Orta Gerilim
teknik kılavuzu
IEC standartlarına göre OG tasarımı için temel bilgiler
2017 Baskısı

schneider-electric.com

2 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

Genel İçerik

Sunumlar

schneider-electric.com

s. 4

Tasarım kuralları

s. 33

Anahtarlama donanımı tanımı

s. 81

Ölçü birimleri

s. 120

Standartlar

s. 126

OG Teknik Kılavuz

I3

Sunumlar

4 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

OG Şebekeleri

s. 6

Güç transformatörleri

s. 9

Genel

schneider-electric.com

s. 9

Servis koşulları

s. 10

Sıcaklık artış sınırları

s. 11

Transformatör Verimliliği

s. 14

Gerilim düşüşü

s. 15

Paralel çalışma

s. 16

Üç fazlı Ortak Transformatör Vektör Grupları

s. 17

Koruma, Kontrol ve İzleme

s. 18

Akıllı şebekeler

s. 19

Çevre

s. 20

Prefabrik metal muhafazalı ve metal kılıflı
anahtarlama donanımı

s. 22

Giriş

s. 22

Gerilim

s. 23

Akım

s. 25

Frekans

s. 28

Anahtarlama donanımı fonksiyonları

s. 28

Erişilebilirlik ve servis sürekliliği

s. 29

OG Teknik Kılavuz

I5

Sunum

(1) IEC’ye göre orta ve yüksek gerilim arasında net bir
sınır bulunmamaktadır.
Yerel ve tarihsel faktörler rol oynar ve sınırlar genellikle 30
- 100 kV aralığındadır (bkz. IEV 601-01-28).

OG Şebekeleri

“Orta gerilim” terimi; yaygın olarak, 1 kV değeri üzerinde
gerilime sahip dağıtım sistemleri için kullanılır ve genellikle,
52 kV değerine kadar ve bu değerde gerilime sahip
dağıtım sistemlerini kapsar(1).

IEC 62271-1:2011 “Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol
donanımları; genel özellikler” yayını kapsamında bir not
bulunmaktadır:
“Bu standardın kullanımı için, yüksek gerilim (bkz. IEV
601-01-27), 1000 V değeri üzerindeki nominal gerilimdir.
Ancak, orta gerilim terimi (bkz. IEV 601-01-28), yaygın
olarak 1 kV değeri üzerinde gerilime sahip dağıtım
sistemleri için kullanılır ve genellikle, 52 kV değerine kadar
ve bu değerde gerilime sahip dağıtım sistemlerini kapsar.”.

Teknik ve ekonomik nedenlerle, orta gerilim dağıtım şebekelerinin servis gerilimi nadiren 36
kV değerini aşar.
Bir elektrik şebekesinin OG dağıtım şebekesine bağlantısı, her zaman özel OG trafo merkezi
(genellikle “Ana trafo merkezi” olarak tasarlanır) yoluyla gerçekleştirilir. Boyutuna ve belirli
kriterlere bağlı ve çoğunlukla yüklerle (nominal gerilim, sayı, güç, konum vb…) bağlantılı
olarak kurulum, “Sekonder trafo merkezleri” olarak tasarlanmış ek trafo merkezleri içerebilir.
Bu trafo merkezlerinin konumu, OG ve AG güç kablolarına ayrılan bütçenin optimize edilmesi
amacıyla dikkatle seçilir. Bu sekonder trafo merkezlerinin beslemesi, dahili OG dağıtımı
yoluyla ana trafo merkezinden yapılır.
Genellikle, çoğu yük beslemesi, OG/AG gerilim düşürücü transformatörler yoluyla alçak
gerilimde yapılır. 120kW değeri üzerinde veya civarındaki asenkron motorlar gibi büyük
yüklerin beslemesi orta gerilimde gerçekleşir.
Bu elektrik kılavuzunda yalnızca AG tüketicileri dikkate alınmaktadır. OG/AG gerilim düşürücü
güç transformatörleri, ana trafo merkezine veya sekonder trafo merkezlerine yerleştirilir. Çoğu
durumda küçük kurulumlar, ana trafo merkezinde yalnızca tek bir OG/AG transformatörü
içerebilir.
Ana trafo merkezi, beş temel fonksiyona sahiptir:
Fonksiyon 1: OG şebekesine bağlantı
Fonksiyon 2: Kurulumun genel koruması
Fonksiyon 3: Trafo merkezinde bulunan OG/AG güç transformatörlerinin beslemesi ve
koruması
Fonksiyon 4: Dahili OG dağıtımının beslemesi ve koruması
Fonksiyon 5: Ölçme.

Bir güç sisteminin koruması, mimarisine ve
çalışma moduna bağlıdır.
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Ana trafo merkezi, temel cihazlar içerir:
1. Devre kesici: Devre kesici, bir şebekenin kontrolünü ve korumasını sağlayan cihazdır.
Şebekenin kısa devre akımına kadar yük akımlarını ve hata akımlarını kapayabilir, kesebilir
ve bunlara dayanabilir.
2. Anahtarlar: Yük kapama ve kesme akımı değerlerine sahip alternatif akım anahtarları ve
bunların anahtarlama fonksiyonu için yük ayırıcılar.
3. Kontaktörler: Kontaktörler, özellikle OG kamusal aydınlatma ve endüstriyel motorlar gibi
belirli bir işlemde kullanılıyorlarsa, normal kullanım sırasında yüklerin gerektirdiği kapatma
ve açma işlemleri için kullanılır.
4. Akım sınırlama sigortaları: OG akım sınırlama sigortaları; öncelikli olarak
transformatörlerin, motorların ve diğer yüklerin korumasında kullanılır. Özel olarak
tasarlanmış ve oranlanmış bileşenlerinden bir veya daha fazlasının atmasıyla, yeterli bir
süre boyunca belirli bir değeri aştığında içinde bulunduğu devreyi açan bir cihazdır. Akım
sınırlama sigortaları, orta akım değerlerini (servis değerlerini 6 - 10 aralığından daha küçük
bir katsayı ile aşan) kaldırmak konusunda yetersiz kalabilir ve bu nedenle, genellikle bir
anahtarlama cihazı ile birlikte kullanılır.
5. Ayırıcılar ve topraklama anahtarları: Ayırıcılar, yalıtım seviyelerine zarar vermeden,
yüklü ve bağımsız olabilecek iki devre arasında ayırma sağlamak için kullanılır. Genellikle,
çevrim şebekesinin açık noktasında kullanılır. Çoğunlukla, kurulumun bir bölümünü, başka
anahtarlama cihazlarıyla sağlanandan daha iyi bir performansla güç kaynağından ayırmak
için kullanılırlar. Ayırıcı, bir güvenlik cihazı değildir. Topraklama anahtarları, iletkenleri
toprağa bağlamak için kullanılan özel cihazlardır. Böylece, iletkenlere güvenli bir şekilde
erişilebilir. Yüklü iletkenlerin kapanması gibi çalışmadaki bir hataya dayanabilmelerini
sağlamak amacıyla, nominal kısa devre kapama akımına sahip olabilirler.
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6. Akım transformatörü: Primer (OG) akım ile orantılı bir akıma sahip sekonder bir devre
sağlama amaçlıdır.
7. Gerilim transformatörü: Gerilim transformatörü, sekonder devresine, primer devreye
uygulananla orantılı sekonder akım sağlama amaçlıdır.
Tek bir OG/AG güç transformatörü içeren kurulumlarda, genel koruma ile transformatör
koruması birleştirilir.
Ölçüm, OG seviyesinde veya AG seviyesinde gerçekleştirilebilir. Transformatör nominal
gücünün, kuruluma güç sağlayan yerel şebeke tarafından sabitlenen sınırın altında kalması
koşuluyla, tek bir OG/AG transformatörü içeren kurulumlar için genellikle AG seviyesinde
yapılır.
Fonksiyonel gerekliliklere ek olarak, ana ve sekonder trafo merkezlerinin yapısı yerel
standartlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Her koşulda, IEC önerileri de dikkate alınmalıdır.

OG ve YG güç sistemleri için nötr
topraklama seçimi, çeşitli güç sistemi
tipleri için tek bir dengeleme unsuru
bulmanın imkansız olması nedeniyle,
öteden beri ateşli bir tartışmanın konusu
olmuştur.
Artık, kazanılmış deneyim, her sistemin
kendine özgü kısıtlamalarına göre uygun
bir seçim yapılmasına olanak verir.

Güç sistemi mimarisi
Güç sisteminin çeşitli bileşenleri farklı şekillerde düzenlenebilir. Ortaya çıkan mimarinin
karmaşıklığı, elektrik enerjisinin kullanılabilirliğini ve yatırım maliyetini belirler.
Bu nedenle, belirli bir uygulama için bir mimari seçimi, teknik gereklilikler ve maliyet
arasındaki dengeye bağlıdır.
Mimariler, aşağıdakileri içerir:
• radyal sistemler
-- tek besleme,
-- çift besleme,
-- paralel besleme,
• çevrim sistemleri
-- açık çevrim,
-- kapalı çevrim.
• dahili güç üretimine sahip sistemler
-- normal kaynak üretimi,
-- yedek kaynak üretimi.
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Topraklama empedansı
Nötr potansiyel, ZN empedansının tipine (kapasitif, rezistif, endüktif) ve değerine (sıfırdan
sonsuza kadar) bağlı olarak, toprağa beş farklı bağlantı yöntemi yoluyla sabitlenebilir veya
ayarlanabilir:
• ZN = v: izole nötr; örneğin, amaçlı topraklama bağlantısı yok,
• ZN, oldukça yüksek değere sahip bir rezistans,
• ZN, genellikle düşük değere sahip bir reaktans,
• ZN, sistem kapasitansını dengelemeye ayarlanmış bir kompanzasyon reaktansı,
• ZN = 0: nötr, doğrudan topraklı.

ZN

Ik1

C

C

C

Toprak hatası bulunan bir güç sisteminin eşdeğer şeması

schneider-electric.com

OG Teknik Kılavuz

I7

Sunum

OG Şebekeleri

Zorluklar ve seçim kriterleri
Seçim kriterleri, birçok açıyı kapsar:
• Teknik etkenler (güç sistemi fonksiyonu, aşırı gerilimler, hata akımı vb.);
• çalışmayla ilgili etkenler (servis sürekliliği, bakım);
• güvenlik (hata akımı seviyesi, dokunma gerilimi, kademeli gerilim);
• maliyet (yatırım harcaması ve işletme giderleri);
• yerel ve ulusal uygulamalar.
Başlıca teknik etkenlerden ikisi çelişir:
Aşırı gerilim seviyelerinin azaltılması
Çok yüksek aşırı gerilimler, elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik bozulmasına yol
açarak kısa devrelere neden olur.
Kurulumlara göre aşırı gerilimlerin birden fazla kaynağı bulunmaktadır:
• doğrudan besleme veya açıkta kalan havai sistemlerin parçalarındaki endüklenen
gerilim nedeniyle yıldırım aşırı gerilimi; kullanıcının besleme noktasına ve kurulumun
içine yayılan aşırı gerilim;
• anahtarlama veya rezonans gibi kritik durumlar nedeniyle ortaya çıkan sistem içindeki
aşırı gerilim;
• bir toprak hatasından ve bunun giderilmesinden kaynaklanan aşırı gerilim.
Toprak hatası akımının (Ik1) azaltılması
Hata akımı, aşağıdakilerle ilgili bir dizi sonuç doğurur:
• hata noktasındaki arktan kaynaklanan hasar; özellikle dönen makinalarda manyetik
devrelerin erimesi;
• kablo ekranının termik dayanımı;
• topraklama direncinin boyutu ve maliyeti;
• yakın telekomünikasyon devrelerindeki endüksiyon;
• açıkta kalan iletken parçaların potansiyelindeki artış nedeniyle insanlar için ortaya çıkan
tehlike.
Hata akımının azaltılması, bu sonuçların en az seviyeye indirilmesine yardımcı olur.
Ne yazık ki, bu etkilerden birinin optimize edilmesi bir diğerinin aleyhinedir. İki tipik nötr
topraklama yöntemi, bu zıtlığı daha da belirginleştirir:
• izole nötr, nötr boyunca toprak hatası akımını çok ciddi oranda düşürür ancak daha
yüksek aşırı gerilimler oluşturur;
• doğrudan topraklı nötr, aşırı gerilimi minimum seviyeye indirir ancak yüksek hata
akımına neden olur.
Çalışmayla ilgili etkenlere gelince, kullanılan nötr topraklama yöntemine bağlı olarak:
• kesintisiz ilk hata koşulu altında sürekli çalışma mümkün olabilir ya da olmayabilir;
• dokunma gerilimleri farklıdır;
• koruma ayırmanın uygulanması kolay ya da zor olabilir.
Bu nedenle, genellikle ortada bir çözüm seçilir. Örneğin, empedans yoluyla nötr
topraklama.

Nötr topraklama özelliklerinin özeti
Özellikler
Geçici aşırı gerilimlerin sönümlenmesi
50 Hz aşırı gerilimlerin sınırlanması

Nötr topraklama
İzole

Dengeli

Rezistans

Reaktans

Doğrudan

-

+-

+

+-

++

-

-

+

+

++

++

++

+

+

--

Servis sürekliliği (açma olmadan; kesintisiz hata, hata
akımının çok düştüğü anlamına gelir)

+

+

-

-

-

Koruma ayırmanın kolay uygulanması

-

--

+

+

+

Kalifiye personele gerek yok

-

-

+

+

+

Hata akımlarının sınırlanması

+ avantaj - özel dikkat

8 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

Sunum

Güç transformatörleri
Genel

Bir güç transformatörü; elektrik gücünün aktarımı amacıyla, elektromanyetik
endüksiyon yoluyla bir alternatif gerilim ve akım sistemini genellikle farklı değerlerde
ve aynı frekansta başka bir gerilim ve akım sistemine dönüştüren iki veya daha fazla
sargıya sahip bir statik ekipman parçasıdır.
Güç transformatörleri, IEC 60076 standartlar serisi kapsamındadır ve bu
standartlara göre OG şebekelerindeki ana gereklilikler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
• IEC 60076-1 genel;
• IEC 60076-2 sıvıya daldırılan transformatör için sıcaklık artışı;
• IEC 60076-7 yağlı güç transformatörleri için yükleme kılavuzu;
• IEC 60076-10 ses seviyelerinin belirlenmesi;
• IEC 60076-11 kuru tip transformatörler;
• IEC 60076-12 kuru tip güç transformatörleri için yükleme kılavuzu;
• IEC 60076-13 kendinden korumalı sıvı dolu transformatörler;
• IEC 60076-16 rüzgar türbini uygulamaları için transformatörler.
IEC 60076-8 uygulama kılavuzuna göre, transformatörlerin paralel çalışması, yük
altında gerilim düşüşleri ve artışları ve üç sargılı yük kombinasyonları için yük kaybı
sırasındaki hesaplamalar için gereken bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Güç
transformatörlerinin yüklenebilirliğiyle ilgili bilgiler; yağlı transformatörler için IEC
60076-7’de, kuru tip transformatörler için ise IEC 60076-12’de verilmiştir.
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Güç transformatörleri
Servis koşulları

Standartlar, performansları belirlenmiş olan normal servis koşullarını tanımlar.
Bu koşullar:
• Yükseklik: Deniz seviyesi üzerinde, 1000 m’yi aşmayan bir yükseklik.
• Soğutma aracının sıcaklığı:
Soğutma ekipmanının girişindeki soğutma havasının sıcaklığı
-- aşılmaması gereken değerler: her zaman 40 °C, en sıcak ay için aylık ortalama
30 °C, yıllık ortalama 20 °C.
-- altına düşülmemesi gereken değerler: dış mekan transformatörleri kullanılması
durumunda –25 °C, transformatör ve soğutucunun iç mekan kurulumuna yönelik
olduğu transformatörler kullanılması durumunda –5 °C.
	Su soğutmalı transformatörler için girişteki soğutma suyu sıcaklığının aşmaması
gereken değerler: her zaman 25 °C, yıllık ortalama 20 °C.
Soğutmayla ilgili diğer sınırlamalar aşağıdaki gibidir:
-- IEC 60076-2’de sıvıya daldırılan transformatörler;
-- IEC 60076-11’de kuru tip transformatörler.
• Besleme geriliminin dalga şekli:% 5’i aşmayan toplam harmonik içerik ve % 1’i
aşmayan eşit harmonik içerikle sinüsoidal bir besleme gerilimi.
• Yük akımı harmonik içeriği: Anma akımının % 5’ini aşmayan yük akımının toplam
harmonik içeriği.
Yük akımı toplam harmonik içeriğinin anma akımının % 5’ini aştığı yerlerdeki
transformatörler veya özellikle güç, elektronik veya rektifiye yükler sağlamak
amacıyla kullanılan transformatörler; “konvertör transformatörleri” konusunu ele
alan IEC 61378 serisine göre belirlenmelidir.
Transformatörler, %5’ten daha az bir akım harmonik içeriğiyle ve aşırı ömür kaybı
olmadan anma akımında çalışabilirler. Ancak, herhangi bir harmonik yüklemede
sıcaklık artışının yükseleceği ve nominal güçte sıcaklık artışı sınırlarının üzerine
çıkılacağı unutulmamalıdır.
• Üç fazlı besleme geriliminin simetrisi
Üç fazlı transformatörler için, yaklaşık olarak simetrik üç fazlı gerilimler grubu.
“Yaklaşık olarak simetrik” ifadesi; en yüksek fazlar arası gerilimin en düşük fazlar
arası sürekli gerilimin % 1’inden veya olağandışı koşullar altında kısa süreler
(yaklaşık 30 dakika) için % 2’sinden daha yüksek olmayacağı anlamına gelir.
• Kurulum ortamı
-- Transformatör buşinginin veya transformatörün harici yalıtımıyla ilgili özel bir
dikkat gerektirmeyen kirlilik oranına (tanım için bkz. IEC/TS 60815-1) sahip bir
ortam.
-- Tasarımda özel dikkat gerektirecek sismik bozucu etkiye maruz kalmayan bir
ortam (Bu, yer ivmesi seviyesi ag’nin 2 ms-2 değerinin altında veya yaklaşık 0,2g
olduğu durum olarak kabul edilir).
-- Transformatör, transformatör üretici tarafından sağlanmayan bir pano içine
kurulduysa, transformatör sıcaklık artış sınırları için doğru tanımın sağlanmasına
ve tam yükte kendi sıcaklık artış sınıfıyla tanımlanan panonun soğutma
kapasitesine dikkat edilmelidir (Bkz. IEC 62271-202).
-- IEC 60721-3-4’e göre aşağıdaki tanımlar içinde yer alan çevresel koşullar:
.. minimum harici soğutma aracı sıcaklığının –25 ºC olduğu durumlar hariç iklim
koşulları 4K2;
.. özel iklim koşulları 4Z2, 4Z4, 4Z7;
.. biyolojik koşullar 4B1;
.. kimyasal olarak aktif maddeler 4C2;
.. mekanik olarak aktif maddeler 4S3;
.. mekanik koşullar 4M4.
İç mekanlara kurulacak transformatörler için bu çevresel koşullardan bazıları geçerli
olmayabilir.
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Sıcaklık artış sınırları

Sıcaklık artış sınırları; ortam sıcaklığı olarak alınan ve transformatörü çevreleyen
sıcaklığa ve transformatörün farklı yük çevrimlerine göre tanımlanır.
Transformatör bir pano içine takıldığında, bu sıcaklık artışı pano tasarımını
yansıtmalıdır. Esas olarak bu pano; her ikisi de yerel servis koşullarına uyarlanan
bir sıcaklık artış sınıfı ve bir koruma derecesi ile tanımlanır (Bkz. IEC 62271-202).
Dış mekan kurulumunda, güneş radyasyonu etkilerini önlemek için transformatör ve
termal olmayan yalıtımlı tek kat metal pano üzerine bir güneşlik kurulması ve doğal
konveksiyonun korunması önerilir.

Yağlı transformatör: Soğutma yöntemleri
• İlk harf: Dahili soğutma aracı:
-- O: yanma noktası ≤ 300°C olan mineral yağ veya sentetik yalıtım sıvısı;
-- K: yanma noktası > 300 °C olan yalıtım sıvısı;
-- L: ölçülebilir bir yanma noktası olmayan yalıtım sıvısı.
• İkinci harf: Dahili soğutma aracı için sirkülasyon mekanizması:
-- N: soğutma ekipmanı boyunca ve sargılarda doğal termosifon akışı;
-- F: soğutma ekipmanı boyunca basınçlı sirkülasyon, sargılarda termosifon akışı;
-- D: soğutma ekipmanı boyunca, soğutma ekipmanından en azında ana sargılara
yönlendirilen basınçlı sirkülasyon.
• Üçüncü harf: Harici soğutma aracı:
-- A: hava;
-- W: su.
• Dördüncü harf: Harici soğutma aracı için sirkülasyon mekanizması:
-- N: doğal konveksiyon;
-- F: basınçlı sirkülasyon (fanlar, pompalar).
Üretici ve müşteri arasında başka türlü bir anlaşmaya varılmadıysa, sıcaklık artış
sınırları hem Kraft kağıdı hem de geliştirilmiş kağıt için geçerlidir (ayrıca bkz.
“yükleme kılavuzu” IEC 60076-7).
Gereklilikler

Sıcaklık artış sınırları K

Üst yalıtım sıvısı

60

Ortalama sargı (sargı rezistans varyasyonuna göre):
– ON... ve OF... soğutma sistemleri

65

– OD... soğutma sistemi

70

Sıcak nokta sargısı

78

Hava soğutmalı yağlı transformatör için özel servis koşulları durumunda önerilen
sıcaklık artış düzeltme değerleri.

60-65K Y/S

50-55K Y/S

40-45K Y/S

30-35K Y/S

Yağ ve Sargı
Sıcaklığı artışı
Ortam
Sıcaklığı

DM105206

Ortam sıcaklıkları °C
Transformatör aşırı ısınması (K)
0 => Pano yok
5
10
20
25

60

60

50

60

50

40

60

50

40

30

50

40

30

20

40

30

20

10

30

20

10

0

20

10

0

-10

10

0

-10

-20

0

-10

-20

-30

1,2

15
30

Sıcaklık artışı
düzeltmesi K(1)

Yıllık ortalama

Aylık ortalama

Maksimum

20

30

40

0

25

35

45

-5

30

40

50

- 10

35

45

55

- 15

(1) Bir önceki tabloda verilen değerleri ifade etmektedir

Yükleme kılavuzu IEC 60076-7 ve IEC 62271-202 standardı; transformatörün sıcaklık
artışı, transformatörü çevreleyen pano kullanımı nedeniyle aşırı ısınma ve yan tarafta
özetlenen yük faktörü arasındaki ilişkiyi açıklar.
1,1

1

0,9

0,8

0,7

Yük Faktörü

schneider-electric.com
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Sıcaklık artış sınırları

Kuru tip transformatör: Soğutma yöntemleri
Soğutma aracı tipi havadır ve aşağıdaki harflerle tanımlanır:
• N; soğutma doğal ise; hava akış konveksiyonu transformatör tarafından oluşturulur;
• G; soğutma basınçlı ise; hava akışı fanlarla hızlandırılır.
Not: Transformatör odasında duvara takılı bir fan tarafından çekilen hava akışı yerine,
transformatörün sargıları boyunca itilen bu hava akışı tercih edilir.
Ancak, ikisi bir arada kullanılabilir. Bir pano içine kurulduğunda transformatör
yük sınırı, transformatör sıcaklık artışlarına; pano ise IEC 62271-202’ye göre
değerlendirilmelidir.
Transformatörün, normal servis koşulları altında çalışma için tasarlanmış sargılarının
sıcaklık artışı, IEC 60076-11’e göre test edildiğinde aşağıdaki tabloda belirtilen
karşılık gelen sınırı geçmemelidir.
Sargı yalıtım sisteminin herhangi bir parçasında ortaya çıkan maksimum sıcaklık,
sıcak nokta sıcaklığı olarak adlandırılır.
Sıcak nokta sıcaklığı, IEC 60076-11’de belirtilen sıcak nokta sargı sıcaklığı nominal
değerini aşmamalıdır.
Bu sıcaklık ölçülebilir; ancak, pratik amaçlar için IEC 60076-12’deki (Yükleme
kılavuzu) denklem kullanılarak yaklaşık bir değer hesaplanabilir.
Yalıtım sistemi sıcaklığı
°C(1)

Anma akımında ortalamaMaksimum sıcak nokta
sargı sıcaklık artış
sargı sıcaklığı °C
sınırları K(2)

105 (A)

60

130

120 (E)

75

145

130 (B)

80

155

155 (F)

100

180

180 (H)

125

205

200

135

225

220

150

245

(1) Harfler, IEC 60085’te verilen sıcaklık sınıflarını ifade etmektedir.
(2) IEC 60076-11 sıcaklık artış testine göre ölçülen sıcaklık artışı.

DM105207

Transformatör prefabrik bir trafo merkezi içine kurulduğunda IEC 62271-202
standardı geçerlidir. Panonun sıcaklık artış sınıfı tanımlanış ve trafo merkezinin
sıcaklık davranışıyla (özel bir sıcaklık artış testiyle kontrol edilir) ilgili gereklilikler
belirtilmiştir.

Ortam Sıcaklığı

105 (A)

120 (E)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
1,2

130 (B)

1,1

155 (F)

1

180 (H)

200

0,9

Bu sınıf, “açık hava”ya kıyasla transformatörün aşırı ısınmasını yansıtır.
Yandaki şekil, transformatörün elektrik yalıtım sistemi sıcaklığına göre kuru tip
transformatörün pano dışındaki yük faktörünü göstermektedir (bkz. IEC 60076-11).

220

0,8

Kuru tip transformatör sınıfı için Yük Faktörü
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Sıcaklık artış sınırları

Yandaki şekil, pano sınıfına bağlı olarak ve 155°C transformatör yalıtım sistemi için
kuru tip transformatörün yük faktörünü göstermektedir. Diğer yalıtım sistemleriyle
ilgili şekiller IEC 62271-202’de bulunmaktadır.

Ortam Sıcaklığı

Pano Sınıfı (K)
Pano yok

Sınıf 5

Sınıf 10

Sınıf 20

Sınıf 25

Sınıf 30

70
60
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
1,2

Sınıf 15

Yandaki şekilde yer alan eğriler aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır:
a pano sınıfına ait doğruyu seçin;
b dikey eksende trafo merkezi yeri için belirli bir zaman aralığındaki ortalama ortam
sıcaklığını seçin;
c pano sınıfı doğrusu ile ortam sıcaklığı doğrusunun kesişimi, izin verilen
transformatör yük faktörünü verir.
1,1

1

0,9

0,8

Not: Pano içinde yalıtım sınıfı 155 °C (F) kuru tip
transformatörlerin yük faktörü.

Aşırı yüklenme
Ortam Sıcaklığı
Transformatörün nominal gücü, standartlarla tanımlanan normal servis sıcaklıkları
için belirlenmiştir:
• maksimum 40°C ortam sıcaklığı
• ortalama 30°C günlük ortam sıcaklığı
• ortalama 20°C yıllık ortam sıcaklığı
Talep üzerine, farklı ortam sıcaklığı koşulları altında çalışan transformatörler üretilebilir.
Aşırı yüklenme
Transformatörün aşırı yüklenmesi; transformatörün önceki yüküne, ilgili sargılara
veya aşırı yüklenmenin başlangıcındaki yağ sıcaklığına bağlıdır. Kabul edilebilir aşırı
yüklenme için izin verilebilir süre ve seviye örnekleri, yağlı ve kuru tip transformatörler için aşağıda, sırasıyla iki farklı tabloda gösterilmektedir. Örneğin, sürekli olarak
nominal yükünün %50’si ile yükleniyorsa transformatör, %150 veya %120’ye aşırı
yüklenebilir; fark yalnızca süre olur
• Yağlı transformatör için aşırı yüklenme

Önceki sürekli yükleme Yağ sıcaklığı

Belirli aşırı yüklenme seviyeleri (% nominal güç) için aşırı yüklenme süresi (dk.)

% nominal güç

°C

%10 dk.

%20 dk.

%30 dk.

%40 dk.

%50 dk.

50

55

180

90

60

30

15

75

68

120

60

30

15

8

90

78

60

25

15

8

4

Sargının zaman sabiti 2 - 6 dakika iken yağın zaman sabiti 2 - 4 saat olduğundan,
yağ sıcaklığının sargı sıcaklığı için güvenilir bir ölçüm olmadığı unutulmamalıdır. Yağ
sıcaklığı için görülür olmadan sargı sıcaklığının 105°C kritik sıcaklığı aşma tehlikesi
olduğundan, izin verilebilir aşırı yüklenme süresinin belirlenmesi büyük bir dikkatle
gerçekleştirilmelidir.
• K
 uru tip transformatör için aşırı yüklenme
IEC 60076-12’ye göre ve 155°C (F) termik sınıfa sahip transformatör için
Önceki sürekli yükleme Sargı Sıcaklığı
Sargı / Sıcak
Nokta
% nominal güç
50

°C
46/54

Belirli aşırı yüklenme seviyeleri (% nominal güç) için aşırı yüklenme süresi (dk.)
Sıcak nokta için maksimum sıcaklık 145°C
%10 dk.

%20 dk.

%30 dk.

%40 dk.

%50 dk.

41

27

20

15

12

75

79/95

28

17

12

9

7

90

103/124

15

8

5

4

3

100

120/145

0

0

0

0

0
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OG Teknik Kılavuz

I 13

Güç transformatörleri

Sunum

Transformatör Verimliliği

Yüksek verimliliğe sahip bir transformatör, son kullanıcı için daha az sahip olma
maliyeti sağlamak amacıyla düşük kayıp seviyeleri için tasarlanmış ekipmana karşılık
gelir.
Kayıplar, iki sınıfa ayrılabilir: transformatör yükü (akımın karesi) ile orantılı olan yük
kayıpları ve transformatöre enerji verildiği sürece çekirdeğin mıknatıslanmasından
kaynaklanan ve transformatör yükünün sabitinden bağımsız olan yüksüz kayıplar.

Örnek:
630 kVA, 20/0,4 kV üç fazlı transformatörün 1200 W
yüksüz kayba ve 9300 W yük kaybına sahip olduğunu
varsayalım.
Güç faktörü 1,0 ve 0,8 için tam yükte (durum 1) ve %75
yükte (durum 2) transformatör verimliliğini bulun.

Amorf çekirdekli transformatörler, klasik silikon çelik transformatörlere kıyasla %70
- %80 daha az enerji tükettiğinden, yüksüz kayıpları azaltarak daha fazla enerji
verimliliği sağlar. Bu nedenle daha ekonomiklerdir.

• Tam yük cosφ = 1
Iasym =

=
=

S ×cosφ

• A
 morf Çekirdek Teknolojisi Nedir?
Amorf metal, yüksek manyetik duyarlılığa ve daha yüksek elektrik direncine sahip,
katı bir metalik malzemedir. Metal atomları düzensizdir ve kristal olmayan bir şekilde
dizilirler. Klasik silikon çeliğe kıyasla amorf metalin mıknatıslanması ve
mıknatıslığının giderilmesi daha kolaydır. Çekirdek için kullanılan ince levhaların
kalınlığı, klasik çelik levhaların kalınlığının yaklaşık 1/10’u kadardır (0,02 mm) ve
kayıpların daha da azaltılmasına katkıda bulunur (daha düşük girdap akımı).

S×cosφ+NLL+LL×(S/SB)2
630000×1,0
6300000×1,0+1200+9300×(1,0)²
% 98,36

• Tam yük cosφ = 0,8
=
=

630000×0,8

Amorf Metal Manyetik Çekirdeğin Avantajları
-- Mıknatıslama akımının azaltılması;
-- Çekirdekte daha az sıcaklık artışı;
-- Düşük kayıp; özellikle yüksüz kayıplar, klasik çeliğe kıyasla üçte bire düşer;
-- Daha az sera gazı emisyonları.

6300000×0,8+1200+9300×(1,0)²
% 97,96

• Yük 0,75 ve cosφ = 1

=
=

S ×cosφ

Aşağıdaki şema, enerji verimliliğini özetlemektedir.

S×cosφ+NLL+LL×(S/SB)2
0,75×630000×1,0
472500×1,0+1200+9300×(0,75)²
% 98,66

Çevresel sürdürülebilirlik

=
=

0,75×630000×0,8
472500×0,8+1200+9300×(0,75)²
%98,33

Enerji verimliliği

• Yük 0,75 ve cosφ = 0,8

HE+

Transformatörler

Amorf metal

DM105209

Iasym =

Büyük teknolojik buluş

Manyetik çekirdek

HE

Transformatörler

HE Olmayan
Transformatörler

Enerji maliyeti tasarrufu
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Gerilim düşüşü

Örnek:
630 kVA, 20/0,4 kV üç fazlı transformatörün 9300 W yük
kaybına ve %6 kısa devre empedansına sahip olduğunu
varsayalım. Güç faktörü 1,0 ve 0,8 için tam yükte (durum
1) ve %75 yükte (durum 2) gerilim düşüşünü bulun.
Aşağıdaki denklem, gerilim düşüşünü verir:
• Tam yük cosφ = 1
Udrop =

(1,0)×(1,4762×1+5,816×0) +
1/2×1/100×(1,0)2 (1,4762×0+5,816×1)²

=

% 1,645

• Tam yük cosφ = 0,8
Udrop =

(1,0)×(1,4762×0,8+5,816×0,6) +
1/2×1/100×(1,0)2 (1,4762×0,6+5,816×0,8)²

=

% 4,832

• Yük 0,75 ve cosφ = 1
Udrop =

(0,75)×(1,476×1+5,816×0) +
1/2×1/100×(0,75)2 (1,476×0+5,816×1)²

=

% 1,202

• Yük 0,75 ve cosφ = 0,8
Udrop =

(0,75)×(1,476×0,8+5,816×0,6) +
1/2×1/100×(0,75)2 (1,476×0,6+5,816×0,8)²

=

% 3,595

Gerilim düşüşü; diğer sargılara ya da sargılardan birine sağlanan gerilim
aşağıdakilerden birine eşit iken, sargının yüksüz gerilimi ile belirli bir yük ve güç
faktöründe aynı sargının terminallerinde ortaya çıkan gerilim arasındaki aritmetik
farktır:
• transformatör ana kademede bağlıysa (bu durumda sargının yüksüz gerilimi,
nominal değerine eşittir) nominal değere;
• transformatör başka bir kademeye bağlıysa kademe gerilimine.
Bu fark, genellikle, sargı yüksüz geriliminin yüzdesi olarak ifade edilir.
Not: Çok sargılı transformatörler için gerilim düşüşü veya artışı, yalnızca sargının
yüküne ve güç faktörüne değil aynı zamanda diğer sargıların yüklerine ve güç
faktörlerine de bağlıdır (bkz. IEC 60076-8).
Gerilim düşüşü hesaplama gerekliliği
Bir transformatörün nominal gücü ve nominal gerilimiyle ilgili IEC tanımları; nominal
gücün giriş gücü olduğunu ve aktif güç (ana terminaller) için giriş terminallerine
uygulanan servis geriliminin, kural olarak, nominal gerilimi aşmaması gerektiğini
ifade etmektedir. Bu nedenle, yük altında maksimum çıkış gerilimi; nominal gerilim
(veya kademe gerilimi) eksi gerilim düşüşüdür. Kural olarak, anma akımı ve nominal
giriş gerilimindeki çıkış gücü; nominal güç eksi transformatördeki güç tüketimidir
(aktif güç kaybı ve reaktif güç).
Kuzey Amerika alışkanlıklarına göre MVA değeri, sekonder anma akımında ve
%80 veya daha yüksek geri güç faktöründe transformatördeki gerilim düşüşünü
dengelemek için gereken gerilimi primer sargıya vererek sekonder anma gerilimini
korumaya dayalıdır.
Bu nedenle, belirli bir yükte belirli bir çıkış gerilimini karşılamak için gereken
ilgili nominal gerilimin veya kademe geriliminin belirlenmesi, bilinen veya tahmini
transformatör kısa devre empedansı verilerini kullanarak gerilim düşüşünün
hesaplanmasını içerir.
Udrop = S/SB × (er cosφ +ex sinφ) + 1/2 × 1/100 × (S/SB)²×(er sinφ +ex cosφ)²

Udrop

Yük yüzdesinde gerilim düşüş oranı

%

LL

Yük kayıpları

W

SB

Transformatör gücü

W

er

Rezistif bölüm

VA

Uk

Kısa devre empedansı

%

ex

Reaktif bölüm

VA

schneider-electric.com

Rezistif ve reaktif bölümler sırasıyla:
er
ex

Rezistif bölüm.
er = LL/SB
Reaktif bölüm.
ex=(Uk²-er²)
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Güç transformatörleri
Paralel çalışma

Örnek:
Üç transformatörün paralel çalıştığını varsayalım. İlk
transformatör 800 kVA nominal güce ve %4,4 kısa devre
empedansına sahiptir. Diğer iki transformatörün nominal
gücü ve kısa devre empedansı ise sırasıyla, 500 kVA
ve %4,8 ve 315 kVA ve %4,0’dır. Üç transformatörün
maksimum toplam yükünü hesaplayın.
Üç transformatör arasında minimum kısa devre
empedansına sahip olan, üçüncü transformatördür
• Transformatör 1’in yükü
Pn,1 = P1 × (Uk,min)/(Uk,1) = 800 × 4/4,4 = 728 kVA
• Transformatör 2’nin yükü
Pn,1 = P2 × (Uk,min)/(Uk,2) = 500 × 4/4,8 = 417 kVA
• Transformatör 3’ün yükü
Pn,1 = P3 × (Uk,min)/(Uk,2) = 315 × 4/4 = 315 kVA
• Üç transformatörün maksimum toplam yükü:
Ptot = Pn,1 + Pn,2 + Pn,3
= 728 + 417 + 315 = 1460 kVA
• Üç transformatörün toplam kurulu gücü:
P = P1 + P2 + P3
= 800 + 500 + 315 = 1615 kVA
Yukardaki işlemlerden, maksimum toplam yükün (1460
kVA), toplam kurulu gücün (1615 kVA) %90,4’ünü ifade
ettiği sonucu çıkmaktadır.
Maksimum toplam yükün toplam kurulu güce eşit olması
için transformatörlerin aynı kısa devre empedansına sahip
olması gerektiği unutulmamalıdır.

16 I OG Teknik Kılavuz

IEC 60076-1’in bilgilendirme amaçlı ekinde; paralel çalışmanın alışıldık olmasıyla
birlikte, başka transformatörlerle paralel olarak kullanılacağı durumlarda kullanıcının
transformatör üreticisine danışarak söz konusu transformatörleri belirtmesi
önerilmektedir.
Yeni bir transformatör için mevcut transformatörlerle paralel çalışma gerekiyorsa, bu
durum belirtilmeli ve mevcut transformatörlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmelidir:
• Nominal güç.
• Nominal gerilim oranı.
• Ana kademe hariç diğer kademelere karşılık gelen gerilim oranları.
• Uygun referans sıcaklığa düzeltilmiş, ana kademede anma akımındaki yük kaybı.
• Ana kademedeki kısa devre empedansı ve uç kademelerdeki gerilim ile ana
kademedeki gerilim arasındaki fark %5’ten büyükse uç kademelerdeki kısa devre
empedansı.
• Varsa diğer kademelerdeki empedans.
• Bağlantı şeması, bağlantı sembolü şeması veya her ikisi.
Not: Çok sargılı transformatörlerde genellikle daha fazla bilgi gerekir.
Bu bölümde, paralel çalışma, aynı kurulumdaki transformatörler arasında
terminalden terminale doğrudan bağlantı anlamına gelir. Yalnızca iki sargılı
transformatörler dikkate alınmaktadır. Bu lojik, üç tek fazlı transformatörün
banklarına da uygulanabilir. Başarılı bir paralel çalışma için transformatörler
aşağıdakileri gerektirir:
• aynı faz-açı ilişkisi – saat sayısı (diğer olası kombinasyonlara aşağıda değinilmiştir);
• biraz toleransla aynı oran ve aynı kademe aralığı;
• biraz toleransla aynı nispi kısa devre empedansı – yüzde empedansı. Bu, iki
transformatör için kademe aralığı boyunca nispi empedans varyasyonunun da aynı
olması gerektiği anlamına gelir.
Bu üç koşul, aşağıdaki alt bölümlerde detaylandırılmıştır.
İnceleme aşamasında, mevcut bir transformatör ile paralel çalışması amaçlanan
transformatörün teknik özelliklerinin mevcut transformatör bilgilerini içermesi
önemlidir.
Bu konuda bazı uyarılar dikkate alınmalıdır.
• Güç oranları arasındaki fark büyük olan (örneğin; 1:2) transformatörlerin bir arada
kullanılması önerilmez. Optimum tasarımlar için doğal nispi empedans,
transformatör boyutuna göre değişir.
• Farklı tasarım konseptlerine göre üretilmiş transformatörlerin, kademe aralığı
boyunca farklı empedans seviyeleri ve farklı varyasyon eğilimleri sergilemeleri
olasıdır.
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Üç fazlı Ortak Transformatör
Vektör Grupları
Fazör
Terminal işaretleri ve
sembolleri faz kayması şeması
YG sargısı

AG sargısı

III

I

I

iii

Yd1

ii

II

I

ii

i

Dd0

iii

III

II

iii

III

ii

II

I

i

i

I

Yy0

Sargı bağlantıları

II

i

III

ii
iii

III

II

I
II
III

I

iii

I

ii

Yd5

i

Dy1

II

i

I
II

ii
i

III

iii

I

i

I

Yy6

iii

II

III

ii

III
Dy5

II

ii

II

I

i

Dd6

III

iii

III

II

ii

III

iii

I
II
III
I
II

ii
iii

III

i
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III
Dy11

i
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Koruma,
Kontrol ve İzleme
Schneider Electric, AG trafo merkezlerinden EYG iletim şebekesi çözümlerine kadar
tüm uygulamalar için modern trafo merkezi otomasyon, koruma, kontrol ve izleme
çözümleri sunar.
Koruma, kontrol ve izleme konusundaki öncü deneyimimiz ve dünya çapındaki
varlığımızla, enerjinin tüm kullanım ömrü boyunca değer katmak için IEC 61850 gibi
en yeni sektör standartlarına ve birlikte çalışma olanağına sahip yüksek kaliteli ve
kullanımı kolay çözümlere odaklanıyoruz.
Kamu hizmetleri için gelişmiş çözümler dahil tüm segmentlerde enerjinin
otomasyonu için ürünler ve çözümler sunuyoruz. Aşağıdakiler dahil birçok alanda
uzmanlık sahibiyiz:
• Trafo Merkezi Kontrol Sistemleri
• Koruma Röleleri
• OG Hata Algılama, İzleme ve Kontrol
• RTU'lar
• Şebeke Otomasyon Çözümleri
Kamu hizmeti kuruluşları ile endüstriyel ve ticari kuruluşlardaki önemli değişikliklerin
yanı sıra teknolojideki gelişmeler, sekonder sistem mühendisliğinin önemini
vurgulamaktadır. Sekonder sistemler; klasik ölçme, koruma ve kontrol görevlerine
ek olarak, kuruluşlara sistem kullanılabilirliğini artırarak kullanım ömrü boyunca
sermaye maliyetinin azaltılması gibi gerçek katma değerler sunmak için gereklidir.
Dijital kontrol sistemleri oluşturan bağlı sekonder cihazların evrimi, trafo merkezinde
bulunan tüm bilgilere erişimi büyük ölçüde artırmak amacıyla devam etmekte ve
varlık yönetimi için yeni yöntemler ortaya çıkarmaktadır.
Schneider Electric; referans malzemelere sahip modern ve etkin trafo merkezi
mühendisi sağlamak amacıyla, temel bilgi ve hesaplar ile temel teknolojilerden alet
transformatörlerini etkileyen geçici tepki ve satürasyon gibi konulara kadar koruma
sistemlerinin tüm yönlerini ele alan teknik referans kılavuzu [1] hazırlar.
Faydalı bağlantılar:
[1] Bkz. Schneider Electric web sitesinde NPAG.
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Varlık performans yönetimi

•		Endüstriyel Nesnelerin İnterneti,
büyük veri analitikleri, mobilite ve
iş akışı işbirliği gibi teknolojik yenilikler,
varlık güvenilirliği (güvenilirlik,
kullanılabilirlik, vb.) ve performansında
önemli gelişmeler için yeni fırsatları
temsil eder.
•		ISO 55001, varlık yönetim sistemi için
riskler ve fırsatlara odaklanarak kurum
kapsamında bir varlık yönetim sisteminin
gereksinimlerini belirtir.

