






2018  SONU İTİBARIYLA  TÜRKİYE 

ELEKTRİK   KURULU GÜCÜ VE  

YILLIK ÜRETİM MİKTARI :

KURULU GÜÇ :    89.114,1   MW

YILLIK ÜRETİM MİKTARI : 300.716.800.000 KWh



ÜLKEMİZİN           HİDROELEKTRİK

POTANSİYELİ :

TEORİK

POTANSİYEL
433 MİLYAR KWh

TEKNİK  YAPILABİLİR 

POTANSİYEL
216 MİLYAR KWh

EKONOMİK YAPILABİLİR 

POTANSİYEL

140 MİLYAR KWh / Yıl

39.481 MW



31 MART 2019  İTİBARIYLA  TÜRKİYE 

HİDROELEKTRİK ENERJİ KURULU GÜCÜ  (MW)  :

REZERVUARLI   :            20.582,3

KANAL TİPİ         :              7.800,6 

----------------

TOPLAM             :            28.382,9   MW



SU    ENERJİSİ :

Su   enerjisi ;

- Yüksek    dağlardaki     doğal     göllerde    

ve     önüne    set     çekilmiş     barajlarda

“ Potansiyel     Enerji ”    olarak ,

- Nehir     ve     ırmak    gibi    akarsularda,  

akıntılı    deniz     boğazlarında    ve    Gel-Git  

olayı    bulunan       denizlerde “ Kinetik    

Enerji”    olarak     karşımıza      çıkar.



Santral   tesislerine   göre   belirli   bir      

yükseklikteki   Barajlarda  yada  Yükleme        

Havuzlarında   depolanmış  durumda    

bulunan  su,  burada  durgun  vaziyette       

iken  yükseklikle  doğru   orantılı  olarak  bir

Potansiyel   Enerjiye sahiptir.



Söz  konusu su  kütlesinin, Kuvvet  Tüneli

ve  Cebri  Borular  vasıtasıyla  Türbin  Çarkına 

doğru hareket  ettirilmesi  sonucu  hareket 

halindeki  su kütlesi,  hareket  hızının büyüklüğü

oranında  bir Hareket  Enerjisine yani Kinetik 

Enerjiye sahip  olacaktır.



Suyun   Hidrolik  Akım   Enerjisi  (Kinetik     
Enerjisi),    Hidrolik   Santraldeki  Su    
Türbinlerini   belirli   bir  devirde   döndürerek     
türbin  şaftında  (milinde) Mekanik  Enerjiye      
dönüşmektedir.

Türbin  milinde  meydana   gelen  mekanik    
enerji   ise,   Generatör Rotorunu

döndürerek,   Generatör Statör Sargılarında

Elektrik    Enerjisi’ ne   dönüşmektedir.

(Şekil-1).



Hidrolik    Türbinlerde    elde     edilen

N Türbin   Gücü   [kw] :

Q . Hn .  γ

N  =  ----------------- . η [kw]

102

N =  Türbin Gücü(kw),

Q =  Debi (m3/san),

Hn=  Net Düşü(m.),

γ =  Suyun özgül Ağırlığı(kg/dm3),

η =  Verim(%)



γ . η 1000. 0,95

k  =  -------- = ---------- = 9,3  

102               102

Pratik Olarak Güç Tayini:

N = k . Q . Hn





Generatörlerde elde   edilen   Elektrik

Enerjisinin   Gerilimi,    generatör çıkışında

bulunan   Güç  Transformatörleri   (Güç

Trafoları )   vasıtasıyla    uygun     yüksek 

gerilim   değerine  dönüştürüldükten   sonra,

yaygın   olarak    kullanılan    34,5   kV.,

154 kV.  ve   380   kV.  gibi   gerilim  değerleriyle 

Yüksek   Gerilim  Hatları üzerinden  nakledilerek 

tüketicilere ulaştırılmaktadır.



HİDROELEKTRİK       SANTRAL  

TESİSLERİNİN      YAPILIŞ       ŞEKİLLERİ

(SINIFLANDIRILMASI) :

Hidroelektrik    santral     tesislerinin   

kurulacağı      yerin     coğrafya      durumuna   

göre    çeşitli    sınıflandırmalara       ayırmak    

mümkündür.



A- DÜŞÜLERİNE    GÖRE:

1 - Alçak      Düşülü Hidroelektrik

Santraller   :
H  < 10 m.

2 - Orta      Düşülü Hidroelektrik

Santraller  :
H  =   1O  - 50 m.

3 - Yüksek      Düşülü Hidroelektrik 

Santraller  :
H   >  50  m.



B- KURULU      GÜÇLERİNE 

(KAPASİTELERİNE)    GÖRE :

1- Mikro  tip  Hidroelektrik  Santraller :

<  100  kW



2- Mini tip Hidroelektrik  Santraller:

100  - 1000  kW

3- Orta  Kapasiteli  Hidroelektrik

Santraller: 

1000  - 10. 000   kW

4- Büyük  Kapasiteli  Hidroelektrik

Santraller

> 10. 000   kW 



C  - SU   DEPOLAMA      DURUMUNA 

GÖRE :

1- Depolamalı     (Baraj    Göllü     Veya

Tabii    Göllü)     Hidroelektrik      Santraller ,

2- Depolamasız     (Kanal    Tipi     Veya 

Nehir   Tipi)     Hidroelektrik     Santraller.



D  - BARAJ      GÖVDESİNİN     TİPİNE

GÖRE  :

1- Ağırlıklı   Beton  Gövdeli Hidroelektrik

Santraller,

2- Beton   Kemer   Gövdeli Hidroelektrik

Santraller,

3- Kaya  ve  Toprak  Dolgu   Gövdeli

Hidroelektrik   Santraller,



Beton Ağırlıklı Baraj Tipi bir Hidrolik Santral Tesisinin

basit şeması.

1- Baraj gövdesi (bent), 2- Su giriş ızgarası, 3- Su giriş kapağı, 4- Basınçlı su

galerisi, 5- Santral binası, 6- Francis tipi hidrolik türbin, 7- Generatör, 8- Emme

borusu çıkış kapağı.



1- Ağırlıklı      Beton     Gövdeli     Barajlı 

Hidroelektrik      Santral   



2- Beton    Kemer     Gövdeli    Barajlı

Hidroelektrik     Santral  

3x92,8 = 278,4 MW



3x92,8 = 278,4 MW



3- Kaya   ve    Toprak      Dolgu     Gövdeli

Barajlı     Hidroelektrik     Santral 

8x300+1x5 = 2.405 MW

8.100 milyon kWh





4x157,5 + 4x175 = 1.330 MW

6.600 milyon kWh













E- ÇALIŞMA    DURUMUNA     GÖRE

(ULUSAL     ELEKTRİK   SİSTEMİNİN 

YÜKÜNÜ     KARŞILAMA) :

1- Baz     Yük     Hidroelektrik      Santralleri,

2- Puant Yük     Hidroelektrik     Santralleri,

3- Hem     Baz    Yük,    hem     Puant Yük

Hidroelektrik     Santralleri

F- TÜRBİNLİ / POMPAJLI       HİDROELEKTRİK 

SANTRALLER :



Hem  Türbin   ve   hem  de   Pompa   olarak    çalıştırılabilen

Hidroelektrik   Santraller :

Hem Türbin ve hem de Pompa olarak çalışabilen bir hidrolik

santral tesisinin basit şeması:

1- Üst baraj veya depo, 2- Alt baraj veya depo, 3- Türbin ve pompa için cebri boru,

4- Türbin, 5- Motor-Generatör, 6- Manevra kaplini (kavraması), 7- Pompa, 8-

Küresel vana, 9- Dairesel Vana 10- Kapama vanası, 11- Silindirik kapak,

Qp : Pompa   olarak   çalışma   esnasında   basılan  su  debisi,

Qt : Türbin  olarak  çalışma   esnasında  tüketilen  (çekilen)  su  debisi,

He : Üst  su  yüzeyi   İle   alt    su   yüzeyi   arasındaki    seviye   farkı.

