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Işık Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Işık enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi elde eden sistemlere foto-sel (ışık

pilleri) veya foto voltaik sistemler denir. Foto voltaik sistemlerde elde edilen

gerilim değeri maksimum 0,3 ile 0,5 V’tur ve bu gerilim doğru gerilimdir. Birden

fazla foto-sel’ler birleştirilmek suretiyle yüksek gerilimler elde etmek mümkündür.

Foto voltaik sistem
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Işık enerjisi ile gerilim elde eden sistemler genel olarak farklı iki yarıiletkenin

birleştirilmesiyle elde edilir. Yarıiletkenlerden birinin üzerine ışık düştüğünde

serbest elektronlar bağlı bulundukları atomlardan koparak komşu yarıiletken

atomlarına geçer. Böylece yarıiletkenlerin birisinde elektron fazlalığı, diğerinde

ise elektron eksikliği belirir. Yarıiletkenlerdeki bu elektron farklılığı iki yarıiletken

arasında bir gerilimin oluşmasına neden olur.

Foto-Voltaik sistemin yapısı

Şekilde bir foto-voltaik elemanın yapısı görülmektedir.

Selenyum maddesi demirden bir dayanak üzerine

oturtulmuştur. Uygun işlemler sonucunda selenyum

levhanın üzeri ışığı geçiren ince metal film ile

kaplanmıştır. Foto elemanın üzerine ışık düşmesiyle

selenyum üzerinde serbest elektronlar oluşur.

Serbest elektronlar baraj tabakası tarafından itilerek

selenyum tabakanın bir tarafında toplanır. Böylece

selenyumun metalle birleştiği yerde elektron azlığı,

kaplama tabakası ile birleştiği yerde de elektron

fazlalığı ortaya çıkar. Bu da kaplama maddesi ile

metal dayanak arasında küçük de olsa bir gerilimin

oluşmasına neden olur.

Foto-voltaik sistemler hesap makinası, kol saatleri, ışık ölçme sistemleri gibi

yerlerde kullanılır. Ayrıca güneş enerjisinden yararlanılarak yapılmış elektrikli

arabalar ile elektrik santralleri de vardır.
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İki farklı metalin birer uçları birleştirilerek birleşim yüzeyi ısıtılacak olursa bir

metalden diğerine doğru elektron hareketi başlar. Bu durumda metallerin diğer iki

ucu arasında gerilim oluşur. Isı enerjisinden yararlanarak gerilim üreten bu tür

sistemlere termokupul denir. Termokupullar da kullanılan metaller ve kullanıldıkları

sıcaklık değerleri aşağıdaki gibidir:

Uçaklarda da EGT (Egzoz Gaz Temprature) denilen sistemlerde de termokupullar

kullanılır. Bu sistemde egzoz sıcaklığı alumel ve kromel kullanılarak yapılmış

termokupullarla ölçülerek pilot kabinindeki göstergelere iletilir.

Isı Etkisiyle Elektrik Üretimi

Termokupul çeşitleri

Termokupul bağlantı şeması

Termokupullarda elde edilen gerilim çok küçüktür ve doğru gerilimdir. Termokupul

elemanlar genellikle zor ulaşılabilen yerlerin (örneğin: fırınlar) ısılarının

ölçülmelerinde kullanılır.

Bakır ve konstantan ....150 0C’den 400 0C kadar.

Kromel ve Alumel .......60 0C den 1400 0C kadar.

Platin ve platin-rodyum alaşımı .....90 0C’den

1700 0C kadar.

TEMEL ELEKTRİK I
Magnetizma ve Hareket / Devinim ile Elektrik Üretimi

Manyetik enerji kaynakları mekanik (hareket) enerjisini elektrik enerjisine çeviren

makinelerdir. Manyetik alan içerisinde, manyetik kuvvet çizgilerini kesecek

şekilde hareket ettirilen iletkenin iki ucu arasında bir gerilim (potansiyel fark)

meydana gelir. Bu yöntemle gerilim elde etmeye “endüksiyon yoluyla gerilim

üretme” denir.

Aşağıdaki şekilde mıknatıslar arasında hareket eden bir iletkende gerilim

endüklenmesi görülmektedir. Pratikte kullanılan manyetik enerji

kaynaklarından başlıcaları: Doğru akım

jeneratörleri (dinamolar), alternatif akım

jeneratörleri (alternatörler) ve manyetolardır.

Manyetik enerji kaynakları ile gerilim elde

edilmesinde kullanılan hareket enerjisi

barajlarda (hidroelektrik santrallerde) suyun

potansiyel enerjisinden yararlanarak sağlanır.

Termik ve nükleer santrallerde ise açığa çıkan

sıcaklık, suyu buhara dönüştürür. Buhar

enerjisinden yararlanılarak türbin döndürülür.

Ayrıca rüzgar enerjisinden ve gel-git olaylarından esinlenerek de yapılmış

manyetik enerji kaynakları vardır.

Manyetik enerjinin elde edilmesi 5
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İndüksiyon (manyetik alan) Yoluyla: Lenz Kanunu’na göre bir iletken, manyetik bir

alan içerisinde hareket ettirilirse bu iletkenin iki ucu arasında potansiyel bir fark

oluşur. Aynı şekilde bir manyetik alan bir iletkeni kesecek şekilde hareket

ettirilirse bu iletkende yine bir elektrik gerilimi oluşur.