İlk beş neden içinden olası dağıtım
panosu arıza risklerini tanımlayın ve
bunlardan nasıl kaçınacağınızı öğrenin
NETA raporuna göre, elektroteknik ekipmanlarda dağıtım panosu arızalarının
doğrudan veya dolaylı kaynaklı en önemli beş nedeni şunlardır:
•

Gevşek bağlantılar (Vakaların %25’i sigortalı)

•

Elektrik yalıtım sorunu

•

Farklı kaynaklardan su girişi

•

Kesici rafları

•

Hatalı topraklama hatalı koruma

Neden?

•

•
•

DM107010

Ne için?
Dairesel ekonomi, ürün yenileme yerine, büyük
kesintiler ve olası üretim kaybına yol açmadan ürün
güncellemelerini optimum hale getirmeyi amaçlar.
Amacı, ürünün kullanım ömrünü uzatmak ve
ürünlerin dayanıklılığını ve güvenilirliğini arttırmaktır.

Talebi Ekolojik
tasarıma odaklanarak
değiştirin (Dairesel
ekonomi, PEFCR,
E+ C- ...)

• Verileri analiz edin
• Sağlam eskiyen
modeller
• Duruma Bağlı Bakım
• Öngörücü Varlık
Yönetimi

•

Karanlık varlıkları seçin ve aydınlatın.
Öngörücü bakım yaklaşımıyla varlık arızası ile bağlantılı plansız bakım veya planlı
bakım gerektiren kesintileri en aza indirin.
Pazar, proaktif ve öngörücü bakım fırsatlarının ön hat personelini, maliyetli arızalar
veya kesintiler meydana gelmeden önce eyleme geçebilmeleri için güçlendirdiği
bütüncül ve operasyon odaklı bir görünüme geçmektedir.

Standartlar ve
yönetmelikler

Operator

Varlık
Yönetimi
Sistemi
Analitikler

• Kablolu veya kablosuz
• Düşük Güçlü
Geniş Alan Ağı

schneider-electric.com

• Referans profilleri
• Doğrulama testleri
• Erken tasarım aşamasında
Ürün Ortamı Profili (PEP)

Güç
cihazı

Eskiyen modeli
etkileyen faktörler
olan karanlık varlıkları
seçin ve aydınlatın

Veri

Ağ
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Çevresel ayak izini etkileyen
koşullar kullanın
Ön gereksinimler nelerdir?

Hizmet koşulları Ürünün Çevresel Ayak İzini
(PEF, LCA, PEP, vb.) etkiler*

DM107014

•

Ortam ve çalışma koşulları, ürünün kullanım ömrünü etkileyen anahtar faktörlerdir.
Kullanım ömrü, herhangi bir üründen beklenen Referans Yaşam Süresi (RLT),
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) veya
Ürün Çevresel Profilini (PEP) içerir. Bazı durumlarda, çevre koşulları kontrol
edilemez ve erken eskime bakımı yapılması veya daha sık bakım aralıkları gerekli
olur. .

İklim

+ Gerilimler

*: Bir ürünün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, giriş
verileri olarak normal kullanım koşullarına bağlı olan bir
beklenen teknik kullanım ömrü gerektirir.

Elektrik

Bu nedenle ürün kurulum kılavuzunda, normal çevre ve
çalışma koşulları (normal kullanım koşulları) içinde kalarak
beklenen kullanım ömrüne ulaşmak için gerekli koşulların
belirtilmesi tavsiye edilir.

Mekanik

Termik

Referans
Kullanım
Ömrü

PEP

EMF
Kirlilik ...

Kullanım koşulları
(Bilinen en iyi senaryo)

Yapay zeka (AI) yöntemleri
1. 		
2.
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
7. 		
8. 		
9. 		

Doğal dil üretimi
Konuşma tanıma
Makine öğrenimi platformları
Sanal aracılar
Karar yönetimi
AI için optimum donanım
Derin öğrenim platformları
Robot proses otomasyonu
Metin analitikleri ve NLP
(Doğal Dil İşleme)
10. Biyometri

Teknik
dayanıklılık

Riskleri nasıl azaltabilirsiniz?
• Daha iyi bir risk değerlendirme için ek sensörler kullanarak operatörün algılama
becerilerini genişletin ve fiziksel bozulma modeli, makine öğrenimi veya diğer
yapay zeka teknolojileri (AI) gibi çeşitli yöntem ve analizleri kullanarak karar almayı
optimum hale getirin.

Nasıl başlarsınız?
•

Eskiyen bir modelin işlev aktarımı karmaşıktır. Elektroteknik ürünler için etkileyici
faktörler sıcaklık, nem, kirleticiler ve yük faktörü olarak özetlenebilir.

Teknolojiyi mi belirlemeli yoksa çalışma
süresine mi odaklanmalısınız?
•

20 I OG Teknik Kılavuz

Çok sayıda kablosuz haberleşme protokolü vardır ve doğru seçimi yapmak için
özel bir işlev analiz gerekir. Bir trafoda çalışma süresi ve güvenli veri alışverişini en
üst düzeye çıkarmak için IEC 61850 standart serisi takip edilmelidir. Bununla
birlikte bazı güvenli kablosuz protokolleri veri kaydını en üst düzeye çıkarmaya
katkı sağlayabilir ve ZigBee Green Power (ZGP) gibi eskime değerlendirmelerine
yardımcı olabilir.

schneider-electric.com

Dijital dönüştürme

Sunum

Kablosuz haberleşme protokolleri
örneği

Orta menzilli

VERİ oranı

DM107013

Bu protokoller arasında bir karşılaştırmada ürün maliyeti, pil kullanım ömrü, telsiz
aboneliği, operasyon ve bakım sırasında EMC ve veri işleme analiz edilmelidir.
Maliyet ve güvenilebilirlik beklenen ana işlevler olarak kalır. ZigBee, IEEE 802.15.4
standardına uygun olarak temastan kaçınma, alıcı enerjisi algılama, bağlantı
kalitesi göstergesi, net kanal değerlendirmesi, onaylama, güvenlik, garantili zaman
aralıkları desteği ve paket tazeliğini içeren özelliklerle kötü niyetli RF ortamlarına
karşı tasarlanmıştır. ZigBee Green Power (ZGP), ilk olarak enerji toplama cihazlarını
destekleyen bir ultra düşük güçlü kablosuz standardı olarak geliştirilmiştir.

5G
4G
3G
2G

Kısa menzilli
BLE Bluetooth
80 m
WiFi
50 m

RFID

Uzun menzilli
VSAT
6lowPan

WPAN
IEEE 802.15.6

ZigBee
IEEE 802.15.4
100 m

LPWAN
Ağırlık
5 km

LoRa
5-50 km
f (yoğunluk)

Sig-Fox
5-50 km
f (yoğunluk)

MENZİL
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OG/AG Mimarisi

Bu OG/AG mimarisi, Ecostuxure platformuna benzer şekilde 3 katmanı temel alır.
Aşağıda gösterildiği şekilde termal sensörleri kullanan bu mimari, bir varlık performans
sistemi uygulanması gerektiğinde karşılaşılan çeşitli sorunların üstesinden gelir.

DM107011

Dijital OG/AG elektrik trafosu

PM107141

Bulut
Ayrıt

Mobil
bağlantı

Yerel

Taşma
algılama

PM107140

PM102685

PM103194

P101844

PM107141

Sıcaklık ve
nem

PM107144

PM107143

Varlık
algılama

DM107012

Dijital değerlendirme için sensörler

Analitik

Ağ

Sensörler

Veri

Kendinden
beslemeli

0 ila +80 °C

PM106332

+110 °C

0 ila +40 °C
+120 °C

Ya da

Çiy
Dew

Eskime
değerlendirmesi

PM106674

Pille
beslemeli
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Akıllı şebekeler

Günümüz kamu hizmet kuruluşlarının akıllı hizmet kuruluşlarına dönüşmesi
gerekmektedir.
Bu dönüşümde başarılı olanlar; verimli bir akıllı şebeke kullanır, üretimlerini
karbondan arındırır ve müşterilerine yeni hizmetler sunar.
Schneider Electric; daha akıllı kuruluşlara dönüşme yolculuğuna nasıl başlanacağı
ve bir yandan yüksek şebeke güvenilirliği ve güvenliğine ulaşırken yeni iş
modellerinin nasıl ele alınacağı konusundaki bilgilerini paylaşmaktadır [1][2].
Schneider Electric, kamu hizmet kuruluşlarıyla ilişki konusunda köklü bir geçmişe
sahiptir.
Uzmanlarımız, evlere ve iş yerlerine sürekli güç sağlamak için 19. yüzyıl sonundan
bu yana kamu hizmet kuruluşu ortaklarımızla el ele çalışmaktadır.
Dünya dijital olarak bağlı olduğundan ve insan refahı, dünya genelinde güç
şebekelerinin 7/24 hizmet verebilmesine dayandığından, artık risk daha büyüktür.
İnsanlarımız, ortak misyonumuzun, işletmeler ve şebeke gücüne erişimi olmayan
1,3 milyar kişi için yaşamı güzelleştirebileceğine inanmaktadır. Ayrıca, güç üretimi
faaliyetlerinin gezegenin iyiliği üzerindeki etkisinin de farkındayız.
Schneider; bu kitabı [1], otomasyonun kamu hizmet kuruluşlarının
modernleşmesine, şebekelerini genişletmesine ve daha gelişmiş müşteri hizmetleri
için verilerden faydalanmak amacıyla bilişim sistemleri ile çalışmalar arasında köprü
kurmasına nasıl yardımcı olacağını açıklamak için yazdı.
Kamu hizmet kuruluşlarının değişken üretimi azaltmak için esnek talebi nasıl daha iyi
yönetebileceğini ele alıyoruz.
Ayrıca, kamu hizmet kuruluşlarının, etkin maliyetle tesislerini geliştirmeyi,
yenilenebilir enerjiyi entegre etmeyi ve daha temiz ve güvenli güç üretimi için mikro
şebekeler kurmayı nasıl yapabileceğini keşfediyoruz.
Kitap, aşağıdaki bölümleri içermektedir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kamu hizmetleri sektörü: Güncel değerlendirme
Varlık yönetimi: Büyük veri çoğalmasına rağmen basitleştirme
Akıllı şebeke: Artık efsane değil
Nükleerin ilgili kalmasını ve paylaşımına katkıda bulunmasını sağlama
Yenilenebilir enerji entegrasyonu: Hassas bir dengeleme hareketi
Talep yönetimi ve ‘Üreten tüketiciler’in etkisi
Mikro şebekelerin kalıcı olma nedenleri
Şebeke güvenliği bilmecesinin çözülmesi
İvmelendirme için dış kaynak kullanımı: Beceri düzeylerinin artırılması

Faydalı bağlantılar:
[1] http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=SUBC1150901&p_
File_Id=1725650608&p_File_Name=smart-utility-ebook-schneider-electric-chapter1.
pdf
[2] http://schneider-electric.com/smart-utility-ebook
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Çevre

Tüm elektrik şebekesinin sürdürülebilir gelişmeye katkısı, kurulumun tasarımıyla
önemli ölçüde artırılabilir.
Çalışma koşullarını, OG/AG trafo merkezlerinin konumunu ve dağıtım yapısını
(dağıtım panoları, baralar, kablolar, soğutma yöntemi) göz önünde bulunduran,
optimize edilmiş bir kurulum tasarımının; özellikle enerji verimliliği açısından çevresel
etkileri (hammadde tüketimi, enerji tüketimi, kullanım ömrünü tamamlama) önemli
ölçüde azaltabileceği görülmüştür.
Mimarisinin yanı sıra, elektrik bileşenleri ve ekipmanının çevresel özellikleri; özellikle
uygun çevresel bilgiler sağlamak ve düzenlemeyi öngörmek açısından, çevre dostu
kurulum için önemli bir adımdır.
Avrupa’da, dünya genelinde çevre açısından daha güvenli ürünler hareketine
öncülük eden, elektrik ekipmanlarıyla ilgili birçok yönerge yayınlanmıştır.

RoHS Yönergesi (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması)...
Temmuz 2006’dan beri yürürlüktedir ve 2012 yılında revize edilmiştir. Ürünlerdeki
altı tehlikeli maddenin çıkarılmasını amaçlamaktadır: çoğu son kullanıcı elektrik
ürünündeki kurşun, cıva, kadmiyum, hekzavalent krom, polibromlu bifeniller (PBB)
veya polibromlu difenil eterler (PBDE).
Her ne kadar “büyük ölçekli sabit kurulum” olan elektrik şebekeleri kapsam
dahilinde olmasa da RoHS uyumluluğu, sürdürülebilir kurulum için bir öneri olabilir.

WEEE
WEEE Yönergesinin amacı; öncelikli olarak WEEE’nin (Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Atıkları) önlenmesi ve ayrıca, atık bertarafını azaltmak ve kaynakların etkin
kullanımına ve değerli ikincil hammaddelerin geri kazanımına katkıda bulunmak
amacıyla bu tür atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım
şekilleri yoluyla sürdürülebilir üretim ve tüketime katkıda bulunmaktır. Ayrıca,
EEE’nin (Elektrikli ve Elektronik Ekipman) kullanım ömrüne dahil olan, üreticiler,
distribütörler, tüketiciler ve özellikle WEEE’nin toplanması ve işlenmesine dahil olan
tüm operatörlerin çevresel performansını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
WEEE Yönergesi, Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında geçerlidir.
RoHS’a gelince, elektrik şebekeleri bu yönergenin kapsamında değildir. Ancak, geri
dönüşüm işlemini ve maliyetini optimize etmek için kullanım ömrünü tamamlamış
ürün bilgileri önerilir.
İşaret: Ürünün boyutu veya fonksiyonu nedeniyle gerekli olduğu olağandışı
durumlarda bu simge; ambalaja, kullanım talimatlarına ve EEE garantisine
basılmalıdır.
• W
 EEE Yönergesi Madde 3.1 (a)’daki açıklamaya göre orta gerilim bileşenleri EEE
kapsamında değildir; ancak, izleme amaçlı yerleşik elektronik cihaza dikkat
edilmelidir.
• E
 nerjiyle İlgili Ürün; Eko tasarım olarak da adlandırılır.
Uygulama önlemlerinin zorunlu olduğu aydınlatma veya motorlar gibi bazı
ekipmanlar haricinde, kurulum için doğrudan uygulanacak yasal gereklilik
bulunmamaktadır. Ancak, eğilim, elektrikli ekipmanları Çevresel Ürün Beyanı ile
birlikte sağlamak yönündedir.
Bu durum, inşaat piyasasının gelecekteki gereksinimleri düşünülerek yapı ürünleri
için de geçerli olmaya başlamaktadır.
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REACh: (Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve
Kısıtlanması).
2009 yılından beri yürürlüktedir. İnsanlara ve çevreye zararı azaltmak için kimyasal
kullanımını kontrol etmeyi ve gerektiğinde uygulamayı kısıtlamayı amaçlamaktadır.
Elektrikli ekipmanlar ve kurulumlar açısından, herhangi bir tedarikçinin talep üzerine,
ürününde bulunan tehlikeli maddeleri (SVHC - Yüksek Önem Arz Eden Maddeler)
müşterisine bildirmesini gerektirir.
Bu durumda, kurulumcu, tedarikçilerinin gerekli bilgilere sahip olduğundan emin
olmalıdır. Dünyanın diğer bölgelerinde, aynı amaçları yeni yönetmelikler izleyecektir.
Ancak, bu Avrupa yönergeleri, uluslararası standartlarla desteklenmektedir:
• Eko tasarım (IEC 62430),
• malzeme ve madde beyanı (IEC 62474),
• RoHS uyumluluğu (IEC/TR 62476),
• geri dönüşüm (IEC/TR 62635) ve çevresel beyan (PEP ecopassport® programı) [2]
(ISO 14025).
Bazı tedarikçiler, kendi yükümlülüklerinin kapsamı ötesinde bu yönergelerin ve
standartların amaçlarını ve gerekliliklerini karşılamak isteyebilir.
Faydalı bağlantılar:
[1] http://www.pep-ecopassport.org/
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Prefabrik metal muhafazalı ve
metal kılıflı anahtarlama donanımı
Giriş

İlk olarak, OG dağıtım panolarıyla ilgili bazı
önemli bilgilerle başlayalım. Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve ANSI/
IEEE’ye başvurulmuştur.

OG hücresi kullanan orta gerilimli kurulum tasarımcıları, temel olarak aşağıdakileri
bilmelidir:
• Gerilim
• Akım
• Frekans
• Kısa devre gücü
• Servis Koşulları.
• Erişilebilirlik veya Kategoriler
• Koruma sınıfı
• Varsa Dahili Ark.
Gerilim, anma akımı ve nominal frekans genellikle bilinir veya kolayca tanımlanabilir.
Ancak, bir kurulumda belirli bir noktadaki kısa devre gücü veya kısa devre akımı
nasıl hesaplanabilir?
Şebekenin kısa devre gücünü bilmek tasarımcıya, belirli sıcaklık artışlarına ve
elektrodinamik kısıtlara dayanması gereken dağıtım panosunun çeşitli parçalarını
seçme olanağı sunar. Servis gerilimi (kV) bilmek tasarımcının, yalıtım koordinasyonu
boyunca hangi bileşen dielektrik dayanımının uygun olduğunu kontrol etme imkanı
verir.
Örneğin; devre kesiciler, yalıtkanlar, AT.
Elektrik şebekelerinin bağlantısının kesilmesi, kontrolü ve koruması anahtarlama
donanımı kullanımıyla gerçekleştirilir.
Metal muhafazalı anahtarlama donanımı sınıflandırması dünya genelinde IEC
standardı 62271-200’de ve Kuzey Amerika etkisi altındaki pazarlar ve Amerika için
ANSI/IEEE C37.20.3 ve IEEE C37.20.2’de fonksiyonel bir yaklaşımla, birden fazla
kriter kullanılarak tanımlanmıştır.
• Kişiler tarafından bölmelere erişim
• Bir ana devre bölmesi açıldığında Servis Sürekliliği Kaybı Seviyesi
• Yüklü parçalar ve erişilebilir açık bölme arasındaki metalik veya yalıtılmış
bariyerlerin tipi
• Normal çalışma koşullarında dahili ark dayanımı seviyesi.
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Prefabrik metal muhafazalı ve
metal kılıflı anahtarlama donanımı
Gerilim

Örnek:
• Çalışma gerilimi 20kV
• Nominal gerilim 24kV
• Güç frekansı dayanım gerilimi 50Hz 1dk, 50kV rms
• Darbe dayanım gerilimi 1,2/50μs: 125kV tepe değeri

Şebekenin çalışma gerilimi U (kV)
Ekipman terminallerine uygulanır.
Ekipmanın takılı olduğu yerdeki servis veya şebeke gerilimidir. Şebeke çalışması,
yük seviyesi gibi ögelere bağlı dalgalanmalara maruz kalır.

Anahtarlama donanımının nominal gerilimi Ur (kV)
Normal çalışma koşulları altında ekipmanın dayanabileceği gerilimin maksimum
ortalama karekök (rms) değeridir.
Nominal gerilim; en yüksek çalışma gerilimi değerinden daha yüksek seçilmelidir ve
yalıtım seviyesiyle ilgilidir.

Nominal Yalıtım seviyesi Ud (kV, rms değeri) ve Up (kV, tepe
değeri)
Yalıtım seviyesi, bir dayanım gerilimi değerler kümesi olarak tanımlanır ve Orta
Gerilimli anahtarlama donanımı için iki dayanım gerilimi belirlenir.
• U
 d: güç frekansı dayanım gerilimi; bu dayanım geriliminin, daha çok düşük
frekansta, genellikle devredeki tüm değişikliklere (bir devrenin açılması veya
kapanması, bir yalıtkandaki arıza veya kısa devre vb.) eşlik eden ve dahili kaynaklı
aşırı gerilimler gibi tüm olayları kapsadığı kabul edilir. İlgili tip testi, bir dakika
süreyle nominal değerde güç frekansı dayanım testi olarak nitelendirilir.
• U
 p: yıldırım darbesi dayanım gerilimi; bu dayanım geriliminin, yüksek frekansta,
genellikle bir hatta veya yakınına yıldırım düştüğünde meydana gelen harici veya
atmosfer kaynaklı aşırı gerilimler gibi tüm olayları kapsadığı kabul edilir. İlgili tip
testi, klasik dalga şekline sahip darbe dayanım testi (1,2/50 µs olarak bilinir) olarak
nitelendirilir. Bu performans, “Temel Darbe Seviyesi”nin (Basic Impulse Level)
kısaltması olan “BIL”olarak da bilinir.
Not: IEC 62271-1:2011 madde 4, çeşitli gerilim değerlerini, madde 6’daki dielektrik
test koşullarıyla birlikte belirler. IEEE C37.100.1, Kuzey Amerika’da kullanılan
nominal yalıtım seviyelerini göstermektedir.
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Gerilim
Standartlar
Aşağıdaki tablo, IEC standardı 62271-1:2011 normal servis koşullarında normal
çalışma gerilimi için genel özellikler ile tanımlanan nominal gerilimi göstermektedir.
Nominal gerilim
kV rms

Nominal yıldırım
Nominal güç
darbesi dayanım
frekansı dayanım
gerilimi 1,2/50 µs 50 gerilimi 1 dk. kV
Hz kV tepe değeri r ms

Normal çalışma
gerilimi
kV r ms

Liste 1

Liste 2

7,2

40

60

20

3,3×6,6

12

60

75

28

10×11

17,5

75

95

38

13,8×15

24

95

125

50

20×22

36

145

170

70

25,8×36

IEC tarafından standartlaştırılan gerilimlerin resmi

DM105214

20
28

60

12

38

Nominal güç frekansı
dayanım gerilimi 50 Hz 1 dk.

7,2

DM105213

Nominal gerilimler

75

17,5

50

Nominal yıldırım dayanım
gerilimi

95

24

125

70

36

170

Ud

Ur

Up (Liste 2)

Tablolardaki dayanım gerilimi değerleri; 1000 metrenin altında yükseklik, 20°C, 11
g/m3 nem ve 101,3 kPa basınç değerlerine sahip normal servis koşulları altında
tanımlanmıştır.
Diğer koşullarda, testler için düzeltme katsayıları uygulanır.
Farklı koşullar altında kullanım durumunda, değer kayıpları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Elektrik şebekeleri için IEC 61936-1:2010 Tablo 1’de, gerekli dayanım gerilimini
sağlayacağı kabul edilen hava açıklıkları verilmiştir. Bu tür açıklıkların kullanıldığı
şebekeler için dielektrik testleri gerekmez.
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Nominal gerilim kV rms

Nominal yıldırım darbesi İç mekan toprak
dayanım gerilimi 1,2/50 mesafeleri ve fazlar arası
µs
hava açıklıkları (cm)

7,2

60

9

12

75

12

17,5

95

16

24

125

22

36

170
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Akım
Nominal normal akım: Ir (A)
Kalıcı olarak kapatıldığında ekipmanın, standartlarda izin verilen sıcaklık artışı
aşılmadan dayanabildiği akımın rms değeridir.
Aşağıdaki tablo, kontak tipine göre IEC 62271-1:2011 tarafından izin verilen sıcaklık
artış sınırlarını vermektedir.
Sıcaklık artışı
IEC 62271-1:2011 genel özellikler standardı Tablo 3’ten alınmıştır.
(θ - θn), θn =
40°CK

Parçanın malzeme ve dielektrik niteliği (Bkz. Sıcaklık (°C)
açıklamalar 1, 2 ve 3)(Bkz. not)

1. Kontaklar (Bkz. açıklama 4)
Çıplak bakır veya çıplak bakır alaşımı
Havada
75
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
105
Yağda
80
Gümüş kaplamalı veya nikel kaplamalı (Bkz. açıklama 6)
Havada
105
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
105
Yağda
90
Kalay kaplamalı (Bkz. açıklama 6)
Havada
90
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
90
Yağda
90

35
65
40
65
65
50
50
50
50

2. Bağlantı cıvatalı veya eşdeğer cihazlar (Bkz. açıklama 4)
Çıplak bakır, çıplak bakır alaşımı veya çıplak alüminyum alaşımı
Havada
90
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
115
Yağda
100
Gümüş kaplamalı veya nikel kaplamalı (Bkz. açıklama 6)
Havada
115
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
115
Yağda
100
Kalay kaplamalı (Bkz. açıklama 6)
Havada
105
SF6’da (Bkz. açıklama 5)
105
Yağda
100

50
75
60
75
75
60
65
65
60

Açıklama 1

Fonksiyonuna göre aynı parça, Tablo 3’te listelenen şekilde birden fazla kategoriye girebilir.

Açıklama 2

Vakumlu anahtarlama cihazlarında sıcaklık ve sıcaklık artış sınırı değerleri, vakumlu parçalar için geçerli değildir.
Diğer parçalar, Tablo 3’te verilen sıcaklık ve sıcaklık artış değerlerini geçmemelidir.

Açıklama 3

Çevredeki yalıtım malzemelerine zarar verilmediğinden emin olmak için dikkat edilmelidir.

Açıklama 4

Birbirine geçen parçaların kaplaması farklıysa veya parçalardan biri çıplak metalse, izin verilebilir sıcaklıklar ve sıcaklık artışları:
a) Kontaklar için, Tablo 3 Madde 1’de izin verilen en düşük değere sahip yüzey malzemesinin değerleri.
a) Bağlantılar için, Tablo 3 Madde 2’de izin verilen en yüksek değere sahip yüzey malzemesinin değerleri.

Açıklama 5

SF6, saf SF6 veya SF6 ile oksijensiz başka gazların karışımı anlamına gelir.
NOT: SF6 anahtarlama donanımı kullanımında, oksijen yokluğu nedeniyle, farklı kontak ve bağlantı parçaları için sıcaklık sınırlarının uyumu uygundur.
İzin verilebilir sıcaklıkların teknik özellikleri için kılavuzluk sağlayan IEC 60943 [1]1’e göre, SF6 ortamlarında çıplak bakır ve çıplak bakır alaşımı
parçalar için izin verilebilir sıcaklık sınırları, gümüş kaplamalı veya nikel kaplamalı parçaların değerlerine eşitlenebilir.
Kalay kaplamalı parçaların kullanılması durumunda, sürtünme korozyonu etkileri nedeniyle (bkz. IEC 60943), SF6 oksijensiz koşullar altında bile izin
verilebilir sıcaklıklarda artış geçerli değildir. Bu nedenle, kalay kaplamalı parçalar için başlangıç değerleri korunur.

Açıklama 6

Kaplamalı kontağın kalitesi, aşağıdaki durumlarda kontak bölgesinde kesintisiz bir kaplama malzemesi kalacak şekilde olmalıdır:
• Kapama ve kesme testinden (varsa) sonra,
• Kısa süreli dayanım akımı testinden sonra,
• Mekanik dayanım testinden sonra;
her ekipman için ilgili teknik özelliklere göre. Aksi halde kontaklar, “çıplak” kabul edilmelidir.

Dikkat: Çoğu OG anahtarlama donanımı için en yaygın anma akımları: 400, 630, 1250, 2500 ve 3150 A.
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Akım
Baralar ve bağlantılar için sıcaklık sınırları ve sıcaklık artışları, aşağıdaki tabloda
özetlendiği gibi Metal kılıflı donanım için IEEE C37.20.2’de listelenen değerleri
aşmamalıdır.
Bara veya bağlantı tipi b,c,d(2) En sıcak nokta
sıcaklık artış sınırı
(°C)

(3)(4)

En sıcak nokta toplam
sıcaklık sınırı (°C)

Kaplamasız bakır-bakır bağlantı 30
mafsallı baralar ve bağlantılar

70

Gümüş kaplamalı veya eşdeğer 65
bağlantı mafsallı baralar ve
bağlantılar

105

Kalay kaplamalı veya eşdeğer
bağlantı mafsallı baralar ve
bağlantılar

65

105

Kaplamasız bakır-bakır yalıtımlı
kablolara bağlantı(1)

30

70

Gümüş kaplamalı veya eşdeğer 45
yalıtımlı kablolara bağlantı(1)

85

Kalay kaplamalı veya eşdeğer
yalıtımlı kablolara bağlantı(1)

85

45

(1) 90 °C yalıtımlı kablo temel alınmaktadır. Kapalı bir tertibatın herhangi bir bölmesindeki
yalıtımlı kabloları saran havanın sıcaklığı tertibatla ilgili aşağıdaki durumlarda 65 °C’yi
aşmamalıdır:
1. Tasarlanmış olduğu maksimum akım değerine sahip cihazlarla donatıldığında.
2. Nominal gerilim ve nominal güç frekansında sürekli anma akımı taşıdığında.
3. 40 °C ortam sıcaklığında.
Bu sıcaklık sınırlaması, 90 °C yalıtımlı güç kablosu kullanımını temel almaktadır. Daha düşük
sıcaklık değerlerine sahip kabloların kullanımı özel dikkat gerektirir.
(2) Alüminyum baraların tamamında, gümüş kaplamalı veya eşdeğeri ya da kalay kaplamalı
veya eşdeğeri bağlantı mafsalları olmalıdır.
(3) Kaynaklı bara bağlantıları, bağlantı mafsalları olarak kabul edilmez.
(4) Baralar veya bağlantılar farklı malzemelere veya kaplamalara sahipse, izin verilebilir
sıcaklık artışı ve sıcaklık değerleri, tablodaki izin verilen en düşük değere sahip iletkenin veya
kaplamanınkiler olmalıdır.

Bağlantıların sıcaklık sınırları ve sıcaklık artışları, aşağıdaki tabloda özetlendiği gibi
Metal muhafazalı donanım için IEEE C37.20.3’te listelenen değerleri aşmamalıdır.
Parçanın malzeme ve dielektrik niteliği (Bkz. Sıcaklık (°C)
açıklama 1)
(Bkz. not)

(θ - θn), θn =
40°CK

Bağlantı cıvatalı veya eşdeğer cihazlar (Bkz. açıklama 1)
Çıplak bakır, çıplak bakır alaşımı veya çıplak alüminyum alaşımı
Havada
70
Gümüş kaplamalı veya nikel kaplamalı
Havada
105
Kalay kaplamalı
Havada
105

30
65
65

Açıklama Birbirine geçen parçaların kaplaması farklıysa veya parçalardan biri çıplak metalse,
1
izin verilebilir sıcaklıklar ve sıcaklık artışları:
Bağlantılar için, bu tabloda izin verilen en yüksek değere sahip yüzey malzemesinin
değerleri.
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Akım
Nominal kısa süreli dayanım akımı: Ik (A)

Örnekler:
5,5 kV çalışma geriliminde 630 kW motor fiderine ve 1250
kVA transformatör fiderine sahip bir dağıtım panosu için.
• Transformatör fideri çalışma akımının hesaplanması;

I=

=

U×√3

1250
5,5×√3

= 130 A

Çalışma akımı: I (A)

• Motor fideri çalışma akımının hesaplanması:
cosφ = güç faktörü = 0,9; η = motor verimliliği = 0,9
I=

S
U×√3×cosφ×η

=

630
5,5×√3×0,9×0,9

Nominal tepe dayanım akımı: Ip (A)
Belirlenmiş kullanım ve davranış koşulları altında, kapalı konumda anahtarlama
donanımı ve kontrol donanımının taşıyabileceği nominal kısa süreli dayanım akımının
ilk ana çevrimiyle ilgili tepe akımdır.

görünür güç:
S

Belirlenmiş kullanım ve davranış koşulları altında, belirli kısa bir süre boyunca, kapalı
konumda anahtarlama donanımı ve kontrol donanımının taşıyabileceği akımın r.m.s.
değeridir. Söz konusu kısa süre, genellikle 1 s, 2 s ve bazen 3 s’dir.

= 82 A

Dikkate alınan devreye bağlı cihazların tüketiminden hesaplanır. Fiili olarak
ekipmandan geçen akımdır. Bilinmiyorsa, hesaplanması için müşterinin bu bilgileri
sağlaması gerekir. Akım tüketicilerin gücü biliniyorsa, çalışma akımı hesaplanabilir.

Minimal kısa devre akımı
Bir elektrik şebekesinin Isc min (kA rms değeri) değeridir (bkz. “Kısa devre akımları”
bölümündeki açıklama.)

Maksimal kısa devre akımı
Bir elektrik şebekesinin Ith (kA rms değeri 1 s, 2 s veya 3 s) değeridir (bkz. “Kısa
devre akımları” bölümündeki açıklama.)

Maksimal kısa devre tepe değeri
Bir elektrik şebekesi için değer: (geçici süredeki başlangıç tepe değeri)(bkz. “Kısa
devre akımları” bölümündeki açıklama.)
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Frekans ve Anahtarlama Donanımı fonksiyonları
Frekans
Dünya çapında genellikle iki frekans kullanılır:
Bazı ülkeler, farklı şebekelerde her iki frekansı da kullanmaktadır. Kısa bir liste,
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Avrupa, Afrika, Asya, Okyanusya ve 60Hz için listelenen ülkeler hariç Güney
Amerika’nın güneyinde 50 Hz.
• Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın kuzeyi, Suudi Arabistan Krallığı, Filipinler,
Tayvan, Güney Kore ve Güney Japonya’da 60 Hz.

Anahtarlama donanımı fonksiyonları
Aşağıdaki tablo, OG şebekelerinde ve bunlarla ilgili şemada karşılanan farklı
anahtarlama ve koruma fonksiyonlarını açıklamaktadır.
Ad ve simge

Fonksiyon

Akım anahtarlama
Çalışma akımı

Ayırıcı

İzole eder

Topraklama anahtarı

Toprağa bağlar

Yük kesme anahtarı

Yükleri anahtarlar

Yük ayırma anahtarı

Anahtarlar İzole
eder

Devre kesici

(kısa devre
kapama
kapasitesi)
●

●

Anahtarlar Korur
●

Kontaktör

Hata akımı

●

Yükleri anahtarlar
●

Çekmeceli kontaktör

Anahtarlar
Çekildiğinde izole
eder

Sigorta

Korur
İzole etmez

Çekilebilir cihazlar

Bkz. ilgili
fonksiyon

●

● (bir kez)

Bkz. ilgili
fonksiyon

Bkz. ilgili
fonksiyon

● = evet
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Erişilebilirlik ve servis sürekliliği
Anahtarlama donanımının bazı parçaları, çalışmadan bakıma kadar birçok neden
için kullanıcı tarafından erişilebilir şekilde yapılmış olabilir. Bu tür bir erişim,
anahtarlama donanımının genel çalışmasını olumsuz etkileyerek kullanılabilirliği
azaltabilir.
IEC 62271-200, belirli bir anahtarlama donanımına nasıl erişilebileceği ve kurulum
üzerindeki sonuçlarının neler olacağıyla ilgili kullanıcıya yönelik açıklamalar ve
sınıflandırmalar sunar. Amerika’daki pano kategorileri için bkz. IEEE C37.20.2 ve
C37.20.3.
Üretici, anahtarlama donanımının hangi parçalarına erişilebileceğini (varsa) ve
güvenliğin nasıl sağlanacağını belirtmelidir. Bu nedenle, bölmelerin tanımlanmış ve
bunlardan bazılarının erişilebilir olarak belirtilmiş olması gerekir.
Erişilebilir bölmeler için üç kategori sunulur:
• Kilit kontrollü erişim: dağıtım panosunun kilitleme özellikleri, açma işleminin
yalnızca güvenli koşullar altında mümkün olmasını sağlar
• Prosedür tabanlı erişim: erişim; örneğin, bir asma kilit ile güvence altına alınır ve
güvenli erişim sağlamak için operatörün uygun prosedürleri uygulaması gerekir
• Alet tabanlı erişim: bir bölmeyi açmak için herhangi bir alet gerekiyorsa operatör,
güvenli açmayı sağlamak için herhangi bir hazırlık yapılmadığının ve uygun
prosedürlerin uygulanması gerektiğinin farkında olmalıdır. Bu kategori, normal
çalışma veya bakımın belirlenmediği bölmelerle sınırlandırılmıştır.
Bölmelerin erişilebilirliği biliniyorsa, bir bölmenin açılmasının kurulumun çalışması
üzerindeki sonuçları değerlendirilebilir. IEC tarafından sunulan LSC sınıflandırmasına
yol açan, Servis Sürekliliği Kaybı kavramıdır: “erişilebilir bir yüksek gerilim bölmesi
açıldığında diğer yüksek gerilim bölmelerine ve/veya fonksiyonel ünitelere enerji
vermeye devam etme olanağını tanımlayan kategori”.
Erişilebilir bölme bulunmuyorsa, LSC sınıflandırması geçerli değildir.
“Bir yüksek gerilim bölmesine erişim sağlandığında, anahtarlama donanımı
ve kontrol donanımının çalışır kalma ölçüsü”ne göre birden fazla kategori
tanımlanmıştır:
• Müdahale altında olan haricindeki fonksiyonel ünitelerden herhangi birinin
kapatılması gerekiyorsa servis yalnızca kısmidir: LSC1
• En az bir bara grubu elektrik canlı ve diğer tüm fonksiyonel üniteler çalışır
kalabiliyorsa servis optimumdur: LSC2
• Tek bir fonksiyonel ünite içinde, bağlantı bölmesi dışındaki diğer bölmeler
erişilebilir ise, bu bölmelere erişim sırasında kabloların gerilimsiz veya gerilimli
olması gerekliliğinin anlaşılması için sınıf LSC2 ile birlikte ek A veya B kullanılabilir.
Belirli bir fonksiyona erişim talebi için iyi bir neden var mı?
Bu, önemli bir noktadır.
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Örnekler
Örnek 1
PM102834

Schneider Electric WI; bakım gerektirmeyen birinci nesil vakumlu devre kesiciye
(VCB) sahip gaz yalıtımlı bir anahtarlama donanımıdır (GIS); 1982 yılında piyasaya
sürülmüştür ve 600 mm hücre genişliğinde 52kV’a kadar kullanılabilir.
Boru tasarımı genellikle YG anahtarlama donanımlarından gelmektedir; ancak
burada, boru başına 3 faz bulunur.
Bu üst OG segmentindeki anahtarlama donanımları, tek (SBB) ve çift baralı (DBB)
çözümler olarak bulunmaktadır.
Devre kesici ve bara bölmeleri, yalnızca yalıtım için SF6 gazı ile doldurulmuş
paslanmaz çelik tanklarla ayrılır.
Anahtarlama donanımının arka kısmından, yalnızca kablo bağlantı alanına erişim
sağlanır. Hermetik olarak kapatılmış ve topraklanmış oldukları için enerji yüklüyken
dokunulabilen tanklar, erişilebilir olmayan bölmeler olarak kabul edilir. Servis
Sürekliliği Kaybı (LSC) LSC2’dir ve IEC 62271-200 standardı ile tanımlanır.

WI

PM103008

Örnek 2
Vakumlu kesicilere ve daha hücresel bir tasarıma sahip olan GIS (Schneider
Electric GHA, 40,5kV’a kadar), kurulum yerinde gazla uğraşmaya gerek kalmaması
amacıyla üretim yerinde SF6 gazıyla doldurulmak üzere tasarlanmıştır.
Tüm montaj işlemi, kontrollü koşullarla fabrikada yapılır ve hücreler, yerinde
“bağlanmaya hazır” şekilde teslim edilir.
Gaz tankındaki ekipman, çalışma ömrü boyunca bakım gerektirmez. Alet
transformatörleri veya çalıştırma mekanizması gibi bileşenler; gaz bölmesinin
dışında, erişilebilir bir yerde bulunmaktadır.
GHA, SBB ve DBB çözümü olarak mevcuttur. Tasarım metal muhafazalıdır ve
LSC2’ye sahip bölmeler arasında ayırma metali (PM) bulunur.
GHA

Örnek 3
PE90697

Bu SBB gaz yalıtımlı anahtarlama donanımı (Schneider Electric CBGS-0,
36kV/38kV’a kadar), SF6 gazlı tank içinde bir devre kesici ve 3 konumlu anahtar
içerir.
Üst kısımda yer alan bara; tamamen yalıtımlı, korumalı ve bağlanabilir bir sistemdir.
Bara koruması topraklanmıştır ve baraya güvenli bir şekilde dokunulabilmesini
sağlar.
Baraya ve kablo bölmesine; opsiyonel olarak, gaz bölmesinin dışında ve erişilebilir
olacak şekilde alet transformatörleri takılabilir.
Tüm çalışma, yerden tasarruf sağlayan duvara dayalı kuruluma olanak verecek
biçimde ön kısımdan yapılabilir.
Baralar ve YG kabloları, standart bir dış buşinge bağlanabilir.
Servis Sürekliliği Kaybı (LSC), IEC 62271-200 standardı ile LSC2 olarak tanımlanır.
PE90208

CBGS-0

Örnek 4
Hava yalıtımlı bir bağlantı bölmesine ve ayırıcı sayesinde bara canlıyken
çıkarılabilen, hava yalıtımlı bir ana anahtarlama cihazına sahip karma teknoloji
(Schneider Electric GenieEvo).
Tek hatlı şema, Örnek 2’dekine benzemektedir.
Bağlantı bölmesi ve devre kesici bölmesi erişilebilir ise, bunlardan birine erişim,
öncelikle kabloların kapatılması ve topraklanması anlamına gelir.
Kategori LSC2A-PM’dir.
GenieEvo

34 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

Prefabrik metal muhafazalı ve
metal kılıflı anahtarlama donanımı

Sunum

Örnekler
Örnek 5

MCset

PE90700

PE57466

Bağlantılar (ve AT’ler) için kilitli, erişilebilir bölmelere ve ana anahtarlama cihazına
sahip, çekmeceli, hava yalıtımlı anahtarlama donanımının oldukça klasik yapısı
(Schneider Electric MCset).
Çekme fonksiyonu, ana anahtarlama cihazı bölmesinin diğer YG bölmelerinden
bağımsız olmasını sağlar. Böylece, kesiciye erişim sırasında kablolar (ve tabii ki
bara) enerji yüklü kalabilir.
LSC sınıflandırması geçerlidir ve Schneider-Electric PIX serisi gibi kategori
LSC2B-PM’dir.

Örnek 6
Bağlantı için yalnızca bir kilitli, erişilebilir bölmeye sahip, tipik bir sekonder dağıtım
yük ayırıcı anahtarlama donanımı (Schneider Electric SM6).
Dağıtım panosu içindeki bölmelerden birine erişim sırasında, diğer fonksiyonel
ünitelerin tamamı çalışır durumda kalır. Kategori LSC2’dir.
Ring Ana Ünite çözümlerinin çoğunda benzer bir durum meydana gelir.
SM6

PE57770

Örnek 7
Bazı serilerde bulunan sıra dışı bir fonksiyonel ünite: tertibatın barasındaki GT’lere
ve AT’lere besleme yapan ölçüm ünitesi (burada Schneider Electric RM6).
Bu ünite, transformatörleri veya bunların oranını değiştirmek için erişilebilir olan
tek bir bölmeye sahiptir. Bu tür bir bölmeye erişim sırasında tertibattaki baranın
enerjisiz olması gerekliliği, tertibatın servis sürekliliğini önler. Bu fonksiyonel ünitenin
kategorisi LSC1’dir.
RM6
PE90845

Örnek 8
Yeni nesil OG Anahtarlama donanımı, çok sayıda yenilik içerir.
Korumalı Katı Yalıtım Sistemi (SSIS), dahili ark hataları riskini önemli ölçüde azaltır ve
zorlu ortamlara karşı duyarlı olmamasını sağlar.
Tüm uygulamalara uyacak şekilde tasarlanmış, çok sayıda fonksiyona sahip,
kompakt, modüler vakumlu anahtarlama tertibatı (Schneider Electric PREMSET).
Bu fonksiyonel ünitenin kategorisi LSC2A-PM’dir.

Premset

schneider-electric.com
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Servis koşulları
İç mekan OG ekipmanı için normal
servis koşulları

İç mekan servis koşullarını denetim altına
almak, elektroteknik bileşenlerin kullanım
ömrünü yönetmeye katkıda bulunur.

Anahtarlama donanımının tasarım kurallarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan
önce, anahtarlama donanımının nereye kurulması gerektiğini hatırlamak önemlidir.
OG anahtarlama donanımı, eskimeyi veya beklenen kullanım ömrünü çok fazla ya
da daha az etkileyebilecek farklı tasarımlara sahip çeşitli odalara kurulur.
Bu nedenle, servis koşulları etkisinin OG/AG kurulum tasarımıyla bağlantılı olduğu
aşağıda vurgulanmaktadır.
OG anahtarlama donanımı ile AG anahtarlama donanımı servis koşulları
arasındaki, temel olarak yükseklik ve kirlilik seviyesi gibi, IEC dahilindeki mevcut
standardizasyon farklarına dikkat edilmelidir.

Servis koşulları

PM100021

Bu bölümün amacı, servis koşulları için tasarım aşamaları sırasında dikkate alınması
gereken genel bilgiler sağlamaktır.
Prefabrik olsun ya da olmasın, bir işletim odasıyla ilgili zorluk; dış mekan servis
koşullarının, anahtarlama ve kontrol donanımlarının tasarlanmış olduğu iç mekan
servis koşullarına dönüştürülmesidir.
Bu bölüm ayrıca; nem, kirlilik ve uygun olmayan soğutma sistemine sahip bir
transformatör odasına kurulduğunda aşırı ısınmaya maruz kalan OG ekipmanındaki
kalite düşüşünün önlenmesi veya büyük oranda azaltılmasıyla ilgili genel bilgiler
sunar.

İç mekan OG ekipmanı için normal servis koşulları
Tüm OG ekipmanları, ilgili standartlara uygun olmalıdır.
IEC 62271-1 standardı “Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı için genel
özellikler” ve Kuzey Amerika için C37.100.1, bu tür ekipmanların kurulumu ve
kullanımı için normal servis koşullarını tanımlamaktadır.
Ortam sıcaklığı 40 °C’yi, 24 saatlik zaman diliminde ölçülen ortalama değeri ise 35
°C’yi geçmemelidir.
Tercih edilen minimum ortam sıcaklığı değerleri - 5 °C, - 15 °C ve - 25 °C’dir. Örneğin,
kirlilik ve yoğuşmaya bağlı nemle ilgili olarak standartta aşağıdaki ifadeler yer
almaktadır:
• Kirlilik
Ortam havası; toz, duman, aşındırıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar veya tuz ile
önemli derecede kirletilmemelidir. Kullanıcının özel talepleri olmaması durumunda
üretici, kirlilik olmadığını varsayar.
• Nem
Nem koşulları aşağıdaki gibidir:
-- 24 saatlik bir zaman diliminde ölçülen bağıl nem ortalama değeri %95’i
geçmemelidir;
-- 24 saatlik bir zaman diliminde ölçülen su buharı basıncı ortalama değeri 2,2
kPa’yı geçmemelidir;
-- Bir aylık bir zaman diliminde ölçülen bağıl nem ortalama değeri %90’ı
geçmemelidir;
-- Bir aylık bir zaman diliminde ölçülen su buharı basıncı ortalama değeri 1,8 kPa’yı
geçmemelidir;
Bu koşullar altında, ara sıra yoğuşma meydana gelebilir.
NOT 1: Yüksek nem dönemlerinde ani sıcaklık değişikliklerinin gerçekleştiği yerlerde
yoğuşma beklenebilir.
NOT 2: Yüksek nem ve yoğuşmanın, yalıtımın bozulması veya metal parçaların
aşınması gibi etkilerine dayanması açısından, bu tür koşullar için tasarlanmış
anahtarlama donanımı kullanılmalıdır.
NOT 3: Yoğuşma; bina veya gövdenin özel tasarımı, konumun uygun şekilde
havalandırılması ve ısıtılması veya nem giderici ekipman kullanımı ile önlenebilir.
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Servis koşulları
İç mekan OG ekipmanı için özel
servis koşulları
Ortam sıcaklığının, belirtilen normal servis koşulu aralığının dışında olduğu
yerlerdeki kurulumlar için belirlenecek olan tercih edilen minimum ve maksimum
sıcaklık aralıkları aşağıdaki gibi olmalıdır:
a çok soğuk iklimler için - 50 °C - +40 °C;
b çok sıcak iklimler için - 5 °C - +55 °C.
Örneğin, kirlilik ve yoğuşmaya bağlı nemle ilgili olarak standartta aşağıdaki ifadeler
yer almaktadır:
• Kirlilik
İç mekan kurulumu için, sert iklim koşullarında kullanılması amaçlanan anahtarlama
ve kontrol donanımları için tasarım sınıflarını tanımlayan IEC/TS 62271-304’e
başvurulabilir.
“L”nin “Hafif” ve “H”nin “Ağır” anlamına geldiği şiddet derecesi sınıfları 0, 1 ve 2
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Kirlilik
Şiddet derecesi
Yoğuşma

PL

PH

CO

0

1

CL

1

2

CH

2

2

• Nem
Ilık ve nemli rüzgarların sık sık görüldüğü belli bölgelerde, ani sıcaklık değişiklikleri
meydana gelebilir ve iç mekanlarda bile yoğuşmaya neden olabilir. Tropik iç mekan
koşullarında, 24 saatlik bir zaman diliminde ölçülen bağıl nem ortalama değeri %
98 olabilir.
• Diğerleri
Anahtarlama ve kontrol donanımlarının kullanılacağı yerde özel çevresel koşullar
etkili oluyorsa, bu koşullar, kullanıcı tarafından IEC 60721’ye başvurarak
belirlenmelidir.
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Servis koşulları
Gerçek servis koşulları nasıl belirlenir?

Çeşitli servis koşulları; kurulumun tasarımı, işletim odasının tasarımı, kurulumu
çevreleyen yer ve uygulama ve son olarak mevsimler ile bağlantılıdır.
Bu parametrelerin bileşimi, ürünlerin kullanım ömrünü etkileyebilen bir matris
oluşturur. Bazı ortamlar, elektrikli OG bileşenleri ve OG ile kıyaslandığında farklı
kirlilik seviyesi tanımına sahip olmaları halinde YG bileşenleri için atmosferik
korozyonun ötesinde çok daha sert olabilir. Aşağıdaki tablo, kolayca tanımlanabilir
kriterler yoluyla, geçerli standartların veya teknik özelliklerin birbirlerini nasıl
etkileyeceğini anlamayı mümkün kılar.
IEC 62271-1 standardında belirtildiği gibi yoğuşma, normal koşullar altında bile ara
sıra meydana gelebilir. Standartta, trafo merkezi tesisleriyle ilgili olarak yoğuşmayı
önlemek için uygulanabilecek özel önlemler belirtilmektedir.
Ancak, belirli bir ürün uygulaması için yerinde çevresel faktör seçimi yapılırken, bu
koşulların ve etkilerin, çevresel faktörler ortaya çıktıkça tek bir faktör, birleşik faktörler
ve ardışık faktörler için kontrol edilmesi önerilir. Bu analiz, ilgili standarda göre,
ürünün tasarlanmış olduğu ortam koşullarıyla çapraz olarak kontrol edilmelidir.
Sert koşullar altında kullanım
Nem ve kirlilikle ilgili olarak yukarıda bahsedilen normal kullanım koşullarının
oldukça ötesinde olan belirli sert koşullar altında, doğru şekilde tasarlanmış elektrikli
ekipmanlar, metal parçaların hızlı aşınması ve yalıtım parçalarının yüzey bozulması
nedeniyle hasar görebilir.
Yoğuşma sorunları için iyileştirici önlemler
• Trafo merkezi havalandırmasını dikkatli bir şekilde tasarlayın veya uyarlayın.
• Sıcaklık değişikliklerini önleyin.
• Trafo merkezi çevresindeki nem kaynaklarını ortadan kaldırın.
• Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme ünitesi (HVAC) kurun.
• Kablo bağlantılarının geçerli kurallara göre yapıldığından emin olun.
Kirlilik sorunları için iyileştirici önlemler
• Özellikle transformatör anahtarlama ve kontrol donanımı ile aynı odaya
kurulduğunda toz ve kir girişini azaltmak için trafo merkezi havalandırma deliklerini
şerit tipi kanatçıklarla donatın.
• Transformatörü farklı bir odaya kurun veya varsa daha etkili havalandırma ızgaraları
kullanın.
• Kir ve toz girmesini önlemek için trafo merkezi havalandırmasını, transformatör
ısısının tahliyesi için gereken minimum seviyede tutun.
• Yeterli derecede yüksek koruma sınıfına (IP) sahip OG hücreleri kullanın.
• Kir ve toz girişini kısıtlamak için hava girişine filtre takılmış iklimlendirme sistemleri
veya basınçlı havayla soğutma kullanın.
• Metal parçalar ve yalıtım parçalarındaki kirleri düzenli olarak temizleyin
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DM105224

Havalandırma
S’
200 mm
mini

Genel
Trafo merkezinin havalandırılması, genellikle, transformatör ve diğer ekipmanlar
tarafından oluşturulan ısıyı dağıtmak ve özellikle ıslak veya nemli dönemlerden sonra
kurumaya olanak vermek için gereklidir.
Ancak, bazı çalışmalar, aşırı havalandırmanın yoğuşmayı ciddi ölçüde
artırabileceğini göstermektedir.

2

H

YG/AG Prefabrik trafo merkezi
Bir transformatörün, YG ve AG anahtarlama donanımı ile aynı odaya kurulması,
aşağıdaki nedenlerle ürünlerin kullanım ömrünü etkiler:
• Transformatör ısınması nedeniyle oluşan hava değişiklikleri, ışınım etkisini azaltır.
Bu hava akışı değişikliği, doğal konveksiyondur.
• Transformatörün bir bölme duvarı ile YG ve AG anahtarlama donanımı bölmesinden
ayrılması, ılıman iklimler için anahtarlama donanımının servis koşulunu geliştirir.
• Hava değişikliğine neden olacak bir transformatör olmayan odadaki anahtarlama
kurulumu, özellikle çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde dış mekan servis
koşullarından (toz, nem, güneş radyasyonu…) korumak amacıyla termik yalıtımlı
pano içine yapılmalıdır.

1

S

DM105225

Şekil A Doğal havalandırma

Bu nedenle havalandırma, gereken minimum seviyede tutulmalıdır.
Dahası, havalandırma, çiy noktasına erişilmesine neden olabilecek ani sıcaklık
değişiklikleri oluşturmamalıdır.


IP23 Şerit kanatçık
(α = 60° ise ξ = 33, α = 90° ise ξ = 12)
Kanatçıklar arasındaki mesafe, koruma sınıfı IP2x
tarafından izin verilen maksimum aralığa çıkarılmıştır; yani
12,5mm’nin altındadır.
Diğer delikler:
IP43 0,6mm tel kalınlığına ve 1mm² deliklere sahip, haşarat
önleyici ek tel kafes, havalandırma ızgarası tam kaplaması
≥ξ+5
IP23 yalnızca 38mm x 10mm delikler: ξ = 9

DM105226

Şekil B Hava akışı testleriyle tanımlanan basınç kayıpları
katsayısı

0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

K

Bu nedenle, mümkünse doğal havalandırma kullanılmalıdır. Basınçlı havalandırma
gerekiyorsa, sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için fanlar sürekli olarak çalışmalıdır.
Basınçlı havalandırma anahtarlama donanımının iç mekan servis koşulunu sağlamak
için yeterli değilse ve kurulum çevresi tehlikeli bir alansa, iç mekan servis koşullarını
dış mekan servis koşullarından tamamen ayırmak için bir HVAC ünitesi gerekir.
Doğal havalandırma, Şekil A, OG kurulumları için en çok kullanılan yöntemdir. YG/
AG trafo merkezlerinin hava giriş ve çıkış deliklerinin boyutlandırılmasıyla ilgili genel
bilgiler ilerleyen bölümlerde verilmektedir.
Hesaplama yöntemleri
İnceleme, hava girişi ve hava çıkışı için aynı havalandırma ızgaralarını kullanan
binalar ve prefabrik panoları kapsamaktadır. Yeni trafo merkezlerinin tasarımı veya
yoğuşma sorunlarının meydana geldiği mevcut trafo merkezlerinin uyarlanması için
trafo merkezi havalandırma deliklerinin boyutunu hesaplamada kullanılacak birkaç
hesaplama yöntemi bulunmaktadır.
Temel yöntem, doğal konveksiyon ile transformatör enerji harcamasına dayanır.
Gerekli havalandırma deliği yüzey alanları S ve S’, havalandırma ızgaralarının hava
akışı direnç katsayısı bilinsin ya da bilinmesin, aşağıdaki formüller kullanılarak
hesaplanabilir. Bkz. Şekil B. Terimlerin açıklamaları bir sonraki sayfada yer
almaktadır.
1 Qnac=P-Qcw-Qaf, doğal hava sirkülasyonu ile enerji harcamasıdır [kW]
2


0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Şekil C Havalandırma ızgaralarının etkisi
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-- S
 = 1,8 x 10-1 Qnac/√H, hava akışı direnci bilinmiyorsa
S’= 1,1 x S - S ve S’, etkin net alandır.
-- Şerit kanatçık
S=Qnac/(K x H x (θ2-θ1)3 ), K=0,222(1/ξ) bkz. Şekil C
S’= 1,1 * S - S ve S’, brüt alandır.
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t1
1W

1V

1U

2W 2V 2U 2N

Δθ t1 = tt1 –ta1; tt1, nominal güçte transformatör sıcaklığı
1 (IEC 60076-2:2011 ve IEC 60076-11:2004) ve ta1, odanın
ortam sıcaklığı1.
DM105228

t2

RMU

LV

Δθ t2 = tt2 –ta2; tt2, nominal güçte transformatör sıcaklığı
2 (IEC 60076-2:2011 ve IEC 60076-11:2004) ve ta2, ortam
sıcaklığı2 (Panonun dışı)

40-45K Y/S

50-55K Y/S

60-65K Y/S

30-35K Y/S

Yağ ve Sargı
Sıcaklığı artışı
Ortam
sıcaklığı

DM105229

Şekil D Δθt2−Δθt1, gövde içinde kullanım nedeniyle
transformatörün aşırı ısınması
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Yük Faktörü
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Transformatör aşırı ısınmaları IEC 62271-202’ye (YG/AG prefabrik trafo merkezleri)
göre bir test tipiyle değerlendirildiğinde bu aşırı ısınma, nominal pano sınıfıdır.
Ortalama sıcaklıkla birlikte bu aşırı ısınma, IEC transformatör yükleme kılavuzlarına
göre transformatörün beklenen kullanım ömrünü korumak için gereken yük sınırı
faktörünü verir.
Yağlı transformatörler için yağ ve sargı transformatör sıcaklık artışı ve kuru tip
transformatör için yalıtım malzemelerinin sıcaklık sınıfı, IEC 60076 serisinde tanımlanan
şekilde ortam sıcaklığıyla bağlantılıdır. Genellikle, normal servis koşulları altında
bir transformatörün; yıllık ortalama 20°C, aylık ortalama 30° C ve maksimum 40°C
sıcaklıkta kullanılabileceği tanımlanmıştır.

0,7
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Şekil E1 Sıvı dolu transformatör yük faktörü
155° yalıtım sınıfı transformatör
Pano nedeniyle aşırı ısınma (K)

Ortam Sıcaklığı °C

Pano yok
70
60
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30
20
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
1,2

5

1,1

10

15

1

Yük Faktörü

20

0,9

25

30

0,8

Şekil E2 Kuru tip transformatör yük faktörü (155°C yalıtım sınıfı)
Şekil E Yük faktörü sınırları
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Transformatörün aşırı ısınması, ek sıcaklık artışı anlamına gelir.
Pano içine kurulum nedeniyle, sıvı dolu transformatörler için maksimum yağ sıcaklığı
artış sınırı (Bkz. Şekil E1) veya kuru tip transformatör için ortalama sargı sıcaklığı
artışıdır (Bkz. Şekil E2).
Örnek: Pano içindeki aşırı ısınma 10K’da bekleniyorsa, sıvı dolu transformatörün yağ
sıcaklığı artışı için 60K, 70K olur.
Δθ = (θ2 – θ1) = 15K ve ξ=5 ve dolayısıyla K= f (ξ) = 0,1 ise formül 2.2, formül 2.1’e
yakındır. Bu, havalandırma ızgarası olmayan açık deliğe eşdeğerdir.
K=0,1 ise, rüzgar türbini uygulamalarında kullanılan transformatörler için IEC 6007616 standardında kullanılan, formül 2.2’dir.

Transformatör aşırı ısınması (K)
0 => Pano yok
5
10
20
25

Burada:
Qnac, doğal hava sirkülasyonu ile enerji harcamasıdır [kW]
P, aşağıdakiler tarafından harcanan güç toplamıdır [KW]:
• Transformatör (yüksüz ve yük nedeniyle harcama)
• AG anahtarlama donanımı
• OG anahtarlama donanımı
Qcw, iletim yoluyla duvarlar ve tavandan ısı yayılımıdır [kW] (Örnekte Qcw = 0
varsayılmaktadır) İletim yoluyla duvarlar, tavan (Qcw) ve plakadan; termik yalıtımlı
gövde için 200W değerinden başlayan ve beton malzeme kullanılan 10m² prefabrik
trafo merkezleri için 4KW’a kadar kayıplar beklenebilir.
Qaf, basınçlı hava sirkülasyonu ile ısı yayılımıdır [kW] (Örnekte Qaf =0
varsayılmaktadır) θ1 ve θ2, sırasıyla, giriş ve çıkış hava sıcaklıklarıdır [°C]ξ,
havalandırma ızgarasının tasarımıyla bağlantılı basınç kayıplarının direnç katsayısıdır.
S, formüller 2.1 ve 2.2’de belirtildiği gibi alt (hava girişi) havalandırma delik alanıdır
[m²]
S’, formüller 2.1 ve 2.2’de belirtildiği gibi üst (hava çıkışı) havalandırma delik alanıdır
[m²]
H = Çıkış yüzeyi ortası ile transformatör yüksekliği ortası arasındaki yükseklik farkıdır
[m]
(θ2 – θ1), yağlı transformatör için transformatör aşırı ısınmasının iki katını (Yükleme
kılavuzu IEC 60076-7) ve kuru tip transformatör için transformatör aşırı ısınmasını
(Yükleme kılavuzu IEC 60076-11) yansıtan hava sıcaklığı artışıdır.

Hesaplamanın S ve S’ havalandırma alanlarını belirlemesi gerektiğinden, kagir trafo
merkezi için transformatör aşırı ısınmasının bilinmediği düşünülür.
Dolayısıyla, yalnızca ortam sıcaklığı ve yük faktörü bilinebilir.
Aşağıdaki örnekler, 2.2.1 ve 2.2.2 formülleri kullanılarak transformatör aşırı ısınmasının
ve ardından hava sıcaklığı artışının (θ2 – θ1) nasıl hesaplanacağını açıklamaktadır.
Şekil E grafiklerini kullanma yöntemi
a Dikey eksende trafo merkezi yeri için belirli bir zaman aralığındaki ortalama ortam
sıcaklığını seçin;
b Transformatörün yük faktörünü seçin
c Kesişim, sıvı dolu transformatörler için maksimum yağ sıcaklığı artış sınırına (Bkz.
Şekil E1) veya kuru tip transformatörler için ortalama sargı sıcaklığı artışına (Bkz.
Şekil E2) karşılık gelen beklenen transformatör aşırı ısınmasını verir (Daha geniş
grafik için bkz. 1.2.3).
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Tasarım kuralları

Servis koşulları
Gerçek servis koşulları nasıl belirlenir?

YG/AG trafo merkezine örnek:
Yağlı transformatör 1 250 kVA
Ao (950W Yüksüz kayıplar) Bk (11 000W Yük kayıpları)
Transformatör enerji harcaması = 11950 W
AG anahtarlama donanımı enerji harcaması = 750 W
OG anahtarlama donanımı enerji harcaması = 300 W
Havalandırma deliği orta noktaları arasındaki yükseklik H,
1,5 m’dir.
α = 90° ise şerit hava klapeleri için ξ = 12, dolayısıyla K=
0,064
10K’da beklenen transformatör aşırı ısınma değeri için (θ2
– θ1) hava sıcaklığı artışı 20K alınır
Hesaplama:
Harcanan Güç P = 11,950 + 0,750 + 0,300 = 13,000 kW
Formül 2.1:
S = 1.8×10-1

Qnac
H

S= 1,91 m² ve S’, 11 x 1,91 = 2,1 m² (Net alan)
Formül 2.2: Şerit Kanatçık
S=

Örnekler:
• Ilıman iklim: Tam yükte transformatörün yağ ve sargı sıcaklık artışları için sırasıyla
60-65K kullanırken, yıllık ortalama için 10°C kullanılabilir. Hava sıcaklığı artışı (θ2
– θ1) 20K değerinde bekleniyorsa, beklenen aşırı ısınma 10K olur.
• Sıcak İklim: 0,9 yük faktörü ile transformatörün yağ ve sargı sıcaklık artışları için
sırasıyla 50-55K kullanırken, yaz ortalaması için 30°C kullanılabilir. Hava sıcaklığı
artışı (θ2 – θ1) 20K değerinde bekleniyorsa, beklenen aşırı ısınma 10K olur.
• Soğuk İklim: 1,2 yük faktörü ile transformatörün yağ ve sargı sıcaklık artışları için
sırasıyla 60-55K kullanırken, kış ortalaması için -20°C kullanılabilir Hava sıcaklığı
artışı (θ2 – θ1) 40K değerinde bekleniyorsa beklenen aşırı ısınma 20K olur.
• Sıcak İklim: 0,9 yük faktörü ile 155°C termik yalıtım sınıfında kuru tip transformatör
kullanırken, yaz ortalaması için 30°C kullanılabilir. Hava sıcaklığı artışı (θ2 – θ1) 10K
değerinde bekleniyorsa, beklenen aşırı ısınma 10K olur.
Prefabrik trafo merkezi için tam yükte transformatörün aşırı ısınması, tip testi
tarafından tanımlanan pano sıcaklık artış sınıfı nedeniyle bilinmekte olur. Tanımlanmış
bir pano sınıfıyla ve maksimum kayıplarla sınırlandırılmış kullanım, transformatör
yük faktörünü ortam sıcaklığına uyarlayarak transformatörün kullanım ömrünü
güvenceye alır.
Hesaplama yöntemleri; Bernouilli denklemine ve transformatörün ısınmasından
kaynaklanan baca etkisine dayalı genel bir formülün özel durumlarını yansıtan
formüller kullanarak, transformatör bölmesi içinde IEC 62271-202 standardının
gerektirdiği doğal konveksiyonu sağlar.