(hidrolik   düşü  veya basma   yüksekliği).



Yukarıdaki   Şekilde   de     basit      prensip

şeması   görülen  ve  hem   türbin  ve  hem  de 

pompa  olarak   çalıştırılabilinen hidroelektrik

santral  tesisleri,   ulusal   elektrik   şebekelerinin 

puant anındaki   güç  ihtiyacını  karşılamak 

amacı  ile tesis   edilirler.



Hem   türbin  ve   hem   de   pompa   olarak       

çalıştırılabilen   hidrolik   santral   tesisleri,       

puant saatlerinin   dışındaki   gece   saatlerinde       

ulusal  elektrik   şebekesinden  enerji  çekerek,    

üniteler    motor-pompa   olarak   çalıştırılmak       

suretiyle,   alt   su   deposundan   üst     su     

deposuna   su  basılır.    



Puant saatlerinde   ise   üst   su 

deposundan  su  çekilerek  üniteler  Türbin –

generatör olarak  çalıştırılmak  suretiyle 

elektrik  enerjisi   üretilir  ve  üretilen  enerji 

ulusal   elektrik   şebekesine   verilir.



Böylece    hem     puant saatlerinde

ulusal   elektrik    şebekesinin    ilave   güç 

ihtiyacı    karşılanmış ve    hem     de    puant

saatleri    dışında    diğer   hidrolik  ve   termik  

santraller    en   yüksek      verimle çalıştırılma 

imkanlarına  kavuşturulmuş olunur. 



Türbin-generatör ve   motor-pompa

olarak  çalıştırılabilinen bu    tip    hidrolik

santrallerin    verimi    aşağıdaki     şekilde

hesaplanır :

Şebekeye  verilen  generatör gücü  (NG)

 = -------------------------------------------------------

Şebekeden çekilen motor gücü (NM)

 =   0,70  - 0,73



Alçak Düşülü Hidroelektrik Santral

Tesisleri Prensip Şeması :

Tek tarafa inşa edilen nehir tipi bir Hidrolik Santral

Tesisinin basit şeması.

1- Santral binası, 2- Su giriş kapakları, 3- Su giriş ızgaraları,

4- Bent ve dolu savak gövdesi, 5- Kapaklı su boşaltma havuzları.



Orta     Düşülü    (Orta   Basınçlı)   

Hidrolik    Santraller:    ( H < 5O m.)

Orta Düşülü Kanal Tipi Bir Hidrolik Santral Tesisinin Basit Şeması.

1- Su  alma  tesisleri, 2- Üstü  açık  su  iletim  kanalı, 3- Üstü  açık su biriktirme 

havuzu  (yükleme havuzu) , 4- Cebri  boru,  5- Santral binası,  6- Kelebek vana, 

7- Kaplan  tipi  hidrolik türbin, 8- Generatör,

9- Türbin emme borusu çıkış kapağı



Orta Düşülü Beton Ağırlık Baraj Tipi bir Hidrolik Santral Tesisinin

basit şeması.

1- Baraj gövdesi (bent), 2- Su giriş ızgarası, 3- Su giriş kapağı, 4- Basınçlı su

galerisi, 5- Santral binası, 6- Francis tipi hidrolik türbin, 7- Generatör, 8- Emme

borusu çıkış kapağı.



YÜKSEK     DÜŞÜLÜ     (YÜKSEK   BASINÇI)    HİDROELEKTRİK     SANTRAL   

TESİSLERİ : H > 50 m.

Barajlı Yüksek Düşülü Bir Hidrolik

Santral Tesisinin Basit Şeması

I- Su giriş tesisleri, II- Basınçlı su galerisi veya tüneli, IlI- Denge bacası, IV-

Kelebek

Vana tesisleri, V- Cebri boru, VI- Santral tesisleri. 1- Su alma tesisleri ızgaraları, 2-

Su alma kapağı, 3- Kelebek vana, 4- Cebri boru ek yerleri, 5- Cebri boru ayak

betonları, 6- Cebri boru dirsek betonları, 7- Küresel yana, 8- Pelton tipi hidrolik

türbin.



HİDROELEKTRİK       SANTRAL 

TESİSLERİNİN   GÖREVLERİ   VE 

YAPILIŞ   ŞEKİLLLERİ  :

Hidroelektrik   santral   tesisleri,  Suyun  

Hidrolik   akım  enerjisini   elektrik   enerjisine   

dönüştürmek   ve   sudan   elektrik   enerjisi   

üretmek   amacıyla   kurulan  tesislerdir.



Hidroelektrik   santral   tesisleri  kurulacakları  

yerin  topoğrafik durumuna   göre  çeşitli  

tiplerde  ve  şekillerde  tesis  edilirler ve   

görevleri   aşağıda  kısaca   kaydedilen   

tesislerin   tamamını   veya bir  kısmını içerirler.



1- BARAJ     GÖVDESİ     VE      GÖLÜ:

Nehir   suyunun   depolanmasına  ve  

su   düşüsünün elde edilmesine   hizmet      

eder.





2 - SU     ALMA      TESİSLERİ  :

Baraj    gölündeki   veya   nehir  yatağındaki   

suyun   su   iletim   tesislerine  alınmasına  ve   

gerektiğinde   su  geçişinin   önlenmesine    

hizmet    eder.





ELEKTRİK ÜRETİMİ



SU     GİRİŞ     YAPISI     IZGARALARI :

HES  tesisine ait  su   giriş    yapısında  

bulunması gereken  ızgaraların   ana   

görevi ;

Türbinlere  zarar  verebilecek yüzer  katı    

maddelerin, tünel veya   cebri   boruya  

girmesini ve türbinlere   intikalini   

önlemektir.   



Bu  nedenle  su  alma  yapısı   ızgaralarının   

aralıkları türbinlerin  Rotor  kanatları  çıkış     

aralıklarından  daha    dar    olmalıdır. 

Su giriş  yapısı  ızgara  demirlerindeki      

aralıklar, küçük   güçlü   hidrolik  türbinli       

HES  Tesislerinde 4 - 5     (cm) yi , büyük       

güçlü  HES  tesislerinde ise 10-12     (cm)‘ yi

geçmemelidir.







3 - SU   YOLLARI    TESİSLERİ  :

Su İletim Kanalı, Su İletim Tüneli  (basınçsız  

tünel),  Enerji   Tüneli  (Basınçlı  Tünel ),  

ÇökeItme Havuzları, Yükleme Havuzu,   

Denge   Bacası , Cebri Boru, vs.  gibi su     

iletim  tesisleri suyun türbinlere  iletilmesini      

sağlarlar. 



HİDROELEKTRİK    SANTRAL    TESİSLERİ :





Hidroelektrik  tesislerin yapılış şekline göre   

yukarıda belirtilen su yolları  tesislerinin  biri      

veya bir  kaçı bir  hidroelektrik  tesiste  yer      

alabilir.   