Bir elektrik alanındaki gibi manyetik alanda da serbest elektronlar bir yönde

harekete geçerler. Böylece bobinin bir ucunda negatif, diğer ucunda ise pozitif

yüklü atomlar yoğunlukta olur. İletken uçlarındaki bu yük farkına elektrik gerilimi

denir ve bu olaya da indüklenme denir. İletkenin iki ucu bir direnç üzerinden

birleştirilirse, devreden bir akım geçer. İletkende meydana gelen gerilime

indükleme emk'i, devreden geçen akıma indükleme akımı denir.

Bu şekilde indüklenen gerilimin değeri

iletkenin uzunluğuna, manyetik alanın

yoğunluğuna (şiddetine) ve manyetik

alanın ya da iletkenin hareket hızına

bağlıdır.

Alan sabitken iletken hareket ettirildiğinde

ise iletkenin gerilimini, iletkenin hareket hızı

belirler.

TEMEL ELEKTRİK I
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Bir iletkende indüklenen gerilimin değeri:

e: İletkende endüklenen elektromotor kuvvet* (emk), (V)

B: Manyetik akı yoğunluğu (Wb/m2)

l: İletkenin boyu (m)

v: İletkenin hızı (m/s)

e = B×l×v

Şayet iletkenin hareketi açısal bir karakter taşıyorsa

e = B×l×v×(sinα)

* Herhangi bir olay sonucunda iki nokta arasında meydana gelen potansiyel

farkına Elektromotor Kuvvet denir. Genellikle emk ile gösterilir. Elektromotor

kuvvet, elektronları harekete geçiren kuvvettir.

Bir emk kaynağı elektrik devresine bağlanırsa gerilim kaynağı adını alır.

Gerilim emk’ye göre daha genel bir kavramdır. İçinden akım geçen bir

direncin uçları arasında da bir potansiyel farkı doğar. Buradaki potansiyel

fark emk olarak anılmaz, gerilim olarak anılır.
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İletken olmayan kuartz, rochell tuzu (sodyum potasyum tartarat) ve turmolin

kristallerinden kesilmiş levhaya belli bir doğrultuda uygulanan bir baskı (çekme ya

da sıkıştırma) sonunda levhanın iki yüzünde farklı işaretli yükler meydana gelir.

Bu elektrik yükü de potansiyel fark (gerilim) meydana getirir. Bu yöntemle gerilim

elde etmeye piezoelektrik denir. Kristalden kesilmiş ince dilime alternatif gerilim

uygulanacak olursa dilim eğilip bükülerek titreşimler yapmaya başlar.

Piezoelektrik yöntemi ile elektrik üretme

Basınç Etkisi ile Elektrik Üretimi
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Piezoelektrik etki, kuartz gibi maddelere özel biçimde duyarlıdır. İki yüzey

üstünde elektrik yüklerinin bulunmasından dolayı, bu yüzler üstüne yerleştirilen iki

elektrot arasında bir U potansiyel farkı ölçülebilir. Ortaya çıkan elektrik yüklerinin

yüzeysel yoğunluğu, uygulanan basınçla doğru orantılıdır. Bu olayın tam tersi bir

özelliği de vardır: Söz konusu iki yüzün her biri üstüne +q ve –q yükleri

çöktürülürse ya da bu yüzler arasına bir U potansiyel fakı uygulanırsa levhanın

belirli bir doğrultuda genleştiği ya da kasıldığı gözlenir. Piezoelektrik etki, basınç

ölçümünde, ses, ses üstü ya da ses altı frekansların titreşimlerinin

incelenmesinde (patlamayla yer altı araştırmaları, mikrofon, plakların okuma

kafası, baskı ayarı) doğrudan kullanılır.

Piezoelektrik ile elektrik üretme
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Elektrik enerjisi, birtakım elektroliz* düzenekleri ile (kimyasal tepkimeler sonucu)

elde edilebilir.

*Asit, baz ve tuz eriyiklerinden bir elektrik akımı geçirilirse, bu sıvılar hem ısınır

hem de iyonlarına ayrılarak parçalanır. Bu şekilde meydana gelen kimyasal

olayların tümüne elektroliz denir.

Elektroliz düzeneği, çözünerek artı ve eksi yüklü

iyonlara ayrılmış bir bileşiğin içine daldırılmış iki

elektrottan oluşur ve bu elektrotlar birbirine

değmeyecek biçimde (genellikle iki elektrot arası 5-20

cm) ayarlanır. Elektroliz işleminin gerçekleştirilmesi

için bu elektrotlar bir doğru akım kaynağına bağlanır

ve elektrotlar arasında meydana gelen gerilim (elektrik

alan), iyonları karşıt yüklü elektroda (kutup) doğru

hareket ettirir. Dolayısıyla, (+) yüklü iyonlar katoda

giderken, (-) yüklü iyonlar anoda doğru akarlar.

Elektroliz düzeneği

Klasik pillerin yanında aküler ve yakıt pilleri ile de kimyasal etki yoluyla

elektrik enerjisi elde edilmektedir.

Karşıt kutupta yükünü dengeleyen atom veya

moleküller elektrotta çökelir veya elektrolit içindeki

moleküllerle yeni reaksiyonlara girer.