Qnac
K ×√(H×(θ2 - θ1)3

S= 1,85 m² ve S' 1,1 x S = 2,04 m² (Brüt alan)
Aşağıdaki boyutlara sahip üç havalandırma.
Bkz. Şekil F: 1,2m x 0,6m, 1,4m x 0,6m, 0,8m x 0,6; 2,04m²
S’ brüt alanı verir
Sonuç: Hava akışı direnç katsayısının tam olarak bilinmesi,
ξ < 13 ve havalandırma ızgaraları hava girişi ve hava çıkışı
için aynı ise havalandırmanın boyutlandırılmasını optimize
eder. Şekil G’de bir örnek gösterilmektedir.

Aslında, gerçek hava akışı güçlü bir şekilde aşağıdakilere bağlıdır:
• hücre koruma sınıfını (IP) sağlamak için kullanılan deliklerin şekli ve çözümler:
metal ızgara, kabartmalı delikler, şerit hava klapeleri… Şekil B
• Şekil E’de bahsedilen biçimde bir kılıf içinde kullanım nedeniyle transformatörün
sıcaklık artışı ve aşırı ısınması, °K cinsinden (sınıf).
• dahili bileşenlerin boyutu ve aşağıdaki gibi tüm yerleşim:
-- transformatör ve/veya genleşme kazanı konumu
-- transformatör ile delikler arasındaki mesafe
-- bölme duvarı kullanılan ayrı bir odadaki transformatör
• aşağıdakiler gibi bazı fiziksel ve çevresel parametreler:
-- dış ortam sıcaklığı (denklem 2.2’de θ1 kullanılır)
-- yükseklik
-- güneş radyasyonu
İlgili fiziksel olayların anlaşılması ve optimizasyonu, akışkanlar dinamiği yasalarına
bağlı olan ve özel analitik yazılımla gerçekleştirilen titiz akış çalışmalarına tabidir.
Bunlar, aşağıdaki yer alan iki kategoriye ayrılabilir:
• Binanın termodinamik çalışmaları için kullanılan ve bina verimliliği için enerji
yönetimine özel yazılım.
• Özellikle yerleşik hava soğutma sistemine sahip bileşenlerde hava akış çalışması
için kullanılan yazılım (Dönüştürücü, Şebeke Frekansı Konvertörü, Veri
merkezleri…)
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Servis koşulları

Tasarım kuralları

Gerçek servis koşulları nasıl belirlenir?
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Havalandırma deliği konumları
Havalandırma delikleri, doğal konveksiyon yoluyla transformatör tarafından üretilen ısının
tahliyesini desteklemek için transformatörün yanındaki duvarın üst ve alt kısmına yerleştirilmelidir.
OG anahtarlama donanımı tarafından yayılan ısı göz ardı edilebilir.
Yoğuşma sorunlarını önlemek için trafo merkezi havalandırma delikleri, anahtarlama
donanımlarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir (bkz. Şekil H).
RMU

Havalandırma deliklerinin tipi
Transformatör anahtarlama donanımları ile aynı odaya kurulmuşsa, havalandırma delikleri;
toz, kir, buhar vb. girişini azaltmak için şerit kanatçıklarla donatılmalıdır. Aksi durumlarda, daha
yüksek verimliliğe sahip havalandırma ızgaralarının kullanımına izin verilir; hatta, toplam kayıplar
15 kW’ın üzerinde ise özellikle önerilir.
Kanatçıkların doğru yöne baktığından her zaman emin olun (bkz. Şekil B).

LV

Şekil F 13kW toplam kayıp için yerleşim örneği Δθ2−Δθ1 =
Hava sıcaklığı artışı = 20K, 10K değerinde transformatör
aşırı ısınmasına karşılık gelen değer

Hücrelerin içindeki sıcaklık değişiklikleri
Ortalama bağıl nemin uzun bir süre boyunca yüksek olma olasılığı varsa, sıcaklık değişikliklerini
azaltmak için OG hücrelerinin içine her zaman yoğuşma önleyici ısıtıcı kurun.
Isıtıcılar, tüm yıl ve günün 24 saati boyunca sürekli olarak çalışmalıdır.
Sıcaklık değişiklikleri ve yoğuşmanın yanı sıra ısıtma elemanları servis ömrünün kısalmasına
neden olabileceğinden, ısıtıcıları asla bir sıcaklık kontrol veya regülasyon sistemine bağlamayın.
Isıtıcıların yeterli servis ömrü sunduğundan emin olun (standart modeller genellikle yeterlidir).

Trafo merkezi içindeki sıcaklık değişiklikleri

PM105934

Trafo merkezindeki sıcaklık değişikliklerini azaltmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:
• Dış mekan sıcaklık değişikliklerinin trafo merkezindeki sıcaklık üzerindeki etkilerini azaltmak
için trafo merkezinin termik yalıtımını iyileştirin.
• Mümkünse trafo merkezinin ısınmasını önleyin. Isıtma gerekiyorsa; regülasyon sisteminin ve/
veya termostatın yeterli hassasiyete sahip olduğundan ve aşırı sıcaklık salınımlarını (ör. 1°C’den
fazla değil) önlemek için tasarlandığından emin olun. Yeterli hassasiyete sahip bir sıcaklık
regülasyon sistemi yoksa, ısıtmayı tüm yıl ve günün 24 saati boyunca sürekli olarak açık bırakın.
• Hücrelerin altındaki kablo kanallarından veya trafo merkezindeki açıklıklardan (kapıların altı,
tavan bağlantıları vb.) soğuk hava akımlarını ortadan kaldırın.

Trafo merkezi çevresi ve nem
Şekil G 1250 kVA sıvı dolu transformatöre sahip YG/AG
prefabrik trafo merkezi örneği, AB regülasyon değişikliği
öncesinde 19 kW kayıp
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AG Gövde
YÜKSEK ve ALÇAK
Havalandırmalar
AG
Gövde

Trafo merkezinin dışındaki çeşitli faktörler, içerideki nemi etkileyebilir.
• Bitkiler: Trafo merkezi ve herhangi bir kapak veya kapı etrafında aşırı bitki büyümesini
engelleyin.
• Trafo merkezinin su geçirmezliği: Trafo merkezi çatısı akmamalıdır. Su geçirmezlik özelliği
sağlamanın ve korumanın zor olduğu düz çatılardan kaçının.
• Kablo kanallarından gelen nem: Anahtarlama donanımlarının altındaki kablo kanallarının kuru
olduğundan emin olun. Varsa, sıkı kablo girişi kullanılabilir. Anahtarlama donanımı içindeki
buğulanmayı önlemek amacıyla kablo kanallarının alt kısmına kum eklemek, kısmi bir
çözümdür.

Kirlilik koruması ve temizlik
Aşırı kirlilik; yalıtkanlarda kaçak akım, izleme akımı ve parlamayı kolaylaştırır. Kirlilik nedeniyle OG
ekipmanındaki kalite düşüşünü önlemek için ekipmanı kirlenmeye karşı koruyun veya oluşan
kirliliği düzenli olarak temizleyin.

Pano ile zorlu ortamlardan koruma
AG Gövde
YÜKSEK ve ALÇAK
Havalandırmalar

OG
Dağıtım Panosu

Şekil H Havalandırma deliği konumları
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İç mekan OG anahtarlama donanımı, yeterli derecede yüksek koruma sınıfı (IP) sağlayan
panolarla korunabilir.

Temizlik
Tam olarak korunmuyorsa OG ekipmanı, kirlilik nedeniyle oluşan kalite düşüşünü önlemek için
düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlik, önemli bir işlemdir.
Uygun olmayan ürünlerin kullanımı, ekipmana geri dönüşü olmayan şekilde hasar verebilir.
Temizlik işlemleri için anahtarlama donanımının çalıştırma talimatlarına başvurulmalıdır.
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Kısa devre gücü

Tasarım kuralları

Giriş

Kısa devre gücü; şebeke konfigürasyonuna ve içinden kısa devre akımı geçen
hatlar, kablolar, transformatörler, motorlar gibi bileşenlerin empedansına doğrudan
bağlıdır.

Örnek 1:

DM105233

11 kV çalışma geriliminde 25 kA
R

Z SC

L

I SC

E

S

= 3 U ISC

Bir hata sırasında şebekenin kuruluma sağlayabileceği maksimum güçtür. Belirli bir
çalışma gerilimi için MVA veya kA rms değeri olarak ifade edilir.
U: Çalışma gerilimi (kV)
Isc: Kısa devre akımı (kA rms değeri) Ref: sonraki sayfalar
Kısa devre gücü, görünür güce uydurulabilir.

A
U

ZS

B

Ssc = 3 × U ×SC
Isc

Hesaplanması için gereken bilgiler çoğunlukla bilinmediğinden, kısa devre güç
değeri genellikle müşteriye bildirilmelidir. Kısa devre gücünün belirlenmesi, olası en
kötü durumda kısa devreyi besleyen güç akışlarının analizini gerektirir.

YG/AG trafo merkezine örnek
Örnek 2:

Olası kaynaklar:
• Güç transformatörleri yoluyla şebeke girişi.
• Jeneratör girişi.
• Döner setler (motorlar vb.) sayesinde veya OG/AG transformatörler yoluyla güç
geri beslemesi.

AG Isc5 yoluyla geri besleme yalnızca, transformatöre (T4)
başka bir kaynak tarafından enerji veriliyorsa ve AG kuplaj
kesici kapalıysa mümkündür.
T3 ve M’den kaynaklanan bir hataya olası bir katkıyla
dağıtım panosunda üç kaynak akmaktadır (T1-A-T2):
Isc4 + Isc5

63 kV

DM105234

• Şebeke tarafı devre kesici D1 (A’da s/c) Isc2 + Isc3 +

T1

• Şebeke tarafı devre kesici D2 (B’de c/c) Isc1 + Isc3 +

63 kV

Isc1

Isc4 + Isc5

A

T2

Isc2

Isc3

• Şebeke tarafı devre kesici D3 (C’de c/c) Isc1 + Isc2 +
Isc4 + Isc5

A

B

C

D1

D2

D3
10 kV

D6

D4

D5

D7

OG
T3
Isc5

M

Isc4

AG
T4
LV

OG

Isc akımlarının her birini hesaplamamız gerekir.
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Kısa devre akımları

Tasarım kuralları

Genel

Tüm elektrik şebekeleri; daha genel olarak iletken enine
kesitinde bir değişikliğe karşılık gelen bir elektrik kesintisi
olduğunda, kısa devrelere karşı ayrım yapılmaksızın
korunmalıdır.
Kısa devre akımı; hata akımına dayanması veya
bu akımı kesmesi gereken ekipmanın özelliklerini
belirlemek amacıyla, şebeke içinde mümkün olan
çeşitli konfigürasyonlar için kurulumun her aşamasında
hesaplanmalıdır.

Doğru anahtarlama donanımını (devre kesiciler veya sigortalar) seçmek ve koruma
fonksiyonlarını ayarlamak için üç kısa devre değerinin bilinmesi gerekir:

Kısa devre akımı
Isc=(kA rms) (örnek 25 kA rms)
Bu, yalnızca kesme cihazının arkasında değil, korunan bağlantının bir ucundaki kısa
devreye (fiderin ucundaki hata) (bkz. şekil.1) karşılık gelir. Bu kısa devre değeri,
özellikle kablo uzunlukları büyükse ve/veya kaynak kısmen empedans (jeneratör,
UPS) ise, aşırı akım koruma röleleri ve sigortaları için eşik ayarlarını seçmemize
olanak verir.

Maksimal kısa süreli akımın rms değeri
Ith=(kA rms 1 s veya 3 s) (örnek 25 kA rms 1s)
Bu, anahtarlama cihazı yük tarafı terminallerinin yakın çevresindeki kısa devreye
karşılık gelir (bkz. şekil 1) 1, 2 veya 3 saniye için kA cinsinden tanımlanır ve
ekipmanın termik dayanımını tanımlamak için kullanılır.

Maksimum kısa devre akımının tepe değeri:
(geçici süredeki başlangıç tepe değeri)
Idyn=(kA)
(örnek: 2,5 • 25 kA = 62,5 kA, 45 ms DA zaman sabiti ve 50 Hz frekans için tepe
değeri (IEC 62271-1)

Idyn eşittir:
50 Hz ve 45 ms DA zaman sabiti için 2,5 x Isc
60 Hz ve 45 ms DA zaman sabiti için 2,6 x Isc
45 ms’den büyük özel zaman sabitleri için 2,7 x Isc (Jeneratör uygulamaları)
Devre kesicilerin ve anahtarların kapatma kapasitesini ve ayrıca baraların ve
anahtarlama donanımının elektrodinamik dayanımını belirler.
IEC’de genel olarak aşağıdaki değerler kullanılır:
8 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 40 - 50 kA rms.

DM105235

ANSI/IEEE, aşağıdaki değerleri kullanır:
16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 63 kA rms.
Bu değerler, genellikle teknik özelliklerde kullanılmaktadır.
Önemli Not:
Bir teknik özellikte, aşağıdaki gibi kA cinsinden bir rms değeri ve bir MVA değeri
verilebilir:
10 kV’ta Isc = 19 kA veya 350 MVA
• 350 MVA değerindeki eşdeğer akımı hesaplarsak aşağıdaki sonuca ulaşırız:

Akım
I tepe değeri = Idyn

2 2Isc

Doğrudan Bileşen

Isc =

2 2Isc
Süre

= 20.2 kA
3 ×10
Fark, değeri ne kadar yuvarladığımıza ve yerel kullanımlara bağlıdır.
• Büyük olasılıkla, 19 kA değeri en gerçekçi olanıdır.
• Mümkün olan bir diğer açıklama: IEC 60909-0, orta ve yüksek gerilimde maksimal
Isc’yi hesaplarken 1,1 katsayısı kullanır.
Isc =
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350

1.1 ×

U
3 ×Zsc

=

E
Zsc
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Transformatör

Transformatörün terminallerindeki kısa devre akımını belirlemek için kısa devre
gerilimini (% usc) bilmemiz gerekir.

Kısa devre akımı, şebekede kurulu olan ekipmanın tipine
(transformatörler, jeneratörler, motorlar, hatlar vb.) bağlıdır.

DM105236

% u aşağıdaki şekilde tanımlanır:

U: 0 - Usc

Potansiyometre

V

Primer

Sekonder

A

I: 0 - Ir
1 Gerilim transformatörüne güç verilmez: U = 0
2 Sekonderi kısa devreye yerleştirin
3 Primerdeki gerilimi (U), transformatörün sekonder devresindeki anma akımına (Ir)
kadar kademeli olarak yükseltin.
Primerde okunan U değeri, Usc’ye eşit olur.
Bu durumda

Örnek:
• Transformatör 20 MVA
• Gerilim 10 kV
• Usc = %10
• Şebeke tarafı gücü: sınırsız
Ir =

Sr
√3×U yüksüz

Isc =

Ir
Usc

=

=

1150
10 / 100

20000
√3×10

= 1150 A

= 11,5 kA

Usc (%) =

Ur primer

kA değeri olarak ifade edilen kısa devre akımı, aşağıdaki eşitlikle sağlanır:
Isc (kA) =

schneider-electric.com

Usc

Ir (kA) × 100
Usc (%)
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Kısa devre akımları
Senkron jeneratörler Asenkron motor

Senkron jeneratörler (alternatörler ve
motorlar)
Jeneratörün dahili empedansı zamana göre değiştiğinden, senkron jeneratörün
terminallerindeki kısa devre akımının hesaplanması son derece karmaşıktır.
Güç kademeli olarak arttığında akım, üç karakteristik aşamadan geçerek azalır:
• alt geçici (devre kesicilerin ve elektrodinamik kısıtların kapatma kapasitesinin
belirlenmesini sağlar), ortalama süre, 10 ms
• geçici (ekipmanın termik kısıtlarını belirler), ortalama süre 250 ms
• kalıcı (kısa devre akımının, sabit durumdaki değeridir).
Kısa devre akımı, transformatörlerdekiyle aynı şekilde hesaplanır; ancak, farklı
durumların dikkate alınması gerekir.

Alternatör veya senkron motor için hesaplama yöntemi

Akım

DM105237

Örnek:
• Alternatör 15MVA
• Gerilim U=10kV

Ir

• X'd=%20
Ir =

Sr
√3×U

Isc =

Isc

Hata görünmesi

=

15
√3×10000

Ir
Xsc trans

=

870
20 / 100

Süre

= 870 A
Sorunsuz Alt geçici
durum
durum

Geçici
durum

Kalıcı
durum

= 4350 A = 4,35 kA
Kısa devre

Kısa devre akımı, transformatörlerdekiyle aynı şekilde hesaplanır; ancak, farklı
durumların dikkate alınması gerekir.
Kısa devre akımı, aşağıdaki eşitlikle sağlanır:
Isc =

Ir
Xsc

Xsc

Ani kısa devre reaktansı c/c

Senkron jeneratör için en sık kullanılan değerler:
Durum Xsc

Alt geçici X"d

Geçici X'd

Kalıcı Xd

Turbo

%10-20

%15-25

%200-350

Açıkta kalan kutup

%10 - %20

%25 - %35

%70 - %120

Kalıcı kısa devre empedansının yüksek değeri, var olan kısa devre akımının anma
akımından düşük olduğu anlamına gelir.

Asenkron motor
Asenkron motorlar için
Terminallerdeki kısa devre akımı, ilk çalıştırma akımına eşittir
8 Ir’de Isc ≈ 5
Motorların kısa devre akımına katkısı (geri besleme akımı) eşittir: I ≈ 3 Σ Ir
3 katsayısı, durdurulduklarında motorları hesaba katar.
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Kısa devre akımları
Üç fazlı kısa devre akımlarının
hesaplanmasıyla ilgili hatırlatma
Bazı değerler, her zaman olduğu gibi varsayım olarak alınır. Bileşen için üretici
tarafından sağlanan veri sayfalarına uygun olarak, kurulum için doğru değerlerin
kullanılması önerilir.

Üç fazlı kısa devre
Ssc = 1,1 × U × Isc × 3 =
1,1 × U

Isc =

U2
Zsc

Zsc = √(R2 + X2)

Zsc × 3

Şebeke tarafı şebeke
Z =

U2
Ssc

6kV’ta 0,3
= 20kV’ta 0,2
X
150kV’ta 0,1
R

Havai hatlar
R = ρ×

L
S

X = 0,4 Ω/km YG
X = 0,3 Ω/km
ρ = 1,8 • 10-6 Ω cm
ρ = 2,8 • 10-6 Ω cm
ρ = 3,3 • 10-6 Ω cm

HV
MV/LV
Bakır
Alüminyum
Alüminyum ve
magnezyum alaşımı

Senkron jeneratör
Z (Ω) = X (Ω) =

U2
Zsc

×

(%) Xsc
100

Xsc

Alt geçici

Geçici

Kalıcı

Turbo

%10 - %20

%15 - %25

%200 - %350

Açıkta kalan kutup

%10 - %20

%25 - %35

%70 - %120

Transformatörler
(Büyüklük sırası: gerçek değerler için üretici tarafından sağlanan verilere bakın)
Örnek:
20 kV/410 V; Sr = 630 kVA; Usc = %4
63 kV/11 kV; Sr = 10 MVA; Usc = %9
Z (Ω) =

schneider-electric.com

U2
Sr

×

(%) Xsc
100
MV/LV

HV/MV

Sr (kVA)

100×3150

5000×50000

(%)Usc

4×7,5

8×12
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Kısa devre akımları
Üç fazlı kısa devre akımlarının
hesaplanmasıyla ilgili hatırlatma

Nominal kısa devre dayanım akımı direnç şiddeti (Tkr =
1 s) ile iletken sıcaklığı arasındaki ilişki

DM105238

Tam çizgiler, bakır; kesikli çizgiler, düşük alaşımlı çelik

200
200
A
A2
mm
mm2
160

160
ee ==
140
300 °C
140
300 °C
120
250 °C
250 °C
SS thr 120
thr 100
200 °C
100
200 °C
80
180 °C
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180 °C
160 °C
60
160 °C
60
40
140 °C
40  = 300 °C 250 °C 200 °C
140 °C
e
300
°C
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°C
200
°C
20 e
20
°C
100 °C 120
100 °C 120 °C
0
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20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 °C 130

b

b

Alüminyum, alüminyum alaşımı, alüminyum çelik
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güçlendirilmiş iletken (ACSR)
200
200
A
A2
mm
mm2
160
160
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140
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120

ee ==
100
100
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300 °C
SS thr 80
250 °C
thr 80
250 °C
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60
200
°C
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20
140 °C
20
°C
100 °C 120
100 °C 120 °C
0
0
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20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 °C 130

Kablolar ve iletkenler
• Sıcaklık artışı
Tüm kablolar ve iletkenler; normal çalışmada veya bir hata akımı durumunda geçici
çalışmada sıcaklık artışını kontrol etmek için ana değer olan izin verilen akım
şiddetlerine göre tanımlanır.
Sıcaklık artışı; normal veya anormal aşırı yükten ya da çevredeki titreşim nedeniyle
daha verimsiz hale gelebilecek herhangi bir bağlantıdan kaynaklanabilir.
Hata akımı koruma rölesi tarafından ortadan kaldırıldığından, sıcaklık artışına bağlı
emisyon frekansı, eskime nedeniyle anormal hale gelen normal koşullara kıyasla
azalır.
Bu nedenle, termik sensör kullanarak iletkenlerin izlenmesi önerilir.
• Reaktans
X = 0.10 at 0.15 Ω/km
Eşmerkezli çekirdek, üç fazlı veya tek fazlı
• İ letkenler için sıcaklık artışı ve nominal kısa süreli dayanım akım şiddetinin
hesaplanması
Bir iletkenin kısa devreden kaynaklanan sıcaklık artışı; kısa devre akımının süresi,
termik eşdeğer kısa devre akımı ve iletken malzemesinin bir fonksiyonudur.
Grafiklerin kullanılmasıyla, nominal kısa süreli dayanım akım şiddeti biliniyorsa bir
iletkenin sıcaklık artışını ya da sıcaklık artışı biliniyorsa söz konusu şiddeti
hesaplamak mümkündür.
Farklı iletkenler için bir kısa devre sırasında önerilen en yüksek sıcaklıklar, IEC
60865-1:2011 standardı tarafından yayınlanan aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu
sıcaklıklara ulaşıldığında güçte, çalışmanın güvenliğini deneysel olarak tehlikeye
atmayan, göz ardı edilebilir bir düşüş meydana gelebilir.
Desteğin izin verilen maksimum sıcaklığı dikkate alınmalıdır.
İletken tipi

Bir kısa devre sırasında önerilen en
yüksek iletken sıcaklığı °C

Çıplak iletkenler, som veya damarlı:
Cu, Al veya Al alaşımı

200


bb

Tüm Tk değerleri için termik eşdeğer kısa devre akım
şiddeti Sth için aşağıdaki ilişki devam ettiği sürece çıplak
iletkenler, yeterli termik kısa süreli dayanıma sahiptir.
Sth ≤ Sthr×√(Tkr/Tk)
Akım şiddetinin tahmini için enine kesit alanı
hesaplanırken, alüminyum çelik güçlendirilmiş iletkenin

Çıplak iletkenler, som veya damarlı: çelik 300
	Taban ısısı olarak 20° için aşağıdaki malzeme sabitleri kullanıldığında aşağıdaki
formül geçerlidir:

(ACSR) çelik çekirdeği dikkate alınmamalıdır.

