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1. Solar Montaj Sistemleri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

1.1 Tesis Lokasyonu ve Buna Bağlı Hesap Kriterleri

 Tesisin kurulacağı alanın Hava Koşulları, Kar yükü, Rüzgar ve Deprem gibi 
bir çok unsurun önceden irdelenmesi ve bu paratmetrelerin dikkate 
alınarak bölgeye özgü tasarım gerçekleştirilmelidir.

Örneğin : Kar yükünün fazla olduğu bölgelerde yüzey alanı büyük sehpa 
modellemesi yapılmamalıdır. Sistem yerden yüksek tasarlanmalıdır.

Arkadan Esen Rüzgar Akış çizgileri



• Coğrafik Koşullar ve Doğru Hesap Parametreleri ile Tesis Edilemeyen 
Santraller



• Coğrafik Koşullar ve Doğru Hesap Parametreleri ile Tesis Edilemeyen 
Santraller



 Hakim rüzgar yönü mutlaka irdelenmelidir.

 Dere yatağı ve su akış güzergahları tespit edilmeli ve tesislendirmeye
başlamadan önce mutlaka tedbir alınmalıdır. 

1.2 Zemin Yapısı ve Topografik Unsurlar

 Öncelikle PV Santral sahası için zemin etüt raporu temin edilmişse de 
sahada ramming testi yapılmalı çekme basma ve eğme kuvvetlerine karşı 
toprak direnci mutlaka ölçülmelidir.

 Kaya zemin uygulamalarında ise mutlaka taşıyıcı dikey kolon diagonal
çapından daha fazla delinerek uygulama yapılmalı, daha küçük çaplı 
delinip malzeme deformasyonu yapılarak uygulama yapılmamalıdır.



 Dolgu yapılan zeminlerde  mutlaka tabii zemine ulaşılana kadar ramming 
işlemine devam edilmelidir.

 Topografyanın çok fazla değişkenlik gösterdiği arazilerde panel yerleşim 
düzeni montaj ve uygulama kolaylığı sağlayacak şekilde seçilmelidir.

 Örneğin Tek Ayak taşıyıcılı konstrüksiyonların seçilmesi gibi.



1.3 PV Panel Montaj 
Kılavuzu

 Tasarım mutlaka PV Panel 
Montaj kılavuzuna uygun 
olarak yapılmalıdır. Her 
ne kadar PV paneller 
birbirleri ile görsel açıdan 
benzerlik gösterseler de 
mutlaka üreticiden bu 
bilgi alınmalı gerekirse 
konstrüksiyon tipi içinde 
onay alınmalıdır.

*Monokristalin/Polikristalin çerçeveli paneller için



2.  Solar Montaj Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

2.1 Aplikasyon

 Montaj sisteminin sahaya uygulanmasından önce yer altı kabloları köşk 
noktaları ve tesis sınır çizgilerinin kontrolü sağlanmalıdır.

 Tüm eksenel düzlemler  (D-B, K-G,  yükseklik)  gerekli ekipmanlar ile ( 
GPS, Nivo vs.) sahaya hassasiyetle uygulanmalı ve sıklıkla kontroller 
sağlanmalıdır.

2.2 Taşıma Ve İstifleme Koşulları

 Güneş Panelleri montaj noktasına 2 kişi ile taşınmalı bağlantı noktalarına 
hassasiyetle konulmalıdır. Montaj esnasında kesinlikle üstüne 
basılmamalı çekiç vb malzeme ile vurularak montaj yapılmamalıdır.

 Tüm taşıma ve indirme/bindirme işlemleri yetkin kişilerce iş güvenliği 
kurallarına uygun yapılmalıdır.

Taşıma Ve İstifleme Kuralları
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2.3 Bağlantı Ekipmanları 

 Civatalı bağlantılar uygun tork değerinde sıkılmalı, ve tork anahtarı ile 
kontrolü sağlanmalıdır.

 Civatalı bağlantılarda delik eksenini tutturmak adına sisteme ilave yükler 
yüklenmemelidir.

 Cıvata-Somun bağlantılı sistemlerde mutlaka gevşemeyi önleyici ekipman 
kullanılmalıdır. ( yaylı rondela, vb)

 Tipik Bağlantı Şekli: 



2.4 Korozyon 

 Sıcak Daldırma Galvanize Taşıyıcı sistem parçalarının zarar gören 
yüzeyleri mutlaka çinko esaslı boya ile kapatılmalıdır. Kesinlikle sprey 
boya kullanılmamalıdır.

 Aynı işlem delinen kesilen tüm yüzeyler için de uygulanmalıdır.

 Malzemeye Kalınlıklarına Göre Kaplama Kalınlıkları ((TS EN ISO 1461)



Uygunsuz Saha Montaj Örnekleri



Uygunsuz Saha Montaj Örnekleri



3.  Bakım Ve Onarım

3.1 Civata Tork Kontrol

Periyod: 6 Ay

Kontrol Yöntemi: 0-200 Nm tork anahtarı ile

Konstrüksiyon üzerinde etki eden dinamik yüklerden dolayı cıvatalarda 6 aylık 
periodlar ile cıvata tork kontrolü yapmak gerekmektedir. Sistemdeki tüm 
civatalar uygun tork değerleri ile sıkılmalıdır. Sıkma işleminde tork anahtarı 
kullanılmalıdır.

3.2 Sistem Mukavemet ve Zemin Kontrolü 

Periyod: 3 Ay

Kontrol Yöntemi: Göz, şerit-metre, lazer-metre vb.

Dolgu ve eğimli zeminlerden kaynaklı kayma ve zemin oturmaları ve 
olağanüstü kar, deprem ve rüzgar kuvvetleri neticesinde konstrüksiyonda 
oluşabilecek deformasyonların kontrolü her mevsim sonrası 3 aylık periodlar
ile kontrol edilmelidir.



3.3 Galvaniz Kaplama Kontrolü 

Periyod: 6 Ay

Kontrol Yöntemi: Göz ve Kaplama Kalınlığı Ölçer ile

Montaj sonrası dış etkenlerden dolayı (öngörülemeyen çevre koşulları, 
suistimal, dikkatsiz montaj işçiliği, temizleme makinesi vb. araçların verdiği 
zararlardan dolayı kaplama üzerinde oluşabilecek deformasyonların kontrolü 
6 aylık periodlar ile yapılmalıdır. 

• Tahrip olmuş bölgelerde onarım ISO 3549’a uygun, çinko bakımından 
zengin bir boyaile ya da uygun çinko pulları veya çinko macunu 
ürünleriyle yapılmalıdır.

• Onarım yapılmadan önce tahrip olmuş yüzey alanı zımpara ile 
temizlenmeli, pas, kir vs. ‘den arındırılmalı ve kaplama kalınlığı en az 100 
μm olmalıdır.
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