
H a b e r l e r
İzmir Trafo Merkezinde tesis edilen Sen�

kron Kompansatör 12.2.İ958 tarihinde işlet�
meye girmiş bulunmaktadır.

Senkron Kompansatörûn karakteristik�
leri :

İmalâtçı firma: Le Materiel Electrique S. W.,

Paris.

Tip: SAT 14.8�135.Ö dahilî.
Takat: 15 MVAR (ileri)

7,5 MVAR (geri)

Nominal gerilim : 11 kV.

Devir sayısı: 1000 d/d

Stator kaçak reaktansı: % 9,5

Doymuş transient reaktans : % 31,0
Doğru eksen sübtrânsient reaktans : % 17,0
Ters eksen sübtrânsient reaktans : % 20,

Doğru eksen senkron reaktans : % 155,0

Ters eksen senkron reaktans : % 87,0
Kısa devre nisbeti: % 0,7

Maksimum yol alma akımı: 315 A.
15 MVAR (ileri) yükte ve 75° C de kayıplar:

335 kW.

7,5 MVAR (geri) yükte ve 75° C de kayıplar:
22.0 kW.. . ' , . . . . „ .

Boştaki kayıplar : 195 KW.

•
İzmir'deki Senkron Kompansatörün dev�

reye girmesi sayesinde Aydın Trafo Merkezini
de 12.2.1958 de işletmeye sokmak mümkün ol�
muştur.

12.2.1958 den 12.4.1958e kadar" iki aylık
tecrübe işletmesi muvaffakiyetle ikmal edil�
miş ve 16.5.1958 tarihinde Aydın Trafo Merke�
zinin kat'î kabulü yapılmıştır.

Aydın Trafo Merkezinden halen Aydın

Belediyesi Elektrik İşletmesi enerji almakta�
dır. Trafo üe İşletme arasındaki muvakkat ir�
tibat, yeniden tesis edilen ve şehir irtibattan
projesine dahil tesislerin faaliyete geçmesin�
den sonra iptal edilecektir.

Aydın Trafo Merkezini ayrı bir yazımızla
okuyucularımıza tanıtacağız.

•
E. I. E. İdaresi tarafından hazırlanan Ke�

sikköprü Hidroelektrik Santralı projesi Eti�
bank tarafından ele alınmış ve baraj, santral
ve salt teçhizatı için lüzumlu bilûmum maki�
ne ve elektrik teçhizatının teklif isteme şart�
namesi Avrupanın belli başlı 23 büyük imalât�
çı firmasına gönderilmiştir.

Bu davete teklif vermek suretiyle şu fir�
malar cevap vermişlerdir:

G.I.E. — İtalya

Ansaldo — »

A.E.G. — Almanya

Elin — Avusturya

Alınan teklif zarflan 9.6.1958 güdü saat
15.00 de Etibank İhale Komisyonu huzurun�
da acımış ve tekliflerin mukayese ve ince^
lenmesine başlanmıştır.

Odamız mensuplarından Y. Müh. Hüse*
yin Süt Etibank Umum Müdür Muavinliğine
vekâleten tâyin edilmiştir. Arkadaşımızı can�
dan tebrik ederiz.

Odamız mensuplarından Y. Müh. Arşen
.Diraduryan 25.2.1958 gecesi evinde uyuduğu
esnada fecî. bir tecavüze maruz kalmış ve
çekiç darbelerile kafatası kırılmak suretiyle
ağır şekilde yaralanmıştı. Arkadaşımız geçir�
diği iki mühim ameliyattan sonra tekrar ça�
lışmağa başlamış bulunmaktadır.

Arkadaşımıza geçmiş olsun deriz.
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