20°C’de
veriler

c

ρ

k20

α20

θe

Kısa süreli aralıklarla bir dizi kısa devre meydana

Alüminyum

910

2700

34800000

0,004

200

Bakır

390

8900

56000000

0,0039

200

Çelik

480

7850

7250000

0,0045

300

geldiğinde, sonuçta oluşan kısa devre süresi:
Isc =

n

∑ Tki

i=1



1
k20×c×ρ
1+α20×(θe-20)
×
× ln
Tkr
α20
1+α20×(θb-20)
				
Sthr =

Sthr
Tkr
c
ρ
k20
α20
θb
θe
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Nominal kısa devre dayanım akım şiddeti (İzin verilen akım
şiddeti)
Süre
Özgül termik kapasite
Özgül kütle
20 °C’de özgül iletkenlik
Sıcaklık katsayısı
Kısa devre başlangıcındaki iletken sıcaklığı
Kısa devre sonundaki iletken sıcaklığı

A/mm²
s
J/(kg K)
kg/m3
1/(Ωm)
1/K
°C
°C
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Üç fazlı kısa devre akımlarının
hesaplanmasıyla ilgili hatırlatma
Baralar
X = 0,15 Ω/km

Senkron motorlar ve kompansatörler
Xsc

Alt geçici

Geçici

Kalıcı

Yüksek hızlı motorlar %15

%25

%80

Düşük hızlı motorlar %35

%50

%100

Kompansatörler

%40

%160

%25

Asenkron motorlar (yalnızca alt geçici)
Z (Ω) =

Id

U2

×

Ir

Sr

Isc ≈ 5 - Ir
Isc ≈ 3 x ∑ Ir
I nominal ile akım geri beslemesinin Isc’ye katkısı = Ir.

Hata arklanması
Id =

Isc
1,3×2

DM105239

Bir transformatördeki bileşenin eşdeğer empedansı
Örneğin, bir alçak gerilim hatası için YG/AG transformatörün şebeke tarafındaki bir
YG kablosunun katkısı:
A
Güç kaynağı
Ra, Xa

YG kablosu R1, X1

n

AG kablosu R2, X2

Transformatör RT, XT
(Primerde empedans)

R2 = R1 ×

U22

ve X2 = X1 ×

U22

dolayısıyla

Z2 = Z1 ×

U22

U1
U1
U12
Bu denklem, kablodaki tüm gerilim seviyeleri için, yani, seri olarak monte edilmiş
birden fazla transformatör için bile geçerlidir.
2

2

Hata konumu A’dan görülen empedans
∑R = R2 +

RT
n2

+

R1
n2

+

Ra
n2

∑X = X2 +

XT
n2

+

X1
n2

+

Xa
n2

DM105240

Empedans üçgeni
Z = (R2 + X2)
Z

X


R

schneider-electric.com
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Üç fazlı hesaplama örneği

Üç fazlı kısa devre akımının hesaplanmasıyla
ilgili karmaşıklık, temel olarak, hata
konumunun şebeke tarafındaki empedans
değerinin belirlenmesinde yatar.

Empedans yöntemi
Bir şebekenin tüm bileşenleri (besleme şebekesi, transformatör, alternatör, motorlar,
kablolar, baralar vb.), bir rezistif bileşen (R) ve reaktans da denilen bir endüktif
bileşenden (X) oluşan empedans (Z) ile karakterize edilir. X, R ve Z; ohm cinsinden
ifade edilir.
Bu farklı değerler arasındaki ilişki, aşağıdaki eşitlikle verilir:
Z = √(R2+X2)
(Yandaki Örnek 1 ile karşılaştırın)
Yöntem aşağıdakileri kapsar:
• şebekenin bölümlere ayrılması
• her bileşen için R ve X değerlerinin hesaplanması
• şebeke için aşağıdakilerin hesaplanması:
-- R veya X’in eşdeğer değeri
-- empedansın eşdeğer değeri
-- kısa devre akımı.

DM105241

Örnek 1
Şebeke yerleşimi
Tr1

Tr2

A

DM105242

Eşdeğer yerleşimler

Üç fazlı kısa devre akımı:

Zr
Zt1

Zt2

Isc =

Z = Zr + Zt1 // Zt2
Z = Zr +
DM105243

U

Zsc × √3
			

Za

Zt1 × Zt2
Zt1 + Zt2

Isc
U
Zsc

Kısa devre akımı
Hata ortaya çıkmadan önce söz konusu noktadaki fazlar arası
gerilim
Kısa devre empedansı

kA
kV
Ω

Za

Zsc = Z // Za
Z × Za

Zsc =
DM105244

Z + Za

Örnek 2
• Zsc = 0,27 Ω
• U = 10 kV
Isc =

10
√3 × 0,27
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= 21,38 kA
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İşte çözülecek bir problem!
Alternatör
15 MVA
X'd = % 20
X''d = %15

G1

Alıştırma verileri

63 kV

T1

D3

63 kV’ta besleme

63 kV

Transformatör
15 MVA
usc = % 10

T2

D1
10 kV

Kaynağın kısa devre gücü: 2000 MVA
Transformatör
20 MVA
usc = % 10

Şebeke konfigürasyonu:
Paralel olarak monte edilmiş iki transformatör ve bir alternatör
Ekipman özellikleri:

D2
Baralar

• Transformatörler:
-- gerilim 63 kV / 10 kV

D4

D5

D6

D7

-- görünür güç: 1 - 15 MVA, 1 - 20 MVA
-- kısa devre gerilimi: usc = %10
• Alternatör:
-- gerilim: 10 kV

Tek hat şeması

-- görünür güç: 15 MVA
-- X'd geçici: %20
-- X"d alt geçici: %15
Soru:
• baralardaki kısa devre akımının değerini bulun
• D1’den D7’ye kadar devre kesicilerin kesme ve kapama kapasiteleri

Hesaplama yöntemiyle birlikte problemin
çözümü

Alıştırmanın çözümü
• Farklı kısa devre akımlarının belirlenmesi:
Kısa devreye güç sağlayabilecek üç kaynak, iki transformatör ve alternatördür.

DM105246

D4, D5, D6 ve D7 boyunca güç geri beslemesi olamayacağını varsayıyoruz.
Devre kesicinin yük tarafında (D4, D5, D6, D7) bir kısa devre durumunda, geçen kısa
Za = alternatör empedansı, duruma
göre farklı
(geçici veya alt geçici)

Zr = şebeke empedansı

devre akımı T1, T2 ve G1 tarafından sağlanır.
• Eşdeğer şema:
Her bileşen, bir direnç ve bir endüksiyon içerir. Her bileşen için değerleri hesaplamamız

Z15 = transformatör
empedansı
15 MVA

Baralar

Z20 = transformatör
empedansı
20 MVA

gerekir.
Şebeke, aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
Deneyimler, reaktansla (0,15Ω/km) kıyaslandığında direncin genellikle düşük olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, reaktansın empedansa eşit olduğunu (X = Z) kabul
edebiliriz.
• Kısa devre gücünü belirlemek için dirençlerin ve endüksiyonların farklı değerlerini ve
ardından, aritmetik toplamı ayrı olarak hesaplamamız gerekir:
Rt = R
Xt = X
• Rt ve Xt değerlerini biliyorsak, denklemi uygulayarak Zt değerini çıkarabiliriz:
Z = √( ∑R2 + ∑X2)
Önemli Not: X’e kıyasla R göz ardı edilebilir olduğundan, Z = X diyebiliriz

schneider-electric.com
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Üç fazlı hesaplama örneği

İşte sonuçlar!

Bileşen

Hesaplama

Z= X (ohm)

Şebeke
Sc = 2000 MVA
Uop = 10 kV

U2

Zr =

=

Ssc

102

0,05

2000

15 MVA transformatör T1
(Usc = % 10)
Uop = 10 kV

ZT1 = Z15 =

U2
Sr

× Usc =

102
15

×

10

0,67

100

20 MVA transformatör T2
(Usc = % 10)
Uop = 10 kV

ZT2 = Z20 =

U2
Sr

× Usc =

102
20

×

10

0,5

100

15 MVA Alternatör

U2

Uop = 10 kV

Za =

Alt geçici durum
(Xsc = %15)

Zat =

Geçici durum
(Xsc = %20)

Zas =

Sr

× Xsc

102
15

×

102
15

15

Zas ≈ 1

100
×

20

Zat ≈ 1,33

100

Baralar
Transformatörlerle
Z15 × Z20
0,67 × 0,5
Zet ≈ 0,29
paralel olarak monte ZT1//ZT2 = Z15//Z20 =
=
Z15 + Z20
0,67 + 0,5
edilmiş
Şebeke ve
transformatör
Zer = Zr + Zet = 0.05+ 0.29
Zet ≈ 0,34
empedansı ile seri
olarak monte edilmiş
Jeneratör setinin paralel montajı
Geçici durum

Zer//Zat =

Alt geçici durum

Zer//Zas =

Zr
Za

Z15
ZT1

Z20
ZT2

DM105248
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Devre kesici

Zr
Za

Z15
ZT1

Z15
ZT1

D1 15MVA Transformatör T1

Zr
Za

Zer + Zat
Zer × Zas
Zer + Zas

=
=

Z20
ZT2

D2 20MVA Transformatör T2

D4 - D7
D3 alternatör
D1 15MVA
Transformatör T1
D2 20MVA
Transformatör T2

*Isc =

U
√3 × Zsc

=

0,34 × 1,33

≈ 0,27

0,34 + 1,33
0,34 × 1

≈ 0,25

0,34 + 1

Eşdeğer devre

Kesme
Kapama
kapasitesi kapasitesi

Z (Ω)

(kA rms)
cinsinden*

Geçici durum Z=0,27
Alt geçici durum Z=0,25
Z=0,34
Geçici durum Z=0,51
Alt geçici durum Z=0,46
Geçici durum Z=0,39
Alt geçici durum Z=0,35

21,5

2,5 Isc
(kA
cinsinden
tepe değeri)
53,9

17,2
11,4

43
28,5

14,8

37

Z20
ZT2

D3 alternatör
DM105250

DM105249

D4 - D7

Zr

Zer × Zat

10
√3

×

1
Zsc

Önemli Not: bir devre kesici, kalıcı durumda bir rms değerinin belirli bir kapasitesi
için tanımlanır ve devre kesicinin açma süresine ve şebekenin R/X’ine (yaklaşık %30)
bağlı aperiyodik bileşenin yüzdesi olarak ifade edilir.
Alternatörler için aperiyodik bileşen çok yüksektir; hesaplamaların laboratuvar
testleri ile onaylanması gerekir.
Kesme kapasitesi, geçici durumda belirlenir. Alt geçici süre, çok kısadır (10 ms) ve
yaklaşık olarak koruma rölesinin hatayı analiz etmesi ve açma emrini vermesi için
gereken süredir.
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Anahtarlama donanımında
bara hesaplaması
Giriş

Pratikte, bir bara hesaplaması, yeterli termik
ve elektrodinamik dayanım ve rezonans
yokluğu bulunduğunun kontrol edilmesini
içerir.

Örnekler
• Düz monte

Baranın boyutları, normal çalışma koşulları dikkate alınarak belirlenir. Nominal
gerilimler (kV) için nominal yalıtım seviyesi, fazlar arası ve faz ile toprak arası
mesafenin yanı sıra desteklerin yüksekliğini ve şeklini belirler. Baralardan geçen
anma akımı, iletkenlerin enine kesitini ve tipini belirlemekte kullanılır. Kontrol edilmesi
gereken başlıklar aşağıdakilerdir:
• Destekler (yalıtkanlar), kısa devre akımları nedeniyle oluşan mekanik etkilere,
baralar ise mekanik ve termik etkilere dayanmalıdır.
• Baraların doğal titreşim süresi, akım süresiyle aynı olmamalıdır.
• Bir bara hesaplaması yapmak için aşağıdaki fiziksel ve elektriksel özellik
tahminlerini kullanmamız gerekir:

• Kenara monte

Baranın elektriksel özellikleri
Ssc
Ur
U
Ir

MVA
43
28,5
37

Şebeke kısa devre gücü(1)
Nominal gerilim
Çalışma gerilimi
Anma akımı

(1) Genellikle müşteri tarafından bu formda sağlanır veya kısa devre
akımı lsc ve çalışma gerilimi U ile hesaplayabiliriz: (Ssc = √3 • Isc • U;
bkz. bölüm “Kısa devre akımları”)

Baranın fiziksel özellikleri
S
d
l

Bara enine kesiti
Fazlar arası mesafe
Aynı faz için yalıtkanlar arası
mesafe
n
Ortam sıcaklığı (θ2 – θ1)
θ - θn İzin verilebilir sıcaklık artışı(1)
Profil
Düz
Malzeme
Bakır
Yerleşim
Düz monte
Faz başına bara sayısı

2
cm
cm
°C
K
Alüminyum
Kenara monte

(1) Bkz. IEC 62271-1:2011 genel özellikler standardı Tablo 3

Özet olarak
bara /

schneider-electric.com
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Anahtarlama donanımında
bara hesaplaması
Termik dayanım

Aşağıdakini kontrol edelim:
... bara / ... x ... cm / faz, anma akımı ve
1 - 3 saniye süreyle bunlardan geçen kısa
devre akımı tarafından oluşturulan sıcaklık
artışlarını karşılıyor mu?

Sürekli anma akımı (Ir) için
Bu bölüm, çıplak iletkenlerin akım taşıma kapasitesi olan izin verilen akım şiddetini
etkileyen farklı parametreleri açıklamaktadır.
İzin verilen akım şiddetinin hesaplanması aşağıdaki formül 2.7.2.1 ile özetlenebilir.
“Copper Development Association” incelemesinde yayınlanan MELSOM & BOOTH
denklemi, bir iletkendeki izin verilebilir akımı belirlememize olanak verir:
24,9 × (θ - θn)0,61 × S0,5 × p0,39

I = K ×

(ρ20[1+α x (θ-20)])

ve
Bara çevresi (p)

I

n
(θ - θn)
S
p
ρ20

α

K

Amper (A) cinsinden ifade edilen izin verilebilir akım
Akımla ilgili değer kayıpları aşağıdakiler açısından dikkate alınmalıdır:
• 40°C’den yüksek ortam sıcaklığı
• IP5’ten büyük koruma sınıfı
Ortam sıcaklığı (θn ≤ 40°C)
°C
İzin verilebilir sıcaklık artışı(1)
K
Bara enine kesiti
2
Bara çevresi (bkz. karşıdaki şema)
cm
20°C’de iletken özdirenci (IEC 60943):
• Bakır 1,7241 µΩ cm
• Alüminyum 2,8364 µΩ cm
Özdirenç sıcaklık katsayısı 0,00393
• Bakır 0,00393
• Alüminyum 0,0036
Koşullar katsayısı:
(6 katsayının ürünü: k1, k2, k3, k4, k5, k6; bir sonraki sayfada
açıklanmaktadır)

(1) Bkz. bu belgenin IEC 62271-1 standartlarında vurgulanan şekilde sıcaklık artış sınırlarını
belirten “Akım” bölümü.

SI sistemini kullanan formül, aşağıdaki birimlerle ortalama ısı yayılım değerini
gösterir:
W = r ×I2 iletkenin uzunluğu (m), formül 2.7.2.2.
r

Uzunluk birimi başına (L= 1m) direnç r = ρ * L / S = ρ /S
Burada ρ = ρ20 [1+α × (θ - θn )] ve θn = 20°C

W, akım tarafından oluşturulan ısının toplam miktarıdır
W=

h =

I2 × ρ20 [1 + α × (θ - 20)] × 10-6
S
W

=

Formül 2.7.2.3

r × I2

P
p
birim alan başına ortalama ısı yayılım değeri, formül 2.7.2.4.
h =

r × I2

p (θ - θn)
derece başına ortalama ısı yayılım değeri, formül 2.7.2.5

Ancak ısı yayılımının ana nedeni konveksiyondur; yayılım θ5/4 ile orantılıdır (MELSOM
& BOOTH), θ1,22 değerinde düzeltilmiştir ve konveksiyon yoluyla derece birimleri ile
ortalama ısı yayılım değeri aşağıdaki hali alır:
h =

r × I2

p (θ - θn)1,22
konveksiyon yoluyla derece başına ortalama ısı yayılım değeri, formül 2.7.2.6.
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Anahtarlama donanımında bara
hesaplaması
Termik dayanım
Birden fazla deneysel çalışma; ister bakır ister alüminyum olsun, yuvarlak ve düz
bara değerlerinin büyük bir kısmı için bara çevresindeki değişiklik etkisinin daha çok
doğrusal olduğunu doğrulamıştır. Bundan, h ve p arasında yakın bir ilişki olduğu ve
bu ilişkinin geliştiği sonucu çıkmaktadır.
Melsom & Booth: derece başına watt/cm² ısı yayımı
Formül 2.7.2.7

h =

Formül 2.7.2.8

h =

Formül 2.7.2.9

h =

0,000732

Kenar, düz, yuvarlak
bara

0,140
0,00062

Kenara monte düz bara

0,22
0,00067

Yuvarlak bara

0,140

Düz bara kullanan formül 2.7.2.8, formül 2.7.2.6’da yenilenen h için geçerlidir.
cm başına yayılan ısının toplam miktarı, formül 2.7.2.6 ilerletilir
W = r × I2 =

0,00062 × p × (θ - θn)1,22

Formül 2.7.2.10

0,22

Formül 2.7.2.3 ve 2.7.2.10
I2 × ρ20 [1 + α × (θ - 20)] × 10-6

=

S

0,00062 × p × (θ - θn)1,22
0,22

103 ×0,00062 × S0,5 × p0,39 × (θ - θn)0,61

I =

(ρ20 [1 + α × (θ - 20)])

Formül 2.7.2.1
I = K(

24,9 ×(θ - θn)0,61 × S0,5 × p0,39
(ρ20 [1 + α × (θ - 20)])

)

k1, 2, 3, 4, 5, 6 katsayılarının açıklaması
• Katsayı k1, aşağıdakiler için faz başına bara sayısının bir fonksiyonudur:
-- 1 bara (k1 = 1)
-- 2 veya 3 bara, bkz. aşağıdaki tablo:
e/a
0,05

DE59018

e

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

Faz başına
bara sayısı

k1

2

1,63

1,73

1,76

1,80

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

3

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,63

2,65

2,68

2,70

Bu örnekte:

a

e/a =
Faz başına bara sayısı =
Sonuçta k1 =

e
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Anahtarlama donanımında
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Termik dayanım

• Katsayı k2, baraların yüzey durumunun bir fonksiyonudur:
-- çıplak: k2 = 1
-- boyalı: k2 = 1,15
• Katsayı k3, baraların konumunun bir fonksiyonudur:
-- kenara monte baralar: k3 = 1
-- kaideye monte 1 bara: k3 = 0,95
-- kaideye monte birden fazla bara: k3 = 0,75
• Katsayı k4, baraların monte edildiği yerin bir fonksiyonudur:
-- soğuk iç mekan ortamı: k4 = 1
-- soğuk dış mekan ortamı: k4 = 1,2
-- havalandırmasız kanaldaki baralar: k4 = 0,80
• Katsayı k5, yapay havalandırmanın bir fonksiyonudur:
-- basınçlı havalandırma olmadan: k5 = 1
-- havalandırma, duruma göre ele alınmalı ve ardından test edilerek onaylanmalıdır.
• Katsayı k6, akım türünün bir fonksiyonudur:
-- ≤ 60 Hz frekansta alternatif akım için k6, faz başına bara sayısı n ve bara
mesafelerinin bir fonksiyonudur.
-- Baraların kalınlığına eşit bir mesafe için k6 değeri:
n

1

2

3

k6

1

1

0,98

Bu örnekte:
n=
sonuçta k6 =

Aslında elimizdeki:
K=

x

I =

x

I = K(

I =

x

x

x

-

2,.9 ×(
(

)0.61 ×
1 + 0,004 ×

24,9 ×(θ - θn)0,61 × S0,5 × p0,39
(ρ20 [1 + α × (θ - 20)])

x
×

0.5

=
0,39

- 20)])

)

A

Seçilen çözüm

bara /

x

cm / faz

İstenen baraların Ir değeri ≤ I ise uygundur
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Örnek:
Farklı bir süre için Ith değerini nasıl buluruz?
Bilmemiz gereken: (Ith)2 x t = sabit
• Ith2 = 26,16 kA rms 2 s ise, t = 1 s için Ith1 neye karşılık
gelir?
(Ith2)2 x t = sabit
(26,16 x 103)2 x 2 = 137 x 107