Su yollarından  geçen su basınçsız ise,  bu     

su yollarına “Basınçsız Su  Yolları“ adı  verilir.

Örneğin, Su İletim  Kanalları ve Su İletim     

Tünelleri, Basınçsız  Su Yolları   dır.



4  - SANTRAL     BİNASI:

İçine  türbinler   ve   yardımcıları   ile 

Generatörler ve  yardımcıları  gibi   elektro 

mekaik teçhizat  ile  koruma,  kontrol-kumanda  

gibi   elektriki teçhizatın  ve   diğer  yardımcı      

teçhizatın   yerleştirilmesine   yarayan  özel   bir     

binadır.

5- SANTRAL     ÇIKIŞ    SUYU     KANALI :

Türbinlerden   çıkan  suyun nehir  yatağına     

intikalini sağlayan  bir  tesistir.









6- ŞALT     TESİSLERİ :

Transformatörler, elektrik   devre 

kesicileri,  ayırıcılar,   baralar,   akım   ve gerilim   

trafoları,  parafudrlar vs.   gibi    elektrik      

teçhizatının   bulunduğu    mahallerdir.









7 - DİP   SAVAK      TESİSLERİ  :

Baraj    gölünün   suyunu   gerektiğinde

türbinden   geçirmeden,  Santral     Binası

çıkışındaki   nehir    yatağına  ( mansaba)

bırakmaya   yarayan   tesislerdir.







8- DOLU    SAVAK     TESİSLERİ :

Aşırı  yağışlı   yıllarda   baraj   gölü

maksimum   su  seviyesine  kadar dolduğunda,   

baraj  gövdesinin   zarar  görmemesi  için      

fazla   gelen  suların  nehir   yatağının      

mansabına   atılmasına  yarayan  tesislerdir.



4x125 = 500 MW
1.217 milyon kWh











SU      İLETİM     TESİSLERİ  :

Suyun, Baraj  Gölü    yada    Akarsu

kaynağından    kontrollü    bir    şekilde    alınarak 

türbinlere   iletilmesinin     Su   İletim    Tesisleri

tarafından   sağlandığını   biliyoruz.  

Su  İletim   Tünelleri,   Denge Bacaları

ve   Cebri   Borular     önemli   Su   İletim

Tesisleridir.





TÜNELLER :

Hidrolik   Santral    tesislerinde   türbin    tahrik

suyunun  iletimi   için   kullanılan   tüneller ;

A - Su    Yüzeyi      Havaya     Açık 

Basınçsız     Tüneller,

B - Basınçlı     Tüneller ve

C - Cebri     Boru    Tünelleri

olmak    üzere    üç    türlü    tesis    edilirler.



Üstü   açık   su   iletim   kanalları, don 

olayı,   heyelan,   sel   suları    gibi    doğa

şartlarından   ve   ağaç    yaprakları    veya

parçaları    gibi    dış   etkenlerden    kolayca 

etkilendikleri    için,    büyük   su    debilerinin

iletilmesinde,   kanalların   yerine   Su   Yüzeyi 

Havaya    Açık    Basınçsız   Tüneller kullanılır.



Şekildeki ; I - Su yüzeyi havaya açık, basınçsız, beton

püskürtme kaplama yapılmamış dairesel

kesitli ve beton kaplamalı tünel ,

II - Su yüzeyi havaya açık, basınçsız, ince

beton püskürtmesi ile kaplı dairesel kesitli

beton kaplamalı tünel;



III - Basınç   altında   çalışan,    beton    kaplamalı,     beton 

enjeksiyonlu,     dairesel kesitli,    taban   kısmı   düz    tünel , 

IV - Basınç  altında   çalışan,  beton   kaplamalı,   beton 

enjeksiyonlu,   iç   yüzeyi tecritli  ve   dairesel   kesitli,   taban 

kısmı  düz    tünel ,

V - Basınç   altında   çalışan,   betonarme   kafes    kirişli

beton   kaplamalı,   beton enjeksiyonlu,   ankrajlı tünel ,

VI - İçinden  a Cebri Borusunun   geçirilmesine    yarayan  tünel.



DENGE     BACASI      (SURGE    TANK) :

Hidroelektrik   Santral    (HES)   tesislerine     ait

Basınçlı  Su   İletim   Tüneli ( Enerji   Tüneli- Kuvvet 

Tüneli ) ve   Cebri   Borularında,   yani   basınçlı   su

yollarında,  meydana    gelecek   ani    geçici     basınç

yükselmeleri darbelerini  (Pozitif  Su  Koçu) veya

ani    geçici   basınç   düşmesi   darbelerini   (  Negatif 

Su  Koçu) sönümleştirerek   cebri    borunun    ve

basınçlı   tünelin  hasar   görmelerini   önleyen ve  cebri

boru  ile   tünelin   çap,  et   kalınlığı  ve   beton   kalınlığı

yönlerinden   en  ekonomik   şekilde   yapılmalarını

sağlayan   tesislerdir. 







Bir  hidroelektrik  santrada  türbin-generatör ünitesi      

üzerindeki  yük,  herhangi  bir  nedenle ani  olarak      

atılacak  olursa,   yani  türbin   ayar   kanatları   ani     

olarak  kapanacak olursa, cebri   boru   ve   basınçlı      

tünel   içinde hareket   halindeki   su   kütlesinin     hızı     

ani  olarak   sıfır   olur ve    bu    yüzden  cebri       

borunun   özellikle    alt    ucunda   ani  olarak       

büyük   bir    basınç   artışı    meydana   gelir.



Bu basınç  artışı,   cebri   boru   ve  basınçlı      

tünel   içinde   hızla   membaya,    yani   baraj      

gölüne   doğru   yayılarak   baraj   gölünün  su        

seviyesi   ile   cebri    boru    alt   ucu   arasında       

yayılma   hızı   ve   basıncı  gittikçe  azalan        

dalgalar   halinde    yansıyarak  devam  eder.



Denge  bacası,   bu  basınç  dalgalarının      

büyük  bir  kısmını   kendi   serbest   su     

yüzeyinde  sönümleştirerek,  Membaya

(Basınçlı  Tünel   tarafına) geçişini  önler ve       

bu  sayede tüneldeki   aşırı   basınç  darbeleri

önlenmiş  ve  dolayısıyla  esneme özelliği      

olmayan  beton  tünel çatlamaya  karşı       

korunmuş  olur. 



Bir   hidroelektrik   santralda türbin-generatör

ünitesine   ani   olarak  tam  yük   alınacak,   yani

türbin   ayar   kanatları  ,   ani   olarak     % 100 

açıklığa  kadar   açılacak   olursa ,  bu   defa  da

cebri   boru   içinden   ani   olarak   büyük   bir   su

kütlesi    çekilmiş    olacağı  için cebri    boru

içindeki  su   kütlesinin     hızı    ani    olarak  artar

ve cebri    boru  iç   basıncı  ani  olarak 

düşerek   “Negatif     Su    Koçu     Darbesi “ 

olayı    meydana    gelir.



Bu  durumda   tünelden   cebri  boruya     

ani  olarak  yeterli  miktarda su  kütlesi  intikal     

edemeyeceği  için,  Denge   Bacası    içinde    

depolanmış  su ile boruya   acil  olarak     

gerekli  miktarda su  sağlanmış   olur ve       

cebri  borunun  hasar  görmesi önlenir.