Kimyasal Etkisi ile Elektrik Enerjisi Üretimi

TEMEL ELEKTRİK I
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İki cisim birbirlerine sürtüldüğünde, cisimlerin atomlarının kinetik enerjileri artar.

Böylece pozitif yükler bir cisimde, negatif yükler ise diğer cisimde birikerek

aralarında bir gerilim oluşur. Statik elektrikle gerilim elde etmenin en bilinen

örneği, Van de Graaf jeneratörleridir.

Sürtünme yoluyla elde edilen gerilimin büyüklüğü, sürtünen maddelerin cinsi,

sürtünme yüzeylerinin büyüklüğü ve sürtünme hızına (şiddetine) bağlıdır.

Van de Graaf Jeneratörü

Friksyon / Sürtme ile Elektrik Üretimi

Bu jeneratörler, yalıtkan bir madde ile iletken bir maddenin sürtünmesi ile oluşan

zıt yüklerin iki farklı iletkende toplanması esasına göre çalışırlar.
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DC Elektrik Kaynakları

Elektrot, Elektrolit ve Elektroliz: Saf su ve alkol gibi sıvılar elektrik akımını iletmez.

Bunların içine az miktarda asit, baz veya tuz konulacak olursa bu sıvılar iletken

hâle geçer. Asitli su, tuzlu su gibi elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir.

Elektrolit içerisine daldırılan metal çubuklara elektrot denir. Elektrotlar pozitif (+)

ve negatif (-) kutup olarak adlandırılır. Pozitif elektroda anot, negatif elektroda ise

katot denir. Elektrik akımı etkisi ile çözeltinin kendisini oluşturan yapı birimlerine

ayrışmasına elektroliz denir. Elektroliz olayında (-) yüklü iyonlar anotta, (+) yüklü

iyonlar ise katotta toplanır. Elektroliz olayı sonucunda elektrik akımı kimyasal

enerjiye dönüşür. Elektroliz olayı galvanoteknik olarak adlandırılan metal

kaplamacılığında kullanılır. Süs ve mutfak eşyaları altın, gümüş, çinko, kalay gibi

maddelerle bu yöntemle kaplanır.

Her pil / batarya üç temel ögeden oluşur. Anot (pozitif kutup), katot (negatif kutup)

ve kimyasal reaksiyonu sağlayan elektrolittir. Elektrolit elektrik enerjisini

depolayan ve geri veren kısımdır.

Piller: Doğru akım veren bir üreteçtir. İçerisindeki kimyasal enerji elektrik

enerjisine çevrilir.
12
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Pil Çeşitleri ve Kimyasal Etkileri

Birincil Piller: Volta Pili - Volta pilinde sulandırılmış

sülfürik asit (H2SO4) içine bakır (Cu) ve çinko (Zn)

çubuklar daldırılmıştır. Burada bakır çubuk pozitif (+)

kutbu, çinko çubuk ise negatif kutbu (-) oluşturur. Bu tip

pillerde iki elektrot arasında 1,1 V’luk potansiyel fark

vardır.

Pildeki bir elektrotun zamanla başka bir madde ile kaplanmasına

polarizasyon denir. Polarizasyon önce pil geriliminin azalmasına, daha sonra

da pilin geriliminin sıfır olmasına sebep olur.

13

Bir pil kimyasal olarak enerji depolayan hücre veya hücrelerden oluşur. Tek

çözelti (elektrolit) ve iki elektrot kullanılarak yapılan pillere tek eriyikli piller denir.

Bu piller birincil (primary) olarak da adlandırılır. Birincil (primary) piller

boşaldığında sonradan tekrar doldurulamaz. Bu tip pillere örnek olarak volta pili

verilebilir.

Volta pili

Volta pilinde iki uç birleştirilirse elektronların fazla olduğu

çinkodan, elektronların az olduğu bakıra doğru bir

elektron akışı olur.

Böylece bir elektrik akımı meydana gelir. Bu akım bir lambayı yakabilir veya bir

cihazı çalıştırabilir. Pilin içinde çinkodan bakıra doğru bir akım geçtiğinde çinko

zamanla aşınır. Bakır elektrotun dış yüzeyi ise hidrojenle kaplanır.
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Birincil Piller: Kuru Pil - Pilin pozitif kutbu karbon, negatif kutbu ise çinkodan

meydana gelir. Pozitif kutbu meydana getiren karbon çubuk, %75’i mangan dioksit

ile % 25’i grafitten meydana gelen bir karışıma batırılmıştır. Torba içinde olan bu

karışımın dışında, amonyum klorür çözeltisinden oluşan bir elektrolit vardır.

Elektrolit çinko kap içerisinde bulunur. Karbon çubuğun çinko kaba değmemesi

için araya bir yalıtkan madde konmuştur. Pilin üst kısmında ise hava boşluğu

vardır. Pilin çalışması sırasında açığa çıkan bir takım gazlar burada toplanır.

Kuru Pil

14

Kuru pil devreye bağlandığında, devreden bir

akım geçişi olur. Elektronlar dış devreden

çinko kutuptan karbon kutba doğru hareket

eder. Pilin içinde ise elektrik yükü, amonyum

ve klor iyonları yardımı ile taşınır. Çinko

elektrottaki çinko atomları elektrolit ile

reaksiyona girerek elektrolit içine iki elektron

bırakır.

Böylece, çinko atomları pozitif çinko iyonları

şeklinde çözeltiye karışır. Amonyum iyonu,

pozitif kutba giderek karbon elektrottan iki

elektron alır. Bu elektronları alan amonyum

iyonu pozitif kutuptan aldığı elektronla

amonyak ve hidrojen gazını oluşturur. Çinko

iyonları ise çözeltideki klor iyonları ile birleşir.

Pilin çalışması sırasında çinko elektrot

sürekli olarak aşınmaktadır.

TEMEL ELEKTRİK I

Kuru pillerin kutupları arasındaki gerilim 1,5 Volt’tur. Pil kullanıldıkça

mangandioksit azalır, pilin potansiyel farkı düşer ve pil zamanla tükenir.

Kuru piller kullanılış amacına göre birden fazla bağlanarak bataryalar

oluşturulur.

15
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Piller sadece tek çözelti ve iki elektrottan yapılmaz. İki çözelti ve iki elektrot

kullanılarak yapılan piller de vardır. Bu şekildeki pillere çift eriyikli piller denir. Çift

eriyikli piller ikincil (secondary) olarak da isimlendirilir. İkincil (secondary) piller

boşaldığında dışarıdan enerji verilmek suretiyle tekrar doldurulabilir. Bu işleme

doldurma (recharge) denir. İkincil (çift eriyikli) pillere örnek olarak daniel, löklanşe,

grove ve benzen pilleri verilebilir.

Volta pili bir müddet akım verdikten sonra uçlarındaki gerilim düşmeye başlar.

Bunun sebebi yukarıda anlatılan polarizasyon olayıdır. Polarizasyonu önlemek

için pozitif kutbun etrafı hidrojenin etkisini ortadan kaldıracak, kolayca oksijen

verebilecek bir madde ile kaplanır. Bu madde hidrojeni oksitleyerek etkisiz hâle

getireceği gibi pilin de verimli olarak uzun süre kullanılmasını sağlar. Bu çeşit

pillere çift eriyikli piller denir.

16
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İkincil Piller: Löklanşe Pili - Şekilde görüldüğü gibi sulu löklanşe pilinde pozitif

kutup karbon, negatif kutup çinko (Zn), elektrolit ise amonyum klorürden (NH4Cl)

oluşmuştur. Polarizasyonu önlemek için karbon elektrotun etrafı mangandioksit

(MnO2) ve kömür tozları ile kaplanmıştır. Löklanşe pilinin gerilimi 1,5 volttur. Pil

dış devreye akım verdiğinde amonyum klorür (NH4Cl)ün klor (Cl) iyonları negatif

elektrot olan çinko üzerine gider. Amonyum (NH4) iyonları ise pozitif elektroda

doğru gider. Polarizasyonu önleyici madde katı hâlde bulunduğu için iyonlar

elektrotları çok daha yavaş olarak kaplar. Böylece polarizasyon önlenmiş olur.

Löklanşe pili aralıklı çalışmalara elverişlidir. Bu piller cep lambaları, telefon telgraf

sistemleri, elektronik cihazlarda kullanılır.

Löklanşe pili

17
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İkincil Piller: Daniel Pili - Şekilde Daniel pilinin yapısı görülmektedir. Daniel pilinde

kabın bir tarafına bakır elektrot ve bakır sülfat eriği, diğer tarafına ise daha hafif

olan çinko sülfat eriği ve çinko elektrot konularak çift eriyikli pil elde edilmiştir.

Daniel pili uçlarına bir alıcı bağlandığında, oluşan elektroliz olayı sonucu çinko

üzerine SO4 iyonları ve bakır üzerine de Cu iyonları gider. Bu olayda iki

elektrotun da özellikleri değişmediğinden polarizasyon meydana gelmez. Yalnız

bu esnada çinko sülfat eriği yoğunluğunun artmasına karşılık bakır sülfat eriğinin

yoğunluğu azalır. Daniel pilinin gerilimi 1,1 volttur. Daniel pillerden uzun süreli

akım çekilmesine rağmen kullanımı löklanşe pili kadar yaygın değildir.

Daniel pili
18
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Kurşun Asitli Piller (Aküler)

Kurşun asitli bataryalarda içinde seyreltik sülfürik (H2SO4) asit bulunan bir kaba

iki kurşun elektrot sokulmuştur. Elektrotların dış yüzeylerinde kurşun sülfat

(PbSO4) oluşacağı için batarya dış devreye gerilim vermez. Bu durumda olan

batarya bir üretecin uçlarına bağlanacak olursa elektroliz olayı başlar. Elektroliz

olayı esnasında hidrojen iyonları negatif levhaya, sülfat iyonları da pozitif levhaya

doğru gider. Şarj sonunda anotta kurşun dioksit (PbO2), katotta ise gözenekli saf

kurşun (Pb) oluşur. Böylece iki ayrı cins levha elde edilmiş olur. Kurşun asitli

bataryalarda iki elektrot arasındaki gerilim 2,2 volttur.

Şarj edilmiş batarya bir alıcıya bağlanacak olursa akım dış devrede pozitif

levhadan negatif levhaya, akünün içinde ise negatiften pozitife doğru akar (deşarj

olayı). Deşarj süresince sülfat iyonları negatif levhaya giderken hidrojen iyonları

da pozitif levhaya gider. Deşarj olayı sonunda ise her iki levhada başlangıçtaki

kurşun sülfat (PbSO4) hâline geleceğinden akü dış devreye akım veremez olur.

Uygulamada kurşun asitli bataryalar en çok motorlu taşıt araçlarında,

telekomünikasyon tesislerinde kullanılır. Tekrar şarj edilebilmeleri nedeniyle

pillere göre üstünlükleri vardır.
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Kurşun Asitli Akülerin Çalışma Prensibi: Basit olarak bir batarya elemanı, içinde

sulandırılmış (seyreltik) sülfürik asit bulunan bir kaba iki kurşun levha

daldırılması ile elde edilir. Bu iki plakanın uçları bir doğru akım kaynağına

bağlanıp bir süre doğru akım geçirilirse (+) uca bağlı olan plakanın yüzeyi kurşun

peroksit (PbO2) tabakası ile kaplanır. Sonra plakaların uçları bir alıcıya

bağlanırsa akım verdikleri görülür. Böyle bir batarya elemanının başlıca iki

kusuru vardır;

× Birincisi, levha halindeki kurşun

plakada kimyasal olay yalnız

yüzeyde çok ince bir tabakada

meydana gelir, çünkü elektrolit

(sülfürik asit su karışımı)

gözeneksiz olan kurşun levhanın iç

kısımları ile temas edemez. Bu

yüzden, şarj sırasında depolanan

enerji çok az olur.

× İkincisi, plakalar birbirinden uzak

olduklarından bataryalar gerçekte

de böyle yapılsaydı hacimleri çok

büyük olurdu. Gerçekte bataryaların

küçük olmaları için plakalar birbirine

iyice yaklaştırılırlar.

Gümüş Oksit akümülatör

Kurşun Asitli Akülerin Deşarjı: Batarya deşarj olurken elektrolitteki sülfürik asit

azalır. Sülfürik asidin yoğunluğu sudan daha fazladır. Bu yüzden elektrolitte asit

fazla olduğu zaman elektrolit yoğunluğu fazladır. Asit miktarı azaldıkça elektrolit

yoğunluğu azalır. Boşalan batarya da bir yandan asit eksilirken öbür yandan su

oluşur ve elektrolit yoğunluğu gittikçe azalarak suyunkine yaklaşır. Bu özellikten

yararlanılarak bataryanın şarj durumu ölçülebilir. Yoğunluk ölçmek için hidrometre

kullanılır. Ölçü birimi olarak bome (baume) derecesi ve özgül ağırlık kullanılır.

TEMEL ELEKTRİK I

Elektrolit yoğunluğu çevre sıcaklığına göre değişir. Dünya yüzeyi üç değişik iklim

kuşağına ayrılmıştır. Sıcak kuşak, orta kuşak ve soğuk kuşaktır. Sıcakta

bataryada kimyasal olayın kolaylaşması yüzünden self deşarj olayı hızlanır.

Yoğunluk fazla olursa bu olay daha da hızlanır ve bu durum bataryanın ömrünü

kısaltır. Bunu önlemek için sıcak ülkelerde kullanılan bataryalarda elektrolit

yoğunluğu azaltılır(1.230). Orta kuşakta kullanılan elektrolit yoğunluğu genellikle

1.280‟dir. Soğuk kuşakta kullanılan elektrolit yoğunluğu daha yüksektir, 1.320

olabilir.
21
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Elektrolit içindeki asit sülfat (SO4) ve hidrojen (H2) iyonları verir. Sülfat iyonları

eksi (-) ve hidrojen iyonları ise artı (+) değerlidirler. Deşarj sırasında sülfat (SO4)

iyonları her iki plakadaki kurşunla birleşerek kurşun sülfat (PbSO4) oluştururlar.

Pozitif plakadaki kurşun peroksidin (PbO2) oksijeni ise ayrışarak asittin hidrojeni

ile birleşir ve su oluşur.

Deşarj olurken reaksiyon, PbO2 + 2H2SO4 + Pb 2PbSO4 + 2H2O

Akümülatör deşarjı

22
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Kurşun Asitli Akülerin Şarjı: Boşalmış olan batarya bir doğru akım kaynağına

bağlanıp deşarj akımına ters yönde bir şarj akımı geçirilirse pozitif ve negatif

plakalardaki kurşun sülfat ayrışır. Her iki plakadan ayrılan sülfat (SO4) iyonları

suyun hidrojeni ile birleşip sülfürik asit (H2SO4) oluştururken suyun oksijeni de

pozitif plakada kurşunla birleşip kurşun peroksit (PbO2) oluşur. Negatif plaka ise

saf kurşun haline dönüşür. Böylece her iki kutupta kimyasal bakımdan farklı

maddeler yeniden oluşur.

Şarj olurken ise reaksiyon, 2PbSO4 +2H2O PbO2+2H2SO4 + Pb şeklinde

gerçekleşir.

Akümülatör şarjı

Akümülatör bataryaları iki şekilde şarj edilebilir. En iyisi ve tercih edileni

yavaş şarjdır.

23
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Yavaş Şarj İşlemi: Akülerin self (kendi kendine) deşarjını önleyerek tam

kapasitede kalmalarını sağlamak için sürekli yapılan şarjdır. Zayıf şarj, float şarj,

tampon şarj gibi terimlerle de ifade edilir.

Bataryaların şarjında izlenen normal yoldur. Bu iş için genel olarak şarj

redresörleri kullanılır. Bu cihazlar alternatif akımı doğru akıma çevirirler ve cihazın

kapasitesine göre bir veya daha çok sayıda bataryayı aynı anda şarj edebilirler.

Şarj edilecek batarya sayısı birden fazla ise bunlar genellikle birbirine seri

bağlanarak şarj edilirler. Bu bataryaların kapasitelerinin birbirine yakın olması iyi

olur. Ancak şarj edilmesi gereken bataryalardan biri diğerlerinden küçükse şarj

akımı en küçük kapasiteli bataryaya göre ayarlanır.

Akülerin seri bağlanması ve şarj-deşarjda elektron yönü

24
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Zaman varsa şarj akımı daha da düşük tutulabilir. Şarj akımı, yeni akülerde

kapasite başına 0,3 mA (100Ah için 30 mA), üç yıllık akülerde kapasite başına

0,5 mA (100Ah için 50 mA), altı yıllık akülerde kapasite başına 1,5 mA (100Ah

için 150 mA). Yavaş şarj voltajı fazla olursa, aşırı su kaybına neden olur. Yavaş

şarj voltajı düşük olursa, zamanla hücreler arasında voltaj farklılığı oluşur. Şarj

işlemine bataryanın bütün elemanlarından serbestçe gaz çıkmaya başlayıncaya

kadar devam edilir ve iki saat içinde daha fazla yoğunluk artması olmuyorsa şarj

işlemi tamamlanmış kabul edilir. Yoğunluk şarj başlangıcında yavaş artar, çünkü

oluşan asit dibe çöker. Şarj sonuna doğru çıkmaya başlayan gazlar elektroliti

karıştırdığından yoğunluk artışı hızlanır. Şarjın sonunda yoğunluk 1.280 olmalıdır.

Şarj süresi şu şekilde hesaplanır: 

Şarj Süresi = Bataryanın Boş Kısmı    + %25 kayıp 
                                 Şarj Akımı 

Örnek: Kapasitesi 75 Ah (Amper saat) olan batarya ¼ şarjlı olduğu ölçülmüştür.

7.5 A şarj akımı ile kaç saat şarj edilmelidir?

Boş kısım = 75 - (1/4 x 75) ise 75 – 18= 57 Ah (yaklaşık) 

Şarj süresi = 57 / 7.5 + % 25 kayıp = 7.6 + 1.9 = 9.5 saat şarj edilmelidir. 25
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Çabuk şarj işlemi: Kısmen veya tamamen deşarj olmuş bir aküye, tam

kapasitesini tekrar kazandırmak için yapılan şarjdır. Tekrar şarj veya boost şarj

(hızlı şarj) sözcükleri ile ifade edilir. Genellikle iki türlü yapılır.

• Manuel hızlı şarj: Akımı limitlenebilen bir redresör ve ilgili bir personelin kontrolü altında

yapılan şarj işlemidir.

• Otomatik hızlı şarj: Şarj, akım limiti ve şarj voltaj değerleri önceden ayarlanmış bir

redresörle, otomatik olarak yapılır. Şarjın hiçbir aşamasında, personelce bir müdahale

yapılmaz. Bilerek, kurallarına uyularak yapılırsa şarj zamanı çok kısaltılır ve zaman

kazanılır. Çabuk şarj işlemi yalnız sağlam bataryalara uygulanabilir. Ayrıca bir bataryanın

normal ömrü içinde yapılabilecek çabuk şarj işlemi sayısının onu geçmemesi tavsiye

edilmektedir. Çabuk şarj cihazı hiçbir zaman bataryayı tam şarj etmek için

kullanılmamalıdır. Aksi halde, şarj edilmeye çalışılan batarya kısa bir sürede tamamen işe

yaramaz hale gelebilir. Batarya çabuk şarj edilmeden önce daima yoğunluk kontrolü ve

gözle muayene yapılarak bataryanın genel durumu belirlenmeli, elektroliti eksikse saf su

koyarak seviyesi tamamlanmalı, ondan sonra çabuk şarj edilmelidir. Eğer elemanlardaki

elektrolit yoğunlukları düşük fakat eşitse batarya, şarj sırasında başka bir sorun çıkmaması

koşuluyla, güvenle çabuk şarj edilebilir. Elektrolitin rengine de dikkat edilmelidir. İçinde

kahverengi parçacıklar varsa batarya çabuk şarj edilmemelidir. Bu parçacıklar pozitif

plakadan dökülen aktif madde parçacıklarıdır. Elektrolitte bunların bulunuşu elemanların

diplerinde çok miktarda birikinti bulunduğunun belirtisidir.

Bu batarya çabuk şarj edilirse bu sırada oluşacak gazlar elektroliti ve bu birikintileri

harekete geçirir. Bu parçacıkların daha sonra negatif plakaların üzerine çökmesi ile

plakalar üstten birleşerek batarya da kısa devre meydana getirirler.

26
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Çabuk şarj cihazı ile birlikte bataryaya daima bir voltmetre de bağlanmalı, şarj

akımları 6 voltluk bataryalarda gerilim 7.75 voltu ve 12 voltluk bataryalarda 15.5

voltu geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Şarj sırasında gerilim bu değerleri

aşarsa şarj akımı gerilim bu değerleri aşmayacak şekilde azaltılmalıdır.

Batarya şarj işlemi

(Gaz çıkışı ve deşarjda sülfatlaşmış plakaların durumu)
27
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Akü şarj-deşarjı ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

 Batarya aşırı şarj edildiğinde pozitif elektrotta oksijen gazı üretilir. Aşırı deşarj, akünün iç

direncini arttırarak plakaların sülfatlaşmasına neden olur.

 Isı arttıkça bataryanın voltajı düşer. Voltaj düştükçe vereceği akımda azalır.

 Bir batarya oda sıcaklığında her gün %1 oranında boşalır. Sıcakta bataryada kimyasal

olayın kolaylaşması yüzünden self deşarj olayı hızlanır. Bunu önlemek için sıcak

ülkelerde kullanılan bataryalarda elektrolit yoğunluğu azaltılır. Yüksek sıcaklıklar,

muhtemel oksijen/hidrojen gaz oluşumuna neden olarak akünün servis ömrünü kısaltır. -

40 C’de akü servis ömrü %25’e düşer.

 İç direnç ne kadar düşük olursa batarya o oranda yüksek akım verir.

 Kurşun asit aküleri asla boşalmış veya kısmen boşalmış durumda tutulmamalıdır. Aküler

uzun süre depolanacaksa altı ayda bir kere şarj edilmesi uygundur.

 Akü deşarj oldukça, asittin plakalara gitmesi sonucu, elektrolit, büyük oranda sudan

ibaret kalarak, donma olasılığı artar (çok soğuk yerlerde kullanımında).

Bataryalar, şarj oldukça voltajları artar, bu voltaj, redresör voltajına zıt etki yaparak şarj

akımını azaltır. Şarj akımının azalmasını önleyerek sabit kalmasının yolu, akımın azalması

oranında, redresör voltajının yükseltilmesidir. Redresörler otomatik voltaj regülasyonu

devreleri ile bu işlemi yaparak sabit akımla şarja imkân verirler. Sabit akımla yapılan şarj

süresince, redresör voltajı, akım limitleme devresinin kontrolündedir. Sürekli olarak

servisteki redresörlere ve sisteme bağlı olan iki grup batarya, AC kesintisi sonucu deşarj

olacaktır.

AC enerji tekrar geldiğinde, herhangi bir personel müdahalesi olmaksızın redresörler

aküleri otomatik olarak şarj edecektir. İşlem otomatik olmakla birlikte, redresörün

akım limit değeri ve şarj voltaj değerleri önceden uygun olarak ayarlanmalıdır.

28
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Nikel-Kadmiyum Piller: Nikel-kadmiyum adından da anlaşılacağı gibi nikel (Ni) ve

kadmiyumdan (Cd) yapılmış pillerdir. Bu piller hafızalı piller olarak da adlandırılır. Ni-Cd

piller boşalıncaya kadar dış devreye verdiği gerilim değeri hep aynı seviyededir. Bu pillerde

nikel pozitif kutbunu, kadminyum ise negatif kutbunu meydana getirir. Ni-Cd pillerde

kimyasal reaksiyonun oluştuğu elektrolit su içerisinde çözülmüş potasyum hidroksittir

(KOH). Pilin deşarjı esnasında negatif elektrot olan kadminyumdan pozitif elektrot olan

nikele doğru elektron akışı olur. Elektron hareketinin sonucunda da elektrik akımı meydana

gelir. Pilin şarjı sırasında ise bu olayların tersi bir durum söz konusudur.

Tüm pillerin üzerinde mevcut olan pilin akım gücünü gösteren bir rakam mevcuttur. Bu

amper / saat olarak ifade edilir. Bir pilin üzerinde 800 mA /h yazıyorsa bu şu demektir: Bu pil

800 mA akımı ancak bir saat akıtabilir. Eğer bu pilden devamlı olarak 100 mA akım

çekiyorsanız o zaman bu pil size 8 saat hizmet edecektir.

Ni-Cd pillerin şarjında değişik teknikler kullanılır. Bunlar pilin ömrünü uzatmak için yapılan

işlemlerdir. Pil yarı boşalmış hâlde iken şarj edilmez, aksi hâlde pil hafızasında tuttuğu bu

noktadan ileriye doğru şarj olur bu da kapasitesini düşürür. Bu tip piller önce boşaltılır,

sonra şarj edilir. Ni-Cd pillerde meydana gelen kimyasal olay sonucunda elektrotların

fiziksel yapısında herhangi bir değişim olmaz. Elektrotlardaki aktif maddeler alkalin elektrolit

içinde çözünmez ve katı hâlde kalır. Bu nedenle Ni-Cd piller uzun ömürlüdür. Kimyasal

reaksiyon sonucunda azalan ya da kaybolan aktif madde yoktur.

Uçaklarda sonoton tip Ni-Cd bataryalar kullanılmaktadır. 29
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Ni-Cd bataryaların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 Yangına karşı dayanıklıdır. 

 Asit buharına karşı sızdırmazlık özelliği vardır.

 Yüksek akım verebilir (örneğin, APU - Yardımcı Güç Ünitesi startında)

 Uzun ömürlüdür, plakaları çabuk bozulmaz. 

 Kısa sürede şarj olabilir (şarj için batarya şarj ünitesi kullanılır).

Alkali Piller: Alkali pillerin anodunda yüksek-düzey alanlı çinko tozu, katodunda

ise yüksek kaliteli mangandioksit (MnO2) bulunmaktadır. Elektrolit potasyum

hidroksittir. Alkali pillerde, aktif katot maddesi olarak cıva oksit (HgO) veya gümüş

oksit (Ag2O) gibi maddelerde kullanılabilir.

Alkali pilleri, yüksek oranda enerji tüketen cihazlarda (dijital kameralar gibi)

verimli olarak kullanmak mümkün değildir. Düşük oranda enerji tüketen aletlerde

radyo, saat gibi çok verimli şekilde kullanılır. Alkali piller yanlış kullanıldığı veya

hasar gördüğü zaman pil içindeki alkali madde sızar ve ellere veya göze temas

ettiğinde yanmasına neden olur.
30

31
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Pillerin İç Direnci ve Etkisi

Üreteç içerisindeki elektrolitin, elektrik yüklerine karşı gösterdiği dirence iç direnç

denir. İç direnç r harfi ile gösterilir. Birimi ohm ( Ω )’dur.

Pilin İç Dirençli Modeli

İdeal bir pilin iç direnci sıfırdır. Pratikte

kullanılan bütün pillerin bir iç direnci vardır.

Pilin iç direnci ne kadar düşükse pilin dış

devreye verdiği gerilim o kadar fazla olur.

Pilin iç direnci, elektrolitin yoğunluğuna,

sıcaklığına, elektrot ve elektrolitin direncine

bağlı olarak değişir.

İç direnci büyük olan pillerden büyük akım verildiğinde, iç dirençte düşen akım

artar ve pilin dış devreye verdiği gerilim azalır. Bu da devredeki alıcı üzerlerindeki

gerilimin eksilmesine neden olur. Pillerin iç dirençleri 0,1 ohm ile 200 ohm

arasında değişir.

Zamanla kullanılan pilin ısınmasının sebebi pilden çekilen akımın iç direnç

üzerinde ısı enerjisi meydana getirmesindendir.
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Pil Bağlantıları

Piller istenilen akım veya gerilim değerini elde etmek amacıyla seri, paralel veya

seri-paralel olarak bağlanabilirler. Pillerin değişik şekillerde bağlanmasıyla

oluşturulan üreteçlere batarya denir.

Pillerin Seri Bağlantısı: bir pilin pozitif (+) kutbunun diğer pilin negatif (-) kutbuna

bağlanmasıyla elde edilen devreye seri bağlantı denir. Seri bağlantıda toplam

gerilim ilk üretecin pozitif ucu ile son üretecin negatif ucu arasında ölçülen

gerilimdir.

Pillerin seri bağlanması ile dış devreye

verilen gerilim değeri artar. Gerilimi

arttırmak için piller seri olarak bağlanır.

Seri bağlantılı bataryaların ömürleri azdır.

Seri Bağlantıda İç Dirençler

n tane aynı değerli (eşit gerilimli) piller seri

olarak bağlanacak olursa bu durumda

toplam gerilim:

Toplam iç direnç rT ile gösterilirse,

Pillerin Paralel Bağlantısı: pillerin (+) kutuplarının birbirine, (-) kutuplarının da

birbirine bağlanmasıyla elde edilen pil bağlantısına paralel bağlantı denir.

TEMEL ELEKTRİK I

Piller paralel bağlanarak bataryanın akımı arttırılmış olur. Paralel bağlı pillerden

oluşturulan bataryaların ömürleri fazladır.

Gerilim değerleri birbirine eşit piller

paralel bağlı ise batarya gerilimi bir pilin

gerilimine eşittir.

Gerilimleri farklı piller paralel bağlanacak

olursa gerilim değeri büyük olan pil

diğerinin üzerinden hemen boşalır. Bu

nedenle, paralel bağlanacak pillerin

gerilimleri farklı olamaz.

Paralel bağlı pillerin oluşturduğu bir bataryanın toplam iç direnci:

Eğer n tane paralel bağlı pilin iç dirençleri birbirine eşitse rT:
33
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Seri-Paralel (Karışık) Bağlantı: büyük gerilim ve büyük akım değerlerinin elde

edilmesi için yapılan pil bağlantılarına karışık bağlantı denir. Karışık bağlantıda

önce seri bağlı pillerin eşdeğer gerilim ve iç direnci hesaplanır. Paralel bağlı

pillerin iç dirençlerinin terslerinin toplanması ile toplam iç direnç hesaplanır. Bu

işlem sonucunda bulunan paralel kol gerilimi bataryanın toplam devre gerilimidir.

Pillerin Seri-Paralel (Karışık) Bağlantısı ve Eşdeğer Devresi 34
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Örnek: Dört tane pil şekildeki gibi bağlanmıştır. Pillerin gerilimleri 12 V ve 6 V, her

birinin iç direnci ise 1 Ω’dur. Bu devrede A-B arasındaki toplam gerilim ve toplam

iç direnci hesaplayınız.

Çözüm:

Şekildeki devrenin toplam iç direnci:

A-B noktaları arasındaki toplam gerilim E1,2 ve E3,4gerilimlerine eşittir.

35