Kısa süreli dayanım akımı (lth) için
Varsayalım, tüm süre (1 veya 3 saniye) boyunca:
• yayılan tüm ısı iletkenin sıcaklığını artırmakta kullanılıyor
• radyasyon etkileri göz ardı edilebilir.
Kısa devre sıcaklık artışını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılabilir:
Δθsc =

bu durumda Ith1 = (sabit/ t) = (137 x 107/1) Ith1 = 37 kA

ve

rms, 1 s için

Δθsc
c

• Özet olarak:
-- 26,16 kA rms 2 s için 37 kA rms 1 s’ye karşılık gelir
-- 37 kA rms 1 s için 26,16 kA rms 2 s’ye karşılık gelir

S
n
Ith
tk
δ

ρ20

(θ - θn)

Δθsc

=

Δθsc

=

0,24 × ρ20 × Ith2 × tk
(n × S)2 × c × δ
Kısa devre sıcaklık artışı
Metalin özgül ısısı:
• Bakır 0,091 kcal/kg °C
• Alüminyum 0,23 kcal/kg °C
Bara enine kesiti
Faz başına bara sayısı
Kısa süreli dayanım akımı:
(maksimum kısa devre akımı, r ms değeri)
Kısa süreli dayanım akımı süresi (1 - 3s)
Metal öz kütlesi:
• Bakır 8,9 g/cm3
• Alüminyum 2,70 g/cm3
20°C’de iletken özdirenci
• Bakır 1,83 µΩ cm
• Alüminyum 2,90 µΩ cm
İzin verilebilir sıcaklık artışı
10-6 × (

0,24 ×
(

)2 ×

2
A rms
s

K

)2 ×
×

K

Bir kısa devreden sonra iletkenin sıcaklığı θt:
θt = θn + (θ – θn) + ΔθSC
θt =

K

Kontrol edin:
θt ≤ baralarla temas halindeki parçaların kabul edilebilir maksimum sıcaklığı.
θt sıcaklığının, baralarla temas halindeki parçaların (özellikle yalıtkan) maksimum
sıcaklığı ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
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Elektrodinamik dayanım
Seçilen baraların elektrodinamik kuvvetlere
dayanıp dayanmadığını kontrol etmemiz
gerekir

Paralel olarak monte edilmiş iletkenler arasındaki kuvvetler
Bir kısa devre akımı sırasındaki elektrodinamik kuvvetler aşağıdaki denklemle
belirlenir:
F1 = 2 x

l
d

x Idyn2 x 10-8

DE59019

ve
F1
Idyn

F1

Idyn

F1

Idyn

daN cinsinden ifade edilen kuvvet
A cinsinden ifade edilen kısa devre tepe değeri;
aşağıdaki denklemle hesaplanır:
Ssc

Idyn = k x

l

d

SSC
Ith
U
l
d
k

d

U√3

= k x Ith

Bara enine kesiti
Kısa süreli dayanım akımı
Çalışma gerilimi
Aynı faz için yalıtkanlar arası mesafe
Fazlar arası mesafe
50 Hz için 2,5; 60 Hz için 2,6 ve 45 ms’den büyük özel zaman
sabitleri için 2,7

2
A rms
kV
cm
cm

Aşağıdaki sonucu verir:
Idyn =

DE59020

h = e/2

daN

Desteklerin veya bara kanallarının baş kısmındaki kuvvetler
Bir destekteki kuvvetleri hesaplama denklemi:

F1
F

H

A ve F1 =

Destek

F = F1 x

H+h
H

ve
F
H
h

Kuvvet
Yalıtkan yüksekliği
Yalıtkanın baş kısmı ile bara
ağırlık merkezi arasındaki mesafe

daN
cm
cm

N sayıda destek olması halinde kuvvetlerin hesaplanması
Her destek tarafından çekilen kuvvet F, maksimumda, hesaplanan kuvvet F1 (bkz.
önceki bölüm) ile kurulu olan eşit uzaklıktaki desteklerin toplam sayısına N göre
değişen kn katsayısının çarpımına eşittir.
• destek sayısı
=N
• N değerini bildiğimize göre aşağıdaki tablonun yardımıyla kn değerini
belirleyebiliriz:
N

2

3

4

≥5

kn

0,5

1,25

1,10

1,14

Aşağıdaki sonucu verir:
F =

(F1) x

(kn) x

daN

k katsayısı uygulandıktan sonra bulunan kuvvet, güvenlik katsayısı uygulayacağımız
desteğin mekanik dayanımı ile kıyaslanmalıdır:
• kullanılan destekler bükülme direncine sahip
F' =

daN
F' > F olup olmadığını kontrol edin
• elimizdeki güvenlik katsayısı
F'/F =
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Elektrodinamik dayanım
Baranın mekanik dayanımı
Baraların uçlarının mühürlü olduğu varsayımında bulunursak, bu baralar, bileşke
gerilimi aşağıdaki olan bir bükülme momentine maruz kalır:
F1 x l

η=
DE59021

Faz 1

b

x

Faz 2

Bileşke gerilimidir; baralar için aşağıdaki izin verilebilir gerilimden daha
düşük olmalıdır:
• Bakır 1/4 sert 1200 daN/cm2
• Bakır 1/2 sert 2300 daN/cm2
• Bakır 4/4 sert 3000 daN/cm2
• Bakır 1/2 sert 1200 daN/cm2
F1
İletkenler arasındaki kuvvet
daN
l
Aynı faz için yalıtkanlar arası mesafe
cm
l/v
3
Bir bara veya bir bara kümesi arasındaki
atalet katsayısıdır (bir sonraki sayfada yer
alan tablodan bir değer seçin)
v
Nötr fiber ile en yüksek gerilime sahip (en uzak) fiber arasındaki mesafe
• Faz başına bir bara:

x'

x

Faz 2

b

l=

l

b x h3

v
12
• Faz başına iki bara:

d

h

I

η

v

v

v

x

ve

h

Faz 1

12

l = 2x(

x'
xx': titreşim düzlemine dik

S

bxh

3

=

b x h2

+ S x d2)

12

6

l
=
v

2x(

b x h3
12

+ S x d2)

1,5 x h

Bara enine kesiti (cm2 cinsinden)

Kontrol edin
η

(daN/cm2
cinsinden)

< η Bara Cu veya Al

Aşağıda tanımlana baralar için enine kesit S, doğrusal kütle m, atalet katsayısı I/v,
atalet momenti I seçimlerini yapın:
Yerleşim*

Bara boyutları (mm)
S
m
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'

I
I/v
I
I/v
I
I/v
I
I/v
I
I/v
I
I/v

Cu
A5/L

2
daN
daN
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

100 x 10 80 x 10 80 x 6

80 x 5

80 x 3

50 x 10 50 x 8

50 x 6

50 x 5

10
0,089
0,027
0,83
1,66
83,33
16,66
21,66
14,45
166,66
33,33
82,5
33
250
50

4
0,036
0,011
0,083
0,33
21,33
5,33
2,16
2,88
42,66
10,66
8,25
6,6
64
16

2,4
0,021
0,006
0,018
0,12
12,8
3,2
0,47
1,04
25,6
6,4
1,78
2,38
38,4
9,6

5
0,044
0,014
0,416
0,83
10,41
4,16
10,83
7,22
20,83
8,33
41,25
16,5
31,25
12,5

3
0,027
0,008
0,09
0,3
6,25
2,5
2,34
2,6
12,5
5
8,91
5,94
18,75
7,5

2,5
0,022
0,007
0,05
0,2
5,2
2,08
1,35
1,8
10,41
4,16
5,16
4,13
15,62
6,25

8
0,071
0,022
0,66
1,33
42,66
10,66
17,33
11,55
85,33
21,33
66
26,4
128
32

4,8
0,043
0,013
0,144
0,48
25,6
6,4
3,74
4,16
51,2
12,8
14,25
9,5
76,8
19,2

4
0,036
0,011
0,213
0,53
8,33
3,33
5,54
4,62
16,66
6,66
21,12
10,56
25
10

* Yerleşim: baralara dik bir düzlemde enine kesit (2 faz gösterilmektedir)
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Yalın rezonans frekansı

Seçilen baraların rezonans üretmeyeceğini
kontrol edin.

50 Hz akıma maruz kalan baralar için kaçınılması gereken yalın frekanslar, 50 - 100
Hz aralığındaki frekanslardır.
Yalın frekans, aşağıdaki eşitlikle elde edilir:
f = 112 x



Exl
mxl4

ve
f
E

Hz cinsinden rezonans frekansı
Esneklik katsayısı:
• Bakır için 1,3 106 daN/cm2
• Alüminyum A5/L için 0,67 106 daN/cm2
Baranın doğrusal kütlesi
(bir sonraki sayfada yer alan tablodan bir
değer seçin)
2 destek veya bara kanalı arasındaki
uzunluk
Bara enine kesitinin, titreşim düzlemine dik
olan x’x eksenine göre atalet momenti (bkz.
daha önce açıklanan formül veya yukarıdaki
tablodan değer seçin)

SSC

l

daN

cm
4

Aşağıdaki sonucu verir:
f

=

Hz

Bu frekansın, kaçınılması gereken değer aralığı dışında, yani, 42-58 Hz ve 80-115
Hz aralığında olduğunu kontrol etmeliyiz.
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Bara hesaplama örneği
İşte, kontrol edilmesi gereken bir bara
hesaplaması.

Alıştırma verileri
• En az 5 OG hücresinden oluşan bir dağıtım panosu düşünün.
Her hücrede 3 yalıtkan (faz başına 1) bulunmaktadır.

Üstten görünüm
DE59024EN

Baralar, faz başına, hücreleri elektriksel olarak birbirine bağlayan 2 baradan

Hücre 1

Hücre 2

Hücre 3

Hücre 4

oluşmaktadır.

Hücre 5

Kontrol edilmesi gereken bara özellikleri:

d
d

Bara enine kesiti (10 x 1)

10

d

Fazlar arası mesafe

18

cm

I

Yalıtkanlar arasındaki mesafe,
aynı faz için

70

cm

1 cm

1 cm

5 cm

10 cm

2

θn

Ortam sıcaklığı

40

°C

(θ - θn)

İzin verilebilir sıcaklık artışı (90-40-50)

50

°K

Profil

Düz

Malzeme

1/4 sert bakır baralar, izin verilebilir gerilim η = 1200 daN/cm2

Yerleşim

Kenara monte

Faz başına bara sayısı:

Yandan görünüm
DE59025EN

S

2

• Baralar, sürekli olarak Ir = 2500 A anma akımına ve tk = 3 saniye süre için Ith = 31500 A r
ms kısa süreli dayanım akımına dayanabilmelidir.
• Nominal frekans fr = 50 Hz.
• Diğer özellikler:

12 cm

-- baralarla temas halindeki parçalar, θmax = 100°C maksimum sıcaklığa dayanabilmelidir
-- kullanılan destekler, F' = 1000 daN bükülme direncine sahiptir

d

d

Çizim 1
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Bara hesaplama örneği

Baraların termik dayanımını kontrol edelim.

Anma akımı (Ir) için
“Copper Development Association” incelemesinde yayınlanan MELSOM & BOOTH
denklemi, bir iletkendeki izin verilebilir akımı belirlememize olanak verir:

DE59018

e

I

24,9 × (θ - θn)0,61 × S0,5 × p0,39

= K ×

√(ρ20[1+α x (θ-20)])

ve

a

e

I

Amper (A) cinsinden ifade edilen izin verilebilir akım

θn

Ortam sıcaklığı

40

°C

(θ - θn)

İzin verilebilir sıcaklık artışı(1)

50

K

S

Bara enine kesiti

10

2

p

Bara çevresi

22

cm

ρ20

20°C’de iletken direnci (IEC 60943): Bakır 1,83 µΩ cm

α

Özdirenç sıcaklık katsayısı 0,004

K

Koşullar katsayısı: (6 katsayının ürünü: k1, k2, k3, k4, k5, k6; aşağıda
açıklanmaktadır)

(1) Bkz. IEC 62271-1 genel özellikler standardı Tablo 3.

k1, 2, 3, 4, 5, 6 katsayılarının açıklaması
• Katsayı k1, aşağıdakiler için faz başına bara sayısının bir fonksiyonudur:
-- 1 bara (k1 = 1)
-- 2 veya 3 bara, bkz. aşağıdaki tablo:
e/a
0,05

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

Faz başına bara k1
sayısı
2

1,63

1,73

1,76

1,80

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

3

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,63

2,65

2,68

2,70

Bu örnekte:
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e/a =

0,10

Faz başına bara sayısı =

2

Sonuçta k1 =

1,80
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• Katsayı k2, baraların yüzey durumunun bir fonksiyonudur:
-- çıplak: k2 = 1
-- boyalı: k2 = 1,15
• Katsayı k3, baraların konumunun bir fonksiyonudur:
-- kenara monte baralar: k3 = 1
-- kaideye monte 1 bara: k3 = 0,95
-- kaideye monte birden fazla bara: k3 = 0,75
• Katsayı k4, baraların monte edildiği yerin bir fonksiyonudur:
-- soğuk iç mekan ortamı: k4 = 1
-- soğuk dış mekan ortamı: k4 = 1,2
-- havalandırmasız kanaldaki baralar: k4 = 0,80
• Katsayı k5, yapay havalandırmanın bir fonksiyonudur:
-- basınçlı havalandırma olmadan: k5 = 1
-- havalandırma, duruma göre ele alınmalı ve ardından test edilerek onaylanmalıdır.
• Katsayı k6, akım türünün bir fonksiyonudur:
-- ≤ 60 Hz frekansta alternatif akım için k6, faz başına bara sayısı n ve bara
mesafelerinin bir fonksiyonudur.
-- Baraların kalınlığına eşit bir mesafe için k6 değeri:
n

1

2

3

k6

1

1

0,98

Bu örnekte:
n=

2

sonuçta k6 =

1

Aslında elimizdeki:
K=

1,80

I

=

1,44

I

= K(

I

=

x

x

1
2,.9 ×(

x
90

1

x

1

-

40

)0.61 ×

( 1,83

24,9 ×(θ - θn)0,61 × S0,5 × p0,39
(ρ20 [1 + α × (θ - 20)])

2689

Seçilen çözüm

1

x
10

[1 + 0,004 × (

1

x

)0,5 ×

90

22

=

1,44

0,39

- 20)])

)

A

2

bara /

10

x

1

cm / faz

uygundur: Ir < I 2500 A ya da < 2689 A
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Gerekli baraların 2689 A değerine değil
en fazla Ir = 2500 A değerine dayanması
gerektiğinden, θt hesaplaması ayrıntılı olarak
gözden geçirilmelidir.

Kısa süreli dayanım akımı (lth) için
Varsayalım, tüm süre (1 veya 3 saniye) boyunca:
• yayılan tüm ısı iletkenin sıcaklığını artırmakta kullanılıyor
• radyasyon etkileri göz ardı edilebilir.
Kısa devre sıcaklık artışını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılabilir:
Δθsc

0,24 × ρ20 × Ith2 × tk

=

(n × S)2 × c × δ

ve
c

Metalin özgül ısısı: Bakır 0,091 kcal/kg °C

S

Bara enine kesiti

n

Faz başına bara sayısı

Ith

Kısa süreli dayanım akımı:
(maksimum kısa devre akımı, r ms değeri)

tk

Kısa süreli dayanım akımı süresi (1 - 3s)

δ

Metal öz kütlesi: Bakır 8,9 g/cm3

ρ20

20°C’de iletken özdirenci: Bakır 1,83 µΩ cm

(θ - θn)

İzin verilebilir sıcaklık artışı

10

2

2
31500

A rms

3

s

50

K

• Kısa devre nedeniyle oluşan sıcaklık artışı:
Δθsc

=

Δθsc

=

0,24 ×

1,83

10-6 × (

31500 )2 ×

( 2 x 10 )2 ×
4

0,091

3

×

8,9

94

°C

K

• Bir kısa devreden sonra iletkenin sıcaklığı θt:
θt = θn + (θ – θn) + ΔθSC
θt =

40

I

50

+

4

+

=

= 2689 A için (bkz. önceki sayfalarda yer alan hesaplama)

Ir = 2500 A (baralar için anma akımı) için θt hesaplamasına ince ayar yapalım
• MELSOM & BOOTH denklemi, aşağıdaki çıkarımı yapmamıza olanak verir:
I = sabit x (θ - θn)0,61 ve Ir = sabit x (Δθ)0,61
Dolayısıyla
I
r
ó

=

(

50
Δθ

θ - θn
Δθsc

)

0, 61

ó

2689
2500

=

50

0,61

( Δθ )

ó

50
Δθ

=

2689

( 2500 )

1/0,61

= 1,126 ó Δθ = 44,3 °C

• Ir = 2500 A anma akımı için kısa devreden sonra iletkenin sıcaklığı θt:
θt = θn +Δθ + ΔθSC
θt = 40 + 44,3 +

4

= 88,3 °C, Ir = 2500 A için

θt = 88,3°C θmax = 100°C’den daha düşük olduğu için seçilen baralar uygundur
(θmax = baralarla temas halindeki parçaların dayanabileceği maksimum sıcaklık).
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Baraların elektrodinamik dayanımını kontrol
edelim.

Paralel olarak monte edilmiş iletkenler arasındaki kuvvetler
Bir kısa devre akımı sırasındaki elektrodinamik kuvvetler aşağıdaki denklemle belirlenir:
F1 = 2 x

l

x Idyn2 x 10-8

d

(bkz. hesaplama örneğinin başındaki Çizim 1)
ve

l
d
k
Idyn

F1 = 2 x

Aynı faz için yalıtkanlar arası mesafe

70

cm

Fazlar arası mesafe

18

cm

IEC’ye göre 50 Hz için

2,5

Kısa devre akımının tepe değeri = k x l th = 2,5 x
31 500 =
70

x (78750)2 x 10-8 = 482,3

18

78750

A

daN

Desteklerin veya bara kanallarının baş kısmındaki kuvvetler
Bir destekteki kuvvetleri hesaplama denklemi:

F = F1 x

H+h
H

ve
F

daN cinsinden ifade edilen kuvvet

H

Yalıtkan yüksekliği

h

Yalıtkanın baş kısmı ile bara ağırlık merkezi
arasındaki mesafe

12

cm

5

cm

N sayıda destek olması halinde kuvvetin hesaplanması
Her destek tarafından çekilen kuvvet F, maksimumda, hesaplanan kuvvet F1 (bkz. önceki
bölüm) ile kurulu olan eşit uzaklıktaki
desteklerin toplam sayısına N göre değişen kn katsayısının çarpımına eşittir.
• destek sayısı N ≥ 5
• N değerini bildiğimize göre aşağıdaki tablonun yardımıyla kn değerini belirleyebiliriz:
N

2

3

4

≥5

kn

0,5

1,25

1,10

1,14

Aşağıdaki sonucu verir:
F =

683

(F1) x

1,14

(kn) x

778

daN

Kullanılan destekler, F' = 1000 daN bükülme direncine sahiptir; hesaplanan kuvvet F =
778 daN. Çözüm uygundur.
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Anahtarlama donanımında
bara hesaplaması
Bara hesaplama örneği
Baranın mekanik dayanımı
Baraların uçlarının mühürlü olduğu varsayımında bulunursak, bu baralar, bileşke gerilimi
aşağıdaki olan bir bükülme momentine maruz kalır:
η=

F1 x l

x

12

v
I

ve
η

daN/cm2 cinsinden bileşke gerilimidir

l
l/v

η=

70

Aynı faz için yalıtkanlar arası mesafe
Bir bara veya bir bara kümesi arasındaki atalet
katsayısıdır
(değer, aşağıdaki tablodan seçilmiştir)

482,3 x 70
12

x

1
14,45

ó

14,45

cm
3

η = 195 daN/cm2

Hesaplanan bileşke gerilimi (η = 195 daN/cm2), 1/4 sert bakır baralar için izin verilebilir
gerilimden (1200 daN/cm2) düşüktür. Çözüm uygundur.

Yerleşim

Bara boyutları (mm)
100 x 10
2

10

daN

0,089

A5/L daN

0,027

S
m
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'
x

x'
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Cu

I

4

0,83

I/v

3

1,66

I

4

83,33

I/v

3

16,66

I

4

21,66

I/v

3

14,45

I

4

166,66

I/v

3

33,33

I

4

82,5

I/v

3

33

I

4

250

I/v

3

50
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Anahtarlama donanımında
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Bara hesaplama örneği

Seçilen baraların rezonans üretmediğini
kontrol edelim.

Yapısal rezonans frekansı
50 Hz akıma maruz kalan baralar için kaçınılması gereken yapısal rezonans frekansları,
50 - 100 Hz aralığındaki frekanslardır.
Yapısal rezonans frekansı, aşağıdaki eşitlikle elde edilir:
f = 112 x



Exl
mxl4

ve
f

Hz cinsinden rezonans frekansı

E

Esneklik katsayısı:
• Bakır için 1,3 106 daN/cm2
• Alüminyum A5/L için 0,67 106 daN/cm2

SSC

Baranın doğrusal kütlesi
(aşağıdaki tablodan bir değer seçin)

l
l

f = 112 x

0,089

2 destek veya bara kanalı arasındaki uzunluk

70

Bara kesitinin, titreşim düzlemine dik olan x’x
eksenine göre atalet momenti

21,66



1,3 x 21,66
0,089 x 70

daN
cm
4

ó f = 406 Hz

f, kaçınılması gereken değer aralığı dışında, yani, 42 - 58 Hz ve 80 - 115 Hz aralığındadır.
Çözüm uygundur.

Sonuç olarak
Seçilen baralar, örneğin,

2

bara /

10,1

cm / faz,

Ir = 2500 A ve Ith = 31,5 kA 3 s için uygundur
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Dielektrik dayanım
Genel
Ortamın dielektrik dayanımı

Birkaç büyüklük sırası
• Dielektrik dayanım (20°C, 1 bara mutlak):
2,9 - 3kV/mm
• İyonizasyon sınırı (20°C, 1 baar mutlak): 2,6
kV

Genel
Dielektrik dayanım, aşağıdaki 3 ana parametreye bağlıdır:
• Ortamın dielektrik dayanımı
Bu, ortamı oluşturan akışkanın (gaz veya sıvı) bir özelliