devre eden halkalarda, alüminyum döküm yapılırken 
küçük kanatçıklar meydana getirilir. Bu kanatçıklar pervane görevi görerek motorun soğumasını sağlar.  

Bu kanatçıklarda kırılmalar ve eğilmeler meydana gelebilir. Rotor kanatçıklarının kırılması motorda 
çok önemli arızaların oluşmasına neden olabilir. Ender görülen arızalardandır. Kanatçıklarda meydana gelen 
eğilmeler ise rotorun balans ayarını bozacaktır. Bu da dönme ekseni üzerindeki yataklara etki eden 
merkezkaç kuvvetlerini doğuracaktır. Motorda gürültülü bir çalışma meydana gelecektir.  



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A-OBJEKTİF TESTLER 

(ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki cümleleri Doğru( D ) veya Yanlış ( Y ) olarak değerlendiriniz.  

  D  Y  

1  Rotor üzerindeki sargılar genelde üçgen bağlandıktan, sonra rotor mili 
üzerindeki bileziklere bağlanır.  

  

2  Rotor arızaları genelde alüminyum döküm boşluklarından ya da rotor ile 
stator arasındaki hava boşluğunun düzensizliğinden meydana gelir.  

  

3  Kısa devre çubuklu asenkron motorlarda en çok arıza görülen parça 
rotorlardır.  

  

4  Rotor kısa devre çubuklarında meydana gelen çatlama sonucu, diğer kısa 
devre çubuklarının akımı artacağı için motorun momenti artacaktır.  

  

5  Rotor kısa devre çubuklarındaki gevşemenin sebebi çubukların kısa devre 
bileziğinden kopmuş olmasıdır.  

  

6  
Kısa devre çubuklu rotorlarda meydana gelen rotor arızaları sonunda motor 
momenti azalır, verim düşer, akım artar ve gürültülü bir çalışma meydana 
gelir.  

  

7  Rotor üzerindeki kanatçıklar balans dengesi sağlanmak amacıyla kullanılır.    
 
DEĞERLENDİRME  

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları 
faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.  

 

 

 

 



ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP 
ANAHTARI 
 

1  Y  
2  D  
3  D  
4  Y  
5  D  
6  D  
7  Y  
8  D  
9  D  
 
1  İndüksiyon  

2  Merkezkaç 
Anahtarı  

3  Avometre-
Ohmmetre  

4  2 ( iki )  
5  U-V-W Z-X-Y  

6  Termik Aşırı 
Akım Rölesi  

  
7  3 ( Üç) KW  
8  Seri  
9  Gövdeye Kaçak  
 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP 
ANAHTARI 
 

1  Y  
2  D  
3  Y  
4  D  
5  Y  
6  Y  
7  D  
8  D  
9  Y  
 
 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP 
ANAHTARI 
 

1  Seri  

2  Paletler-
Yaylar  

3  Kontak  
4  Kapalı  
5  D  
6  D  
 
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP 
ANAHTARI  
 

1  Y  

2  D  

3  Y  
4  Y  
5  D  
6  D  
7  Y  
 
 