CEBRİ       BORULAR  :

Baraj     Gölü     ile     Türbinler       arasındaki

Basınçlı     borulara,     veya     yükleme      odası

ile     türbinler     arasındaki    basınçlı    borulara,

yada     Denge      Bacası      ile      Türbinler 

arasındaki      basınçlı        borulara    “Cebri

Borular“ adı     verilir.  









CEBRİ    BORU    KAPAMA  ORGANLARI : 

Orta       hidrolik      düşülü       santrallarda ,

cebri     boruların     sonunda     ve     türbinlerden

önce      kapama     organı      olarak     “ Kelebek

Vanalar” kullanılırlar.  



Yüksek      hidrolik     düşülü ve      uzun      

cebri      borulu      Hidrolik     santrallarda ise   

cebri     boruların     baş        tarafında     kelebek     

vanalar      veya      silindirik      kapaklar      ve     

cebri      borularının       sonunda      ise    küresel    

vanalar veya      dairesel     vanalar kapama

organı    olarak      kullanılırlar.



Ancak  ,    bir    genelleme      yaparak  ;

Kelebek    Vanaların ,   7-8 m. çaplara ve

250-300 m. su düşülerine ,

Küresel     Vanaların    4-5 m. çaplara

ve   600-700 m. su düşülerine kadar

kullanıldıkları        söylenebilir.













BY-PASS     VANASI:

Kelebek    Vana   kapalı   durumda   iken ;

Vananın   Memba    (Su   Kaynağı)   tarafında

sürekli   basınçlı  su  bulunur. Dolayısıyla 

vananın,   memba    tarafındaki   yüzeyi 

basınç   altındadır.

Vananın    türbin    tarafında    ise    basınç 

değeri    sıfırdır.

Bu   durumda,  Kelebek   Vananın    her    iki

tarafındaki   basınç   değeri   aynı   olmadığı   için 

Kelebek   Vananın  ,  bu   şartlarda     açılmaya



çalışılması    durumunda    vanayı   açmak     için 

çok   büyük   kuvvetlere gerek     duyulacaktır.

Ayrıca  söz  konusu    büyük  kuvvetler

altında  çalışabilecek,  yüksek  seviyede   kaliteli 

(Mukavim)  malzeme  kullanma  mecburiyeti

doğacaktır.

Bu  ise  gereksiz  yere tesis  ve  İşletme    

maliyetlerini  artırır.

Bu nedenlerden   dolayı,    Kelebek    Vana 

açılacağı   zaman,   vana   açılmadan    önce



Kelebek  Vananın  her  iki  tarafını  birleştiren

ve  cebri  boruya   göre  çok   küçük   boyut-

larda bir   boru   ve   bu   boru    üzerinde 

bulunan  İşletme  Basıncına   dayanıklı   bir  
vana  kullanılır.

Bu   vanaya BY-PASS    VANASI    denir.

Kelebek   Vana   açılacağı   zaman,  basınçlı   
bir   Hidrolik  Sistemle  önce By-Pass   Vanası   
açılır.







By-Pass   Vanasının    açılmasıyla,   Kelebek 

Vananın   memba    tarafından   türbin    tarafına

su   geçişi   olur ve kısa   bir   süre   sonra 

Kelebek    Vananın    her   iki    tarafındaki

Basınç dengelenerek eşitlenir.

Kelebek    Vananın    her     iki      tarafındaki

basıncın    eşitlenmesinden    sonra    Kelebek

Vana    Basınçlı   bir   Hidrolik    Sistemle 

rahatça ve güvenle açılabilir.



TÜRBİN      SALYANGOZU :

Francis  ve   kaplan   tipi   hidrolik    türbinler-

de   kullanılan    salyangozların    görevi ,   tahrik

suyunun türbin     rotorunun   çevresine     eşit 

basınç     ve     eşit     hızlarla     360      derece 

dağıtmak   ve   tahrik    suyunu   ayar   kanat-

larının aralıklarına    yönlendirmektir.

Türbin   salyangozunun   öyle   uygun

şekillendirilmesi   gerekir   ki,    türbin   ayar

kanatlarının    her    bir   aralığına     eşit 

basınçta,    eşit   hızda ve    eşit    debide su 

intikal    etsin.









SABİT      KANATLAR :  

Salyangoz     içerisindeki    suyu     türbin 

çarkına     360   derecede    eşit    debili    olarak

yönlendiren   Salyangozun    iç   kısmında

bulunan    ve    Hız    Çemberi    olarak     bilinen 

iki    çemberin   arasına    kaynak    edilerek 

sürekli     sabit    konumda     duran     kanatlara

SABİT    KANAT    denir.





AYAR     KANATLARI:

Ayar   Kanatları ; Salyangoz       içinde ,

Sabit     Kanatlar    ile   Türbin   Çarkı   arasında 

olup,   Salyangozun   alt   ve  üst   kısımlarından 

sızdırmazlık   sağlanarak   yataklanmış olan 

ve    Salyangozdan   Türbine   gelen   suyun 

yolunu   açıp   kapamaya   yarayan hareketli

kanatlarıdır.







AYAR      ÇEMBERİ :

Türbin    ayar    kanatlarının    tümü  ; 

üst   kısımlarındaki    muyluya   bağlı  olan   

“Ayar  Kanat   Biyel  Kolları “ vasıtası   ile  bir 

çembere     bağlıdır.   Bu    çembere 

“ Türbin   Ayar   Çemberi ”   denir.

Basınçlı    bir     Hidrolik    Silindir-Piston 

mekanizması     (Servomotor Sistem)

tarafından     kumanda     edilen “Türbin   Ayar

Çemberi  ”  nin çevresel    olarak    sola 



yada     sağa   çevrilmesiyle   bu    mekanizmaya

“ Ayar    Kanat    Biyel   Kolları “ vasıtası

ile    bağlı    bulunan    Ayar    Kanatlarının 

tümü, çemberin    hareketi     ile  birlikte

aynı     anda  ve  eşit   miktarda   açılır    yada

kapanır. 

Ayar    Kanatlarının     tümünün    Ayar 

Çemberinin   hareketi    ile    birlikte      aynı 

anda   açılıp   kapanması   sonucu, Salyangoz-

daki tahrik   suyunun   türbine   kontrollü   bir 

şekilde   girmesi    sağlanır.









HİDROLİK    TÜRBİNLER:

Hidrolik     türbinler,    suyun    hidrolik     akım

enerjisini     mekanik    enerjiye     çeviren    döner

(dinamik)    hidrolik     makinalardır.

Hidrolik   türbinlerde    ayar   kanatlarının

aralıklarından    geçirilen   basınçlı   suyun

“Kinetik     Enerjisi”     yani “Hız   Enerjisi” , 

dönen    türbin    rotoru     kanatlarının 

aralıklarında “ Mekanik     Enerji ”   ye 

dönüşür.



















Hidrolik      türbinler,    takriben  150    yıldan     

beri    kullanılmaktadır.

19. Yüzyıl    içinde   geliştirilmiş   olan   su      

türbinleri   çok    çabuk    yayılmış    ve    su     

türbinlerinin    tahrik     ettiği    generatör- lerde

üretilen    elektrik   enerjisi, ilk defa    1891      

yılında     OSKAR      MILLER tarafından     

enerji      iletim     hattı    ile    uzak    yerlerdeki      

müşterilere    nakledilmiştir.



Modern   anlamda   otomatik   olarak    Yük-

Frekans     ayarlaması      yapılabilen      Francis, 

Kaplan     ve     Pelton tipi    hidrolik     türbinler

1920‘ lerden itibaren     yayılmağa 

başlamıştır.

Artık    bu    tip   türbinler   çok   yaygın

olarak    kullanılmakta,   günümüzde    imal 

edilen    büyük    güçlü    hidrolik    türbinlerin 

verimleri    %93 - 96     mertebesine kadar 

yükselmiş    bulunmaktadır.





Türbin   rotoru   ve   kanatlarının   Kavitasyon

ve   erozyona   dayanıklı   Krom –Nikel alaşımlı 

paslanmaz   çelikten   imal    edilmesi   ideal 

tercihtir.

Fakat   bunun   çok   pahalıya  mal   olması 

nedeniyle   normal    çelik   döküm  malzemeden

imal   edilen   rotor   kanatlarının     kavitasyona

maruz   olan  uç  kısımları minimum % 18 

Krom ve %8    Nikel alaşımlı   elektrotlarla 

kaplanarak    bu   yüzeyler  kavitasyona karşı

dayanıklı   hale   getirilir.



TÜRBİN    GÜCÜ :

- Hn :   Suyun  Net  Düşüsü [m],

- Q :   Türbin    çark    kanatları   

arasından    1 Sn.  de   geçen    su     miktarı   

olan    Debi [m3/sn],

- γ : Suyun  Özgül   Ağırlığı [ kg/m3]

- η : Türbinin   Mekanik   ve    Hidrolik

kayıplarına  bağlı olan  Türbin  Verimi [%]

olmak üzere ;



Hidrolik    Türbinlerde    elde     edilen

N Türbin   Gücü   [Kw- BG] :

Q . Hn . γ

N =  ----------------- . η [BG]

75

BG     =   Beygir   Gücü 

1 BG   =   0,736   Kw tır.     Dolayısıyla ;



N Türbin    Gücü [Kw] :

Q . Hn .  γ

N  =  ----------------- . η [KW]

102



Sayısal  Örnek :

Net   Düşüsü Hn =  150 m.  ,  Debisi    Q = 135 

m3/sn   ve   Verimi    η =   0,90    olan   bir   su   

türbinin   gücü   nedir ?

Q . Hn . γ

N  =  ------------------- . η

102



γsu   = 1  Kg/dm
3       =   1000   kg/m3

N  = 135 [m3/sn] . 150 [ m ] .  1000 [ kg/m3 ] . 0,9  =

102

N  = 178.676  Kw.

1 Megawatt [ MW ] =  1000  Kilowatt [ KW ]

1   MW =    1000  KW   

N  = 178,7   Mw bulunur.



FRANÇİS    TİPİ   HİDROLİK   TÜRBİNLER :

Francis  tipi   türbinler :

1- Yatay   Eksenli  Francis  Tipi    Hidrolik  Türbinler,

2- Düşey  Eksenli   Francis  Tipi   Hidrolik Türbinler
olmak   üzere  iki  tiptir.

H =   2- 600  m.  lik Hidrolik   Düşüler ve 

N =   2 - 800.000  Kw.   (800 MW.) güçler

arasında    imal    edilmektedir.







KAPLAN   TİPİ    HİDROLİK   TÜRBİNLER :

Kaplan     tipi türbinler :

1- Rotor     Kanatları     Sabit    Olan 

Pervane  Tipi    Hidrolik   Türbinler,

2- Rotor       Kanatları       Ayarlanabilen

Kaplan     Tipi         Hidrolik      Türbinler
olmak   üzere  iki  tiptir.

H =  2 - 60 m. lik Hidrolik  Düşüler ve

N =  2 - 200.000 Kw.   (200 MW.) güçler

arasında   imal   edilmektedir.



Şekilde Bir  Kaplan  Türbini  Ve  Teçhizatı  Görülmektedir.

1- Türbin Rotoru (Çark)  ,  2- Ayar Kanadı ,  3- Sabit Kanallar ,   4- Salyangoz,

5- Hareketli   Çark  Kanatları ,    6- Türbin   Klavuz   Yatağı ,   7- Türbin   Üst   Kapağı

8- Ayar çemberi  , 9- Emme borusu.











SERBEST   PÜSKÜRTMELİ   TÜRBİNLER:

( PELTON     TÜRBİNLERİ)

Bu       tip     türbinler     1880       yılında

Amerika'lı PELTON     tarafından    keşfedilmiş

ve   gelişmeleri    günümüze    kadar   devam

etmiştir.

Pelton tipi    hidrolik     türbinler

“ Çok     Yüksek      Hidrolik       Düşüler “

ve “ Küçük     Su     Debileri ”     için

kullanılmaktadırlar. 



Aşağıdaki     Şekillerde Pelton

Tipi    bir    Hidrolik    Türbinin   Rotoru

ve Rotor    Kepçelerine   su   fışkırtan 

Pelton Düzesi ‘ nin basit bir  prensip 

şeması    gösterilmiş    bulunmaktadır.













Pelton tipi   hidrolik   türbinlerde    düze

memesinden   fışkıran    su    yukarıdaki

Şekilde    görüldüğü    gibi    Pelton çarkının

çevresindeki     kepçelere     teğetsel olarak

çarpar. Bu     çarpma    ile    suyun    hız  

enerjisi     (kinetik   enerjisi)     mekanik    işe

dönüşmüş   olur     ve     türbin    rotoru     döner.     

Türbin    rotorunun    çevresindeki 

kepçelere     suyun    çarptırılması,   bir    veya

birkaç     Pelton Düzesi      ile    yaptırılabilir.



Genellikle    küçük     güçlü      Pelton tipi 

Hidrolik    türbinlerin     1    veya     2     düzesi

olmasına    karşın, büyük    güçlü      Pelton

tipi    Hidrolik   türbinlerin     4    veya    6    adet

düzesi    bulunur.

Pelton tipi   Hidrolik   türbinler  ,

H  =  60 -1.000  m.    Hidrolik      Düşüler

arasında ve

N =   2 - 300.000  Kw.    (300 MW.) Güçler

İçin imal    edilmektedirler.



HİDROLİK          TÜRBİNLERİN

KULLANIM      SAHALARI :

Hidrolik  düşüye ve    türbinden 

geçecek   su   debisine   göre hidrolik 

türbinlerin    kullanım     sahaları    değişir.

Kaplan    tipi    hidrolik     türbinler, 

büyük    su    debilerinde ve    küçük 

düşülerde kullanırlar.



Francis     tipi     hidrolik     türbinler ,   genel   

olarak “orta   yükseklikdeki su    düşülerinde “

ve “ orta    değerlerdeki    su   debilerinde “

kullanılırlar.

Pelton tipi    hidrolik   türbinler   ise   “küçük      

su  debilerinde” ve “çok    yüksek    su      

düşülerinde” kullanılırlar.



Aşağıdaki     grafiklerde “Su    Düşüsüne”

ve    “Su     Debisine”  bağlı    olarak    hidrolik 

türbinlerin “ Kullanım    Sahaları” gösterilmiş

bulunmaktadır. Grafikler    kullanılarak

hangi    hidrolik     düşüde ve hangi      su

Debisinde, hangi     tip    hidrolik    türbinin

kullanılabileceğini      tespit     edebilmek     için ;

öncelikle hidrolik      düşünün ve su 

debisinin tespit      edilmesi      gerekmektedir.





EMME      BORUSU     VE      KAPAKLARI :

Türbin    Emme     Borusu ,    çarktan    iş 

görerek    çıkan    suyun   90 o yön   değiştirerek

nehir     yatağına    çıktığı     çelik    saç     ve 

betonarme     bir    yapıya    sahip     olan    türbin 

teçhizatının    çok    önemli      bir     parçasıdır.

Emme     borularındaki suyun     hızının  

1   m/sn değerini , ayrıca basıncının 

da      0,5   kg/cm2 ‘ yi geçmemesi   gerekir.







ÜNİTE       TEÇHİZATLARI :

TÜRBİN      ŞAFTI   :

Bilindiği         gibi ,       şaftlar        moment 

nakleden      makine      parçalarıdır.

Hidrolik      türbin generatör ünitelerinde 

kullanılan      Şaftlar   ,   su      kuvvetinin     türbin

rotorunda       meydana       getirdiği      döndürme 

momentini ,      generatör rotoruna      nakletme

görevini     yaparlar.









TÜRBİN     KLAVUZ     YATAĞI:

Türbin   Klavuz Yatakları; Ünitenin 

enerji    üretmek    üzere    döndürülmesi

anında    Türbin   şaft   eksenine    dik     (Radyal) 

yönde    türbine    gelen    yatay    yükleri 

karşılayan    yatak    sistemidir.

Çelik   döküm   gövde    ve    onun  üzerine

yatak    metali    dediğimiz  “Beyaz    Metal” 

sıvanarak   elde   edilir.











HIZ     REGÜLATÖRLERİ   :

Bir    hidrolik   santralde   generatörü

tahrik   eden    türbinin     verdiği    güç     ne

olursa     olsun, bu     türbinin    devir 

sayısının     pratik    olarak    sabit    kalması 

mecburiyeti     vardır.

Türbininin     sabit     kalması     zorunlu

olan      devir     sayısı,     generatörün devir 

sayısına      isabet      eden     devir    sayısıdır.



Hidrolik        santrallarda kullanılan      bir    

Hız     Regülatörü   ;

Francis   tipi    türbinlerde   ayar    kanatları         

kumanda    servomotoruna,

Kaplan     tipi     türbinlerde    türbin    ayar    

kanatları    kumanda    servomotoru ile    rotor      

kanatlarına    ait    servomotorlara ,

Pelton tipi     türbinlerde   ise  Enjektör     

İğnesi   ve    DefIektör Tahrik   Servomotorlarına

kumanda     eder.



Türbin   ayar    kanatlarının    ve 

enjektörlerin     açıklık    değişmesine     rağmen

Türbin     gücü     artarken     veya     azalırken

türbinin    devir     sayısı    sabit     kalır.

Türbinin    gücü     ne   olursa     olsun ,

devir    sayısını   istenilen    ölçülerde   sabit  

tutmak Hız    Regülatörlerinin    ana  

görevidir.









GENERATÖRLER  :

Generatörler, Elektrik     Enerjisi     üreten   
makinalardır.

Santrallarda     kullanılan    generatörlere

sabit    devirli    olmaları    nedeniyle

“Senkron    Generatör “ adı     verilir.

Generatörler çok    büyük    güçlerde 

(2.000  MVA)   imal    edilebilmektedirler.





GENERATÖR   SİSTEMİNİ   OLUŞTURAN     ANA

PARÇALAR  :

Generatörleri:

a - Rotar

b - Statör

c - İkaz    Sistemi

d - Taşıyıcı    ve     Klavuz Yataklar 

e - Gerilim   (Voltaj )    RegüIatörleri

f - Generatör Fren     Sistemleri  

g- Generatör Soğutma     Sistemleri.

şeklinde      başlıkları       altında     kısımIara

ayırmak    mümkündür.
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ROTOR :

Rotor,    Generatörün hareket   eden 

kısımıdır.

Rotor   Sargıları,    Rotor   mili    üzerine 

bağlı   bilezikler   ve   fırçalar   üzerinden

doğru   akımla    uyarılarak   manyetik   alan 

oluştururlar.  









STATÖR  :

Generatörde ,    Alternatif       akımın

üretildiği        sargıların       bulunduğu         sabit 

kısmıdır.

Statör,    bir    Statör Gövdesi    ve    birde      
stator    çekirdeğinden      oluşur.

Statör çekirdeği,    kayıpları    az   olan 

ekseriya   Silisli   ve    0.5  mm   kalınlığındaki 

saçlardan  yapılırlar.   Bu   iş   için   soğuk 

olarak   haddelenmiş   ve   kristalleri   yöneltilmiş

saçlar   kullanılır.   





 

Laminated iron 

core with slots 

Insulated copper 

bars are placed in 

the slots to form 

the three-phase 

winding 

Metal frame 



GENERATÖRLERDE     İKAZ     SİSTEMLERİ:

Bir    AIternatif Akım    Senkron    Genera-

törünün gerilim    üretebilmesi     için     Rotor 

kutup     bobinlerinin     devamlı     olarak 

herhangi    bir    D.C.     Uyartım      kaynağından

beslenmesi    gerekir. Rotor  ,  dışarıdan     D.C.

İle   beslenince    Rotor     kutuplarında   mıknatıs

kutupları    oluşturulur. Generatörün türbin

tarafından   döndürülmesi   anında , bu   mıknatıs

kutuplarının    meydana    getirdiği     manyetik



alanlar  ,    stator     sargılarını     kesecek    ve 

Statör sargılarında    bir      gerilim     meydana 

gelecektir.

Generatör rotor      kutuplarındaki 

kutuplaşmayı     temin     etmek     için    tesis

edilmiş      Doğru     Akım      Sistemine 

Generatörün “ İkaz      Sistemi “     denir.

İkaz    Sistemini     iki     gruba     ayırabiliriz :

a- Dinamik    (İkaz    Dinamolu)     İkaz 

Sistemi,

b- Statik     (Tristörlü)    İkaz    Sistemi.





GENERATÖR    TAŞIYICI     YATAK  

VE     ALT    KLAVUZ     YATAK :

Generatör taşıyıcı    yatağı ,       adından

da     anlaşılacağı     üzere  ,      Generatöre ait

dönen     bütün      teçhizatın     ( Türbin      Çarkı ,

Türbin     Şaftı,     Generatör Rotoru  ,    İkaz 

Rotoru )    ağırlığı     ile    türbin    çarkına     gelen

hidrolik       su      yüklerini      karşılayan 

yataklardır.











GENERATÖR    ALT    KLAVUZ 

YATAKLARI :

Türbin    Klavuz Yatağında    gördüğümüz 

gibi    Generatör Klavuz Yatağı   da,

Generatör Rotorunda    meydana     gelecek 

olan    Rotor     eksenine    dik    yöndeki 

yükler    ile,   manyetik    dengesizlikler

nedeniyle    meydana    gelecek    salgıları

karşılarlar.

Bu   yataklar    da     taşıyıcı    yataklar

gibi    ekseriya parçalı     şekilde     (Lokmalar

halinde)      imal    edilirler.





1- Generatör Şaftı,

2- Taşıyıcı  Yatak  Ringi,

3- Hareketli  Yatak   Lokması,

4- Yatak  Yayı,

5- Alt   Klavuz Yatağı,

6- Hava  Davlumbazı,

7- Davlumbaz  Hava  Borusu,

8- Basınçlı Yağ  Pompa  Borusu,

9- Soğutucu  Radyatör,

10- Fren Kriko  ve  Balataları,

11- Generatör Rotor  Yıldızı,

12- Taşıyıcı  Yatak   Köprüsü,

13- Gen. Rotor  Fren  Ringi



GENERATÖR      FREN     SİSTEMLERİ :

Gerek    arıza    ve   gerekse    normal

durdurma    işlerinde,    generatör devri  

belli   bir    değerin    altına   düştüğünde ,

otomatik     veya     manuel    (el)    konumunda

devreye     girerek    üniteyi     durdurmak

gayesi      ile     yapılmış     tertibattır.







TRANSFORMATÖRLER  :
( GÜÇ  TRAFOLARI )

Transformatörler ,     hareket      etmeyen

elektrik      makinalarından olup ,    alternatif 

akımda   , gücü    sabit     tutarak elektrik

enerjisinin   gerilim      ve     akım     değerini

değiştirmeye      yararlar.  

Bir      veya      üç     fazlı    olarak    yapılırlar.

Bu      cihazlarda     hareket      olmadığından

sürtünme      kayıpları      yoktur.

Dolayısıyla      da      verimleri      çok

yüksektir.      (%99 - %99.5).



380 kV ÇIKIŞ 

(SEKONDER) 

VOLTAJI

NÖTÜR 

NOKTASI





Trafolar  ;      ince      saclardan     yapılmış

ve      demir     gövde     adı     verilen      bir

magnetik devre ile ,    yalıtılmış      iletkenler-

den      sarılıp     demir     gövde       üzerine 

yerleştirilmiş     iki      bobinden meydana 

gelmiştir. 

Bu      bobinlerden      uyarılan       sargıya

“Primer Sargı”     veya “Birincil      Sargı” ,

diğer      sargıya “Sekonder Sargı” veya 

“İkincil     Sargı” denir.



ŞALT      TESİSLERİ :

Santrallerde     üretilen    elektrik    enerjisinin ,

generatör çıkışındaki      Akım    ve      Gerilim 

değerleri      belirli      oranlarda      değiştirildikten 

sonra      Enterkonnekte      Sisteme      transfer 

edilmesini       sağlayan        tesislere      Şalt 

Tesisleri     denir. 

Santrallarımızda değişik      tip     ve

şekillerde        çeşitli        Şalt      Tesisleri 

mevcuttur.



ŞALT SAHASI











KESİCİLER   :

Kısa      devre    dahil     olmak      üzere , 

her    türlü     yük     altında Açma ve 

Kapama yapan       sistem        elemanlarına 

“ Kesici ”      denir. 

Kesiciler      hem ark       söndürme 

özelliğine, hem    de çok    hızlı       hareket 

etme      özelliğine sahiptir.
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AYIRICILAR  :

Kontaklarının      açık    veya      kapalı 

olduğu fiziki     olarak      gözle     görülebilen , 

yüksüz        devreleri gerilim     altında 

açıp      kapatmaya yarayan       organdır.
Ayırıcıların     yapısal      bölümü      aşağıdaki 

gibidir:

1- Sabit    kontak    ve     sabit    kontağı    taşıyan

mesnet     izolatörü,

2- Hareketli    kontak     ve     hareketli     kontağı

taşıyan     mesnet     izolatörü,

3- İşletme     mekanizması      ve      hareketi  

ileten   kollar.



KORONA 

HALKASI

HAREKETLİ 

KONTAKLAR

SABİT 

KONTAKİLETKEN 

BORU

AYIRICI



ŞALT SAHASI







ÖLÇÜ     TRAFOLARI  :

Yüksek    akım    veya    gerilimi     belli    bir

oran     dahilinde      düşürerek     ölçü     aletleri

ve    röle    devrelerini      besleyen     cihazlardır.

Akımı     belli     oran     dahilinde      düşüren

trafolara “ Akım    Trafoları ”,

Gerilimi    belli     bir     oran     dahilinde

düşüren     trafolara ise    “ Gerilim    Trafoları” 

denir.



AKIM    TRAFOSU



AKIM    TRAFOLARI



GERİLİM    

TRAFOSU



PARAFUDURLAR    :

Parafudurlar,    yüksek    gerilim    cihazlarının

hat    arızalarının ,    yıldırım     düşmesi,    kesici 

açması     sonucu      meydana      gelen     aşırı 

gerilim     şoklarının ve     enerji      nakil

hatlarında      meydana      gelen       yürüyen 

dalgaların tahrik     tesirini      önleyen 

cihazlardır.

Yüksek   gerilimle    toprak   arasına    bağlanır.

Şebeke      geriliminde     geçirmez.   

Aşırı gerilimlerde      iletken     hale     geçer 

ve    akımı     toprağa      aktarır.





ANA    BARA :

Teçhizatın ,     kendi      kesicisi        ile 

bağlandığı     baraya ANA     BARA denir.

TRANSFER     BARA

( YARDIMCI   BARA )  :

Ünite   yada     fiderin , Transfer      Kesicisi

veya     ayırıcısı      ile  ,   Ana     Baraya irtibat

için     bağlandığı     baraya Transfer

Bara Veya      Yardımcı   Bara denir.



KUMANDA     ODASI  :

Santral     tesislerinde   bulunan     Türbin-

generatör ünitelerine      ait       kontrol  , 

kumanda     ve     koruma     sistemleri ,    arıza

ve    üretim   kayıt     devreleri ,    Yük    Tevzi

Merkezi    ve     gerekli    diğer     birimlerle     ile 

direk     görüşme     işleminde       kullanılan 

kramportör ,     fax ve   telefon    tesisatı     ve 

santral     işletmesinde    gerekli    diğer    teçhizat

ile,      bunları     kullanan       sorumlu      teknik 

personelin       sürekli      görevli     olarak

bulunduğu ,    Santralının     en    önemli   
bölümüdür. 





SANTRAL   İÇ   İHTİYAÇ   SİSTEMLERİ:

Santralda ,  işletme     ve    enerji    üretiminin

devamlılığı       açısından       (aydınlatma,

pompalar,     kompresörler,   vb.)     bir      miktar

enerjiye    ihtiyaç    vardır.      Bu      enerji ,   ya

santralın     kendi    ürettiği      enerjiden    veya

şebekeden      trafo      ve     baralar yardımıyla

temin    edilir. 

İç    ihtiyaç     trafoları     santralın      içinde

veya     şalt      sahasında     tesis     edilirler. 



Devreye      girip      çıkmaları     kendi     kesici

ve      ayırıcıları       ile      olmaktadır.     Koruma

röleleri    vasıtasıyla     ilgili     kesiciyi     kumanda

ederler      ve      iç      İhtiyaç      trafolarının

korumasını      sağlarlar.
SANTRAL     DC      SİSTEMLERİ:

Santrallarda doğru    akımdan  ;    koruyucu

röle    ve    şalterlerin      çalışmasının   temininde,

ışıklı     ve     sesli     sinyal     sistemleri      ile

arızanın     haber     alınıp      cinsinin   tespitinde,

muharebe      sisteminin     devamlı   çalışmasının

sağlanmasında ve      bunlarla      beraber

alternatif      akımın        kesilmesi    durumunda



lüzumlu      yerlerde     aydınlatma     işlerinde,   ünitelere

yol       vermelerde           enerji       kaynakları 

olarak faydalanılır.

Gerekli      enerji ,    iç     ihtiyaçtan      doğrultucular

vasıtasıyla      sağlanır.

SANTRAL    YARDIMCI    TESİSLERİ :

Gezer   Köprü   Vinçleri    ve    Bakımları:

Gezer      köprü     vinçleri,      türbin- generatör

grupları      ve      montaj       sahasındaki      alanı

taşıyabilecek       şekilde     yeterli      hareket 

kaabiliyetine sahip       tesislerdir. 



Montaj,     revizyon     ve     normal     işletme 

esnasında      gerekli      parçaların     taşınması

için de   kullanılır.      Genelde     aynı    köprü

üzerinde   büyük   ve    küçük    kapasiteli   olmak

üzere    iki    vinç     bulunur. 

Santral   Sızıntı   Suları  ve  Drenaj   Sistemi:

Hidrolik   santrallarda santral     binasının 

galerisinde   oluşan   sızıntı   suları    ile     türbin

salmastraları    soğutma   suları,   tesisin  en   alt

(düşük)     kotuna     tesis     edilen Drenaj



Kuyusuna boşalırlar. Drenaj    kuyusunda

bulunan   pompalar  yardımıyla da   dışarıya

atılırlar.

Basınçlı     Hava     Sistemleri    ve 

Kompresörler:

Ünitenin     kompansatör olarak

çalışması      durumunda ,     Hız    Regülatörü 

yağ      tanklarında ,     basınçlı      hava     ile

çalışan      makinalarda ve     temizlik 

işlerinde     kullanılırlar.



Yağ    Arıtma    Sistemleri:

Hidrolik      santrallarda türbin-generatör

yataklarında   kirlenen   veya    içine   su   karışan

yağlar,    yağ     arıtma    cihazlarıyla    arıtılarak

tekrar kullanılır.   Bunun   için   kirli    ve     temiz

yağ   tankı    vardır.    Kirli    yağ    tankında

bulunan    yağlar     filtre    edilip     temiz     yağ

tankına,    buradan   da    pompalarla    tekrar

yataklara     gönderilir.



Isıtma- Havalandırma    ve  

Klima     Sistemleri:

Santralda bulunan   açık    ve     kapalı

mahalleri   durumlarına   göre   ısıtmak    veya

havalandırmak  gerekmektedir.   Bu     işlemin

personele     olan       faydasından     başka ,

koruma,   kumanda ,   kontrol    vb.   gibi   işlevler

için    kullanılan    elektronik     cihazların

korunması   ve   arızasız   çalışması    bakımdan

önemi   büyüktür.



Su   Seviye   Ölçü   Kontrol   Sistemleri:

Hidrolik      santrallardan en     iyi     şekilde 

verim   elde    edebilmek   için    özellikle   Göl

Seviyesinin   çok  iyi   takip   edilmesi    gerekir. 

Bunun   için   göl   ve   çıkış    suyu    seviyenin 

uygun    yerlerine    ölçü   cihazları   yerleştirilir.

Ölçülen    değerler     kumanda    odasındaki

panosundan   izlenir.



Santral     AC   ve   DC    Aydınlatma

Sistemleri:

Santrallarda AC   ve   DC     olmak    üzere

iki    tip   aydınlatma   tesisatı   vardır. 

AC enerjisi,   santralda bulunan  iç     ihtiyaç 

trafolarından   temin   edilir  . 

AC    sistemi;  herhangi   bir    arıza  sebebiyle

devre  dışı   olduğunda,   sadece   önemli    olan

mahaller   (Kumanda  odası  gibi.)  DC  sistemiyle 

aydınlatılır.   

DC    sistemi ,    akümülatörlerden     beslenir.





GENERATÖRLERİN      ENTERKONNEKTE

SİSTEME      PARALEL     BAĞLANMASI  :

Bir      enterkonnekte     sistemde     yükün

büyüklüğü   her   zaman   aynı   değildir. Yük 

arttıkça      çalışmakta      olan     generatörlere ,

başka   generatörler paralel   bağlanarak    artan

yükü     karşılarlar. Bir      generatörün,

enterkonnekte      sistemde     enerji     üretmekte

olan    diğer     generatörler ile    birlikte

çalışabilmesi     için     sağlaması     gereken

mecburi     şartlar    vardır.     



PARALEL     BAĞLANMA    ŞARTLARI:

1- Paralel     bağlanacak     generatörlerin

gerilimleri birbirine    eşit    olmalıdır.

2- Paralel     bağlanacak     generatörlerin

frekansları birbirine     eşit       olmalıdır.

3- Paralel      bağlanacak      generatörlerin

aynı    adlı     fazları birbirine     bağlanmalıdır.

4- Paralele     girecek     Generatör ile 

enterkonnekte     sistem    fazları    arasında    faz 

farkı olmamalıdır.





ENTERKONNEKTE     SİSTEMDE 

FREKANS     KONTROLU:

Enterkonnekte    şebekede     toplam   üretim ,

kayıplar   da   dahil   olmak   üzere     toplam

tüketime     eşit     ise ,    şebekeye    bağlı 

Generatörlerin hızları    değişmeyip   sabit   kalır.

Bir     şebekede     hız     yerine    frekans 

kullanılır.

“ Frekans     hızla      orantılı    olup ,   ünite 

hızının      düşmesi ,   sistem     frekansının

düşmesi     ile aynı     anlama     gelir ” .



Herhangi   bir    nedenle    harcanan    yük 

(tüketim) ,   aniden     artarsa     veya      üretilen

güç    aniden     azalırsa    (örneğin     bir    ünite 

aniden    servis      harici    olursa)      frekans 

düşmeye    başlar. Bu    sistemde   frekans 

tutan       santral     yoksa ,     frekans      düşümü

çok     büyük      olur. Her      ne      kadar

Frekans    düşmesiyle    beraber ,  Enterkonnekte

Sistemden      enerji       çeken     motorların 

yavaşlaması      nedeniyle ,    tüketimde    de    bir 

miktar     azalma      olsa     da,    sistemin 

dengeye    gelmesi   çok     zordur.



Genelde      generatörlerin 47,5   Hz' in

altında     çalışmadığı    düşünülürse ,   sistemin

dengede     kalabilmesi     için  ,   frekansın     bu

seviyenin    üzerinde    kalması     gerekir.

Sistemin    dengesini     sağlayabilmek     için 

sistemin   kontrol    edilmesi     gerekmektedir.

Tüketimi    kontrol     etmek    imkansızdır.

Bu    durumda    üretimin    kontrol     edilerek,

tüketime     eşitlenmesi      gerekmektedir. Bu 

kontrol ,    Hız     Regülatörleri     ile     otomatik 

olarak     yapılmaktadır.



KAYNAKLAR:

1. Hidrolik  Santrallar ve  Hid. Sant.  Tes.  :Hidayet 

BAŞEŞME 

2. Hidroelektrik Santral Bilgisi : Efdal TURGUT       

3. Elektrik   Makinaları- I, II : Prof. Dr. Nurdan 

GÜZELBEYOĞLU

4. Generatör Korumaları  :  Güngör  GÜRSEL

5. Yetki   Belgesi   Eğitimi   Ders   Kitabı  (HES) :

Mustafa  KILAVUZ           

6. Röleler   ve   Transformatör   Merkez.   Koruma

: Necmettin  GÜLER

7. Ölçü  Transformatörleri : Selahattin  ERTEM


