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Dizel jeneratör seti, prensip olarak kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine
çeviren elektro mekanik sistemler topluluğudur.

Mekanik enerjiyi sağlayan dizel motor, gaz motoru, benzinli motor, gaz türbini, buhar türbini, su türbini, rüzgar değirmeni vs. bir
alternatörü döndürerek, oluşan manyetik alandan elektrik üretilmesini sağlar.

DİZEL JENERATÖR NEDİR?



JENERATÖRLERİN TEMEL BİLEŞENLERİ

➢ DİZEL MOTOR

➢ ALTERNATÖR

➢ YARDIMCI ELEMANLAR
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DİZEL MOTOR

Dizel motorların kullanım avantajları :

➢ Dizel yakıt, benzine göre daha ucuzdur.
➢ Dizel motorların performansı günümüzde benzinli motorların

performansını yakalamıştır.
➢ Düşük maliyetle yüksek oranlarda güç üretmeleri dizel motorlara

avantaj sağlar.

➢ Dizel motor, kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini de mekanik
enerjiye çeviren mekaniksel parçalar bütünüdür. Dizel motor, içten
yanmalı bir motor tipidir. Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen
içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek
basınç ve sıcaklığa ulaşması ile silindir içine püskürtülen yakıtın bu
sayede alev alması ve patlaması prensibiyle çalışan bir motordur.



DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ

➢ Silindir Birleştirme Şekilleri:  Sıralı tip  veya V tipi
➢ Ateşleme tipi: Sıkıştırma ile ateşlemeli
➢ Yakıt enjeksiyon sistemi: Direkt veya endirekt
➢ Hava emiş tipi: Doğal emişli veya turbo şarjlı
➢ Zamanlama Sistemi: 4 zamanlı
➢ Silindir Sayıları: Çok silindirli
➢ Soğutma Sistemi: Su soğutmalı

Jeneratörlerde kullanılan, uluslararası standartlara göre üretilmiş dizel motorların 
bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

➢ Motorların uluslar arası üretilme standardı. ISO 3046 ( İçten Yanmalı 
Pistonlu Motorlar )

➢ Toplam barometrik basınç:  Pr = 100 kPa
➢ Ortam hava sıcaklığı: T=25 °C (298 K)
➢ Bağıl nem: ∅r = 30 %
➢ Motorlar yakıt cinsine göre; Dizel, Benzin, Gaz
➢ Soğutma şekline göre; Su, Hava, Yağ



DİZEL MOTORLARIN ANA AKSAMLARI

➢ Blok
➢ Krank Mili
➢ Ana Yataklar ve Kol Yatakları
➢ Piston ve Piston Kolu 
➢ Segmanlar
➢ Gömlek 
➢ Silindir Kapağı
➢ Valf Mekanizması
➢ Kam Mili
➢ Zamanlama Dişlileri
➢ Yağ ve Su Pompaları
➢ Yakıt Enjeksiyon Pompası
➢ Enjektörler
➢ Turbo şarj
➢ Volan
➢ Yağ Karteri
➢ Radyatör
➢ Filtreler (Hava-Yağ-Yakıt-Su)
➢ Elektrik Aksamı (Marş motoru, şarj alternatörü, vs)



DİZEL MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

1 2 3 4

Dört zamanlı dizel motorun çalışma zamanları;

1- EMME ZAMANI: Temiz havanın emilmesi.

2- SIKIŞTIRMA ZAMANI: Havanın yanma odasında sıkıştırılması.

3- GÜÇ ZAMANI: Yakıtın basınçlı bir şekilde püskürtülmesi.

4- EGZOZ ZAMANI: Yanmış olan havanın atımı.



TEKSAN JENERATÖR – FORD MOTOR



ALTERNATÖR



ALTERNATÖR NEDİR?

➢ Alternatörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren
elektrik makineleridir, alternatif akım üretirler.

➢ Alternatörler su türbinleri, rüzgar, dizel motor gibi çeşitli
kaynaklardan tahrik edilebilirler.

➢ Elektromanyetik endüksiyon prensibi ile çalışırlar.
Elektromanyetik endüksiyon, bir telin içinden geçen
manyetik alan değiştiğinde o tel üzerinde bir akım
oluşmasına sebep olur.

➢ Mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle iletkenler
etrafındaki manyetik alan değişir ve ana statorda elektrik
akımı üretilmiş olur.



ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA REJİMLERİ

Alternatörlerin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir :

➢ Fırçasız ve kendinden ikazlı, otomatik voltaj regülatörlüdür.
➢ Nominal gerilimi(voltajı) : 0.4kV– 13.8 kV
➢ Frekans  : 50 Hz veya 60 Hz
➢ Faz sayısı : Tek veya üç fazlı
➢ Güç faktörü (Cos.fi) : 0.8 veya 1
➢ Koruma sınıfı : IP-23

➢ Standby Güç: Standby güç, prime gücün yaklaşık 1.1 katıdır. Örnek olarak; Prime gücü 100 KVA olan alternatörün standby gücü
110KVA olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle, jeneratörlere, dizayna göre 6 ya da 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilmeyi ifade
etmektedir.

➢ Continuous Güç: Alternatörün sabit yükte, devamlı, kesintisiz çalışmaya müsait olmasıdır.



ALTERNATÖR VOLTAJ REGÜLATÖRÜ (AVR)

AVR Voltaj regülatörü alternatörün sabit gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Cihaz, açık kutu içinde özel reçineye
gömülü olarak imal edilmiştir. Normal olarak alternatör bağlantı kutusu içine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.



ALTERNATÖRLERDE GÜÇ DÜŞÜMÜ & GÜÇ FAKTÖRÜ

Yükseklik (m) < 1000 < 1500 < 2000 < 2500 < 3000

K Faktör 1 0,96 0,93 0,9 0,86

ÇEVRE SICAKLIĞI:

➢ Alternatör çıkış gücü maksimum 40°C ortam sıcaklığında çalışmaya göre verilmiştir. Farklı çalışma sıcaklıkları için düzeltme 
faktörleri aşağıdadır.

Ortam Sıcaklığı(°C) 30 35 40 45 50 55

K Faktör 1,04 1 1 0,96 0,93 0,9

YÜKSEKLİK:

➢ Alternatör çıkış gücü 1000m’ye kadar olan yüksekliklerde çalışma için verilmiştir. Farklı çalışma    yükseklikleri için düzeltme
faktörleri aşağıdadır

GÜÇ FAKTÖRÜ:

➢ Alternatörlerin nominal güç faktörleri 0,8’dir. Farklı güç faktörleri için düzeltme faktörleri aşağıda verilmiştir.

Güç Faktörü (Cos 
φ) 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0

K Faktör 1 1 0,93 0,88 0,84 0,82 0,8



ALTERNATÖRE AİT TEMEL BİLGİLER

İZOLASYON DERECESİ:

➢ Alternatörler standart olarak H sınıfı izolasyon sistemine sahiptir.

KORUMA SINIFI:

➢ Alternatörlerin koruma sınıfı IP23’tür. ( 2: 12.5mm’den büyük katı parçacıklara; 3: dikeyden 60 dereceye kadar
gelebilecek su damlacıklarına karşı koruma)

HAVALANDIRMA VE DÖNÜŞ YÖNÜ:

➢ Alternatörler kendinden soğutma sistemlidir ve her iki yöne dönerek çalışmaya müsaittir.

YATAKLAR VE AŞIRI DEVİR:

➢ Alternatör yatakları büyük boyutlandırılmış rulmanlı yataklardır. Müsaade edilebilir aşırı devir, nominal devirin 1,5
katıdır.



KONTROL PANOSU

➢ MANUEL PANO

➢ OTOMATİK PANO

➢ SENKRONİZASYON PANOSU

➢ OTOMATİK TRANSFER PANOSU

➢ ŞASİ

➢ YAKIT TANKI

➢ EGZOZ

➢ KABİN



KONTROL PANOSU

➢ Jeneratör setlerinin kontrol sistemlerinde ölçümleri yapan, işletim, koruma ve kumanda fonksiyonlarını gerçekleştiren 
kontrol panoları bulunmalıdır. 

➢ Kontrol panoları kullanım şekillerine göre Otomatik, Manuel veya Senkron olarak üçe ayrılmaktadır.



KONTROL PANOSU

➢ Şebeke enerjisinin yedeği olarak kullanılacak jeneratör gruplarını otomatik olarak devreye alıp-çıkartmak,
kumanda, koruma ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirmek için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonlar mikro
işlemcili kontrol modülü tarafından yerine getirilmektedir.

➢ Otomatik konumda cihaz, şebekenin 3 fazını izler ve jeneratörün otomatik olarak çalıştırılmasına,
durdurulmasına ve yük transferini kumanda eder. Jeneratör çalışırken, cihaz dahili korumaları ve arıza
girişlerini izler. Hata durumu oluşursa motoru durdurur ve hata kaynağını ilgili kırmızı ışık ile belirtir. Hata
durumları ALARM ve UYARI olmak üzere 2 farklı seviyede değerlendirilir.

➢ Cihazın çalışmasını, WINDOWS tabanlı program kullanarak lokal veya uzaktan izlemek mümkündür. Cihaz
ayarları USB’den de bilgisayar ile yapılabilir.

➢ Şebeke enerjisinin olmadığı veya jeneratör setinin kullanıcı tarafından devreye alınıp çıkartılmasının
istenildiği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

➢ Kumanda, koruma ve kontrol fonksiyonları, mikroişlemcili kontrol modülü tarafından yerine getirilir.

➢ Manuel kontrol panosunda akü şarj redresörü ve ceket suyu ısıtıcı yoktur.

MANUEL KONTROL PANOSU:

OTOMATİK KONTROL PANOSU:



SENKRONİZASYON PANOSU

Senkronizasyon uygulamalarında;

➢ Kumanda, koruma ve kontrol fonksiyonları mikro işlemcili kontrol modülü tarafından yerine getirilir. Her jeneratörün
gücüne uygun büyüklükte devre kesiciler (motorlu şalterler) de bu panolar ile temin edilebilmektedir.



OTOMATİK TRANSFER PANOSU (ATS) (ATS)

➢ Elektrik enerjisini, şehir şebekesi veya jeneratörden sisteme güvenli bir

şekilde aktarmak üzere dizayn edilmiştir, elektriksel kilitli 2 adet kontaktör

veya motorlu şalter ve bağlantı terminallerinden oluşmaktadır.

➢ Kontaktör/motorlu şalter, transfer panosunda kesici elemanlardır. Bu

elemanların görevleri kapalı durumda devreden güç akışını sağlamak, açık

durumda ise güç akışını engellemektir. Bu iki görevden ilkini kontak

elemanları arasında iyi bir temas oluşturarak, ikincisini ise kontak

elemanlarını ayırarak elektriksel olarak yerine getirir.



OTOMATİK TRANSFER PANOSU (ATS)

➢ Senkronizasyon panosu ve ayaklı transfer panosu➢ Çoklu jeneratör senkron & şebeke kesintili 
geçiş tek hat şeması



ŞASİ

➢ Akuple edilmiş olan dizel motor ve alternatör jeneratör şasisi üzerine monte edilmektedir.  

➢ Jeneratör şasisinin içi günlük yakıt tankı olarak da kullanılabilir. Çelik malzemeden, gövdesi kaynaklı olarak imal edilmiştir.

➢ Dizel motor, radyatör, alternatör  ve kumanda panosu şasi üzerine monte edilebilir.

➢ Dizel motorun yakıt emiş ve dönüş hattı yakıt tankı olarak kullanılan şasiye veya harici yakıt tankına yönlendirilmiştir.

➢ Her jeneratörün kabinli ve kabinsiz modelleri için aynı şasi kullanılmaktadır.

➢ Dört adet yakıt tanklı şasi grubu bulunmaktadır. 

➢ Standart şasi (şasi içi yakıt tanklı), 

➢ Opsiyonel yüksek kapasiteli şasi (şasi içi yüksek kapasiteli yakıt tankı), 

➢ Jeneratör altı yakıt tanklı şasi,

➢ Opsiyonel çift cidarlı şasi,



ŞASİ – STANDART (Şasi İçi Yakıt Tanklı)

Yandan görünüş Önden görünüş

Üstten görünüş



ŞASİ – YAKIT TANKSIZ (Harici Yakıt Tanklı)

Yandan görünüş

Üstten görünüş

Önden görünüş



ŞASİ – OPSİYONEL (Yüksek Kapasite)



ŞASİ – OPSİYONEL (Çift Cidarlı)



JENERATÖR (ŞASİ) ALTI YAKIT TANKI 

*** Standart Şasi İçi Yakıt Tankı Kullanılamaz

➢ Depo üzerinde standart olarak, yakıt dolum borusu, yakıt göstergesi (manuel), yakıt emiş dönüşünün yapılabilmesi için depoda
kaynaklı bulunan manşonlar, yakıt deposunun temizlenmesi için deponun alt yan yüzeyinde kaynaklı bulunan manşonlar
bulunmaktadır. Yakıt deposu bu tip şasilerde şasi içindedir.



HARİCİ YAKIT DEPOSU
➢ Depo üzerinde standart olarak, yakıt dolum borusu, yakıt göstergesi (manuel), yakıt emiş dönüşünün yapılabilmesi için depoda

kaynaklı bulunan manşonlar, yakıt deposunun temizlenmesi için deponun alt yan yüzeyinde kaynaklı bulunan manşonlar, harici
depo taşıma mapaları ve yakıt havasını almak için havalık ve harici depo yere sabitleme ayakları bulunmaktadır.



EGZOZ
➢ Egzoz sisteminin uygun olarak dizayn edilmesi jeneratörün performansı açısından çok önemlidir. Motor üreticilerinin müsaade

ettiği geri basınç limitlerini aşmamak için;

▪ Egzoz borularının uygun çapta ve uzunlukta olması
▪ Egzoz susturucusunun uygun şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.

➢ Motorun egzoz sesinin düşürülmesi için ‘egzoz susturucusu’ kullanılmaktadır.
➢ Kabinsiz jeneratör setlerinde egzoz susturucusu ayrı olarak sevk edilmektedir.
➢ Kabinli jeneratör setlerinde egzoz susturucusu kabin içerisinde yer almaktadır.



EGZOZ

➢ Konteynerlerde egzoz susturucusu kabin üstünde bulunmaktadır.



KABİN - HARİCİ

➢ Jeneratörün çalışması sırasında oluşan gürültüyü izole etmek ve aynı zamanda jeneratörü çevresel etkilerden korumak
amacıyla, isteğe bağlı olarak, jeneratörler bir kabin içerisinde de temin edilebilir.

➢ Dış ortama monte edilecek jeneratörleri ortam şartlarından korur.

➢ Ses seviyesini düşürür.

➢ Prime (Ana) gücü 400 kW’dan küçük olan jeneratör setleri için kabinlerimiz Avrupa Birliğinin 2000/14/EC sayılı direktifine
uygun seviyede sesi düşürmektedir. Bağımsız kuruluş tarafından alınan sertifika ile bu durum belgelendirilmiştir.

➢ Prime (Ana) gücü 400 kW’a eşit ve büyük olan jeneratör setleri için Avrupa Birliğinin 2000/14/EC sayılı direktifine uygun
bir limit değer bulunmamaktadır. Ancak bazı projelerimizde Çevre Bakanlığı’nın, ortamlara göre belirlenmiş gürültü
seviyesi sınır değerleri belirlenebilir.

➢ Çelik malzemeden imal edilmiştir. Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

➢ Tüm parçaları modüler olarak vidalar aracılığı ile birleştirilmektedir.

➢ Üzerinde acil durumlarda jeneratörü durdurmaya yarayan acil stop butonu vardır.



KABİN

➢ Kabin ve konteyner içi kaplaması standart olarak sünger ile yapılmaktadır, özel projelerde ses seviyesinin
önemli olduğu zamanlarda bu kaplama taş yünü ve üzeri perfore saç yapılmaktadır.

➢ Kabin içerisine yeterli miktarda soğutma havasının girmesi için hava emiş açıklıkları bulunmaktadır.

➢ Radyatörden atılan sıcak havanın tahliye edilmesi için üst noktada hava atış açıklığı bulunmaktadır.

➢ Hava atış ile birlikte egzoz gazlarının tahliyesi için egzoz tahliye noktası bulunmaktadır. Jeneratör
çalışmıyorken bu nokta yağmur şapkası ile kapalıdır.

➢ Kabinin üst kısmında radyatör suyu dolum noktası vardır.

➢ Kabinin her iki yanında servis kapısı bulunmaktadır.

➢ Kapı açılarak panoya müdahale edilmektedir.

➢ Radyatör temizliği için kabinin radyatör tarafında bulunan parçası sökülebilmektedir.



KABİN



KABİN



KABİN – KONTEYNER TİPİ

➢ Kabin iç yüzeyi ses izolasyon süngeri ile kaplanmıştır. Hava emiş ve hava atış için ses izolasyon petekleri ve bölmeleri mevcuttur.

➢ Jeneratöre kolay ulaşım için bir adedi acil çıkış kapısı olmak üzere toplam 2 adet kapı bulunmaktadır. Bazı sistemlerde transfer
panosu kabin içinde olacak ise pano kapısı bulunmaktadır.

➢ Bu jeneratör gruplarında yakıt deposu şasi altı olmadığı için yakıt deposu harici olarak imal edilmektedir. ve kabinin arka tarafında
kabin içinde monte edilmektedir. Vibrasyon önleyici kauçuk takozlar şasi ile konteyner zemini arasına monte edilmektedir.

➢ Konteyner içi acil aydınlatma standart olarak bulunmaktadır.

➢Bu kabinlerde 4 noktadan kaldırma yapmak için standart konteynır mapaları kullanılmaktadır.



KABİN – KONTEYNER TİPİ



KABİN – GEÇME TİP

➢ Geçme tip kabin jeneratörle birlikte kaldırılamaz / taşınamaz. Zemine şasiden bağımsız oturmaktadır.

➢ Geçme tip kabinde susturucu kabin üzerindedir.

➢ Günlük yakıt ihtiyacı harici tanktan olan jeneratör setlerinin harici yakıt tankları geçme tip kabin dışındadır.



TEKSAN TUZ TESTİ

Tuz Testi kabin ve şase 
dayanımı için önemli bir 
gösterge. Teksan 3000 
saat tuz testi ile sektörün 
önde gelen markası



JENERATÖR ÇALIŞMA ŞEKLİ VE JENERATÖR SEÇİMİ

➢ JENERATÖR ÇALIŞMA ŞEKLİ

➢ JENERATÖR SEÇİMİ



JENERATÖR GRUPLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ

➢ Jeneratör grupları için çıkış gücü kategorileri ISO 8528 standardı ile belirlenmiştir.

➢ ISO 8528 standardında yer alan güç sınıflandırmaları :

Sürekli Güç (Continuous Power - COP)

Birincil Güç (Prime Power - PRP)

Acil Yedek Güç (Emergency Standby Power - ESP)



ACİL YEDEK GÜÇ – EMERGENCY STANDBY POWER (ESP)

➢ Jeneratör setinin, uygun çalışma şartları altında ve üretici
tarafından önceden belirlenmiş periyotlara ve prosedürlere göre
bakımları yapılarak değişken yük altında yıl boyunca en fazla 200
saat sağlayabileceği güçtür. En fazla uygulama örneğine sahip
çalışma sınıfıdır.

▪ Yıl boyunca 200 saat çalışabilir. T=200h.
▪ Yük değişken olmalıdır. 
▪ a=%100 standby güç değeri
▪ Ortalama yük değeri c=%70 olmalıdır.
▪ Aşırı yüklenemez.



BİRİNCİL GÜÇ – PRIME POWER (PRP)

➢ Birincil güç, belirtilen bakım periyotları arasında ve belirtilen
ortam şartlarında yılda sürekli çalışabilen değişken bir güç
sıralaması süresince mevcut olan en yüksek güçtür.

➢ Yıl boyunca sınırsız saat çalışabilir.
➢ T = Limitsiz.
➢ a= %100 birincil güç değeridir.
➢ Yük değişken olmalıdır. 12 saatte 1 saat aşırı yüklenebilir.
➢ Ortalama yük değeri c=%70 olmalıdır.



SÜREKLİ GÜÇ – CONTINUOUS POWER (COP)

➢ Kesintisiz güç, bir jeneratör grubunun belirtilen bakım periyotları
arasında ve belirtilen ortam şartlarında, bir yılda kesintisiz olarak güç
sağlayabilme kapasitesidir. (Yapılan bakım, imalatçının belirttiği gibi
olmalıdır.)

➢ Yıl boyunca sınırsız saat çalışabilir.
➢ T = Limitsiz.
➢ Ortalama yük değeri a=%100 olabilir.
➢ Aşırı yüklenemez.
➢ Ts zamanı,bakım için periyodik durdurulma zamanlarını belirtir.



JENERATÖR SEÇİMİ

➢ İş, ev, alışveriş merkezleri, hastane v.b. bir çok yerde kullanılan jeneratörlerin seçimi oldukça önemlidir.

➢ Yanlış yapılan bir seçim gereğinden fazla ödenecek olan para veya çözüm sunamamanız anlamına gelmektedir. Yapılan bir çok
hatanın geri dönüşü olmamaktadır.



JENERATÖR SEÇİMİ PARAMETRELERİ

Jeneratör seçimi için düşünülmesi gereken parametreler;

➢ Minimum jeneratör seti yükü/kapasitesi
➢ Maksimum izin verilen adım gerilim düşümü
➢ Maksimum izin verilen adım frekans düşümü
➢ Yükseklik ve sıcaklık
➢ Nem oranı
➢ Yakıt
➢ Faz sayısı
➢ Frekans
➢ Gerilim
➢ Yükler



SENKRONİZASYON SİSTEMLERİ

➢ SENKRONİZASYON

➢ SENKRONİZASYON ŞEKİLLERİ

➢ SENKRONİZASYON PANOSU

➢ SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI



SENKRONİZASYONA GENEL BAKIŞ

➢ Bir jeneratör setinin bir şebeke veya başka bir jeneratör seti ile birlikte bir yüke veya bir sisteme güç aktarmasına senkron
çalışma denir.



SENKRONİZASYON

➢ Birden çok jeneratör setinin sistemde kullanılma nedeni basitçe aşağıdaki şekilde açıklanır ;

Yüksek güç (kVA) ihtiyaçlarını birden çok jeneratör seti ile karşılamak.



SENKRONİZASYON

➢ 3 fazlı sistemlerin (kaynakların) kendi arasında senkronizasyonun gerçekleşmesi için ,

➢ Aynı Voltajda (V)

➢ Aynı Frekansta (f)

➢ Aynı Faz açısında (φ)

➢ Aynı Faz sırasında (R,S,T)

olması gerekmektedir.



SENKRONİZASYON ŞEKİLLERİ

➢ İki veya daha fazla jeneratör setleri senkron olarak yükleri sürekli besler ve bu
yükler jeneratör setlerinin güçleri oranında paylaşılır.

➢ Jeneratör setleri işletmenin yük seviyesine göre ekonomik kullanıma izin
verecek şekilde devreye girip çıkarlar.

BİRDEN ÇOK JENERATÖR SETİNİN KENDİ ARALARINDA SENKRONİZE OLMASI



SENKRONİZASYON ŞEKİLLERİ ŞEKİLLERİ

➢ Şebeke enerjisinin belirlenen limitlerin dışına çıkması durumunda bir  
veya daha fazla jeneratör grubu senkronize olarak, elektriksel yükleri, 
güçleri oranında paylaşarak besler. 

➢ Şebeke enerjisinin limitler dahilinde tekrar kullanılabilir olması 
durumunda, kontrol sistemi jeneratör ve/veya jeneratör grubunu şebeke 
ile kısa bir süre senkron edecektir. 

BİR VEYA BİRDEN ÇOK JENERATÖR SETİNİN KENDİ ARALARINDA VE ŞEBEKE İLE SENKRONİZE OLMASI (SOFT TRANSFER)



SENKRONİZASYON ŞEKİLLERİ

➢ Kısa zaman zarfında senkron sistem üzerindeki yük, bir rampa ile kesintisiz bir şekilde şebekeye aktarılır.

BİR VEYA BİRDEN ÇOK JENERATÖR SETİNİN KENDİ ARALARINDA VE ŞEBEKE İLE SENKRONİZE OLMASI (SOFT TRANSFER)



SENKRONİZASYON ŞEKİLLERİ

➢ İki veya daha fazla şebekenin bulunduğu işletmelerde şebekenin kesilmesi ile transfer kumanda cihazları, jeneratör senkron
cihazlarına çalış sinyali gönderirler. Tüm jeneratörler çalışır ve nominal voltaj ve frekansa ulaşan ilk jeneratör ölü baraya şalterini kapatır.
Diğerleri de bu jeneratöre senkron olurlar. Tüm jeneratörlerin senkron olma süresi jeneratör sayısına göre değişecektir.
➢ Trafolardan beslenen yükleri besleyebilmek için transfer panosunda bulunan jeneratör kesicileri kapanır ve jeneratörler yükü besler.
➢ Şebekenin geri gelmesi ile yükler şebekeye yumuşak geçişli olarak aktarılır.

BİRDEN ÇOK JENERATÖR SETİNİN KENDİ ARALARINDA VE BİRDEN ÇOK ŞEBEKE İLE SENKRONİZE OLMASI



SENKRONİZASYON PANOSUPANOSU

➢ Jeneratör kontrol cihazı

➢ Senkronizasyon barası

➢ Jeneratör setinin senkronizasyon barasına bağlanması için gerekli olan motorlu şalter



SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

➢ Rekabetçi bir fiyatla ve daha az maliyetle daha fazla güç üretilmesi 

➢ Düşük ilk yatırım bütçesi ve gelecek ihtiyaçlarına göre sistemi genişletebilme imkanı

➢ Belli bir güçteki senkronizasyon sistemi, eşdeğer güçteki tek bir jeneratör seti ile
karşılaştırıldığında ciddi bir fiyat avantajı sunmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi
motor maliyetidir.



SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

➢ İşletme giderlerindeki tasarruf 

➢ Büyük güçte tekil jeneratör kullanımında, mevcut yükün jeneratör kapasitesinin 
%75’inden daha düşük olduğu durumlarda, toplam sistemin verimi düşük ve bu 
nedenle kullanım maliyetleri yüksektir. 

➢ Çoklu paralel çalışma durumunda ise, yüke göre kapasite kullanımı mümkün 
olduğu için sistemin verimi yüksek, kullanım maliyetleri düşüktür.



SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

➢ Esneklik (ihtiyaca göre sistemde farklı güçte jeneratörler kullanılarak projelendirilebilir) 

➢ Senkronizasyon sistemleri sadece eşit güçteki jeneratörleri değil, aynı zamanda birbirinden farklı güçteki jeneratörleri de 
senkron duruma getirebilirler. Bu uygulama sayesinde, yılın değişik dönemlerinde ya da günün değişik saatlerinde güç ihtiyacı
farklılık gösteren işletmeler için esnek bir çözüm sağlanabilir.

➢ Güvenilirlik & Yedekleme

➢Tekil büyük jeneratör kullanımında, olası jeneratör arızasında sistem devre dışı kalırken, çoklu jeneratör durumunda 
jeneratörlerin birinde arıza olduğunda, diğer jeneratör veya jeneratörler güçleri oranında sistemi beslemeye devam eder. Bu 
sayede özellikle kritik yüklerin beslemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilir.



SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

➢ Servis ve bakım rahatlığı

➢ Yedek parçaların temininde ve nakliyesindeki rahatlık

➢ Senkronize sistemlerde, jeneratörler çalışma anında sıra ile devreden çıkartılarak servis ve bakım işlemleri yapılabilir. Bu süre
önceden planlanıp yük miktarının düşük olduğu zamanlar belirlenerek, bakım yapılırken kesinti oluşmaması sağlanır. Büyük
bakımlarda ise, kritik yükler diğer jeneratörden beslenirken diğer makinelerin revizyon işlemi gerçekleştirilebilir.



SENKRONİZASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

➢ Teslim süresi kolaylığı

➢ Büyük güçlerde jeneratör motorlarının sipariş üzerine üretilmesi, üretici sayısının sınırlı olması gibi sebepler yüzünden seri üretimi
yapılan motorlarla karşılaştırıldığında, teslim süreleri çok daha uzun olmaktadır. Seri üretim motorlara talebin çok daha fazla olması, bu
motorların stokta tutulmasına ve tesliminin erken yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

➢ Küçük güçteki jeneratörlerin nakliyesi ve kablolaması daha kolay olduğu için montaj ve demontaj süreleri de daha kısadır.



~ TEŞEKKÜRLER ~

Murtaza DENİZ
Ürün Şefi

murtazadeniz@teksan.com

Deha AYAZ
Uzman Proje Mühendisi
dehaayaz@teksan.com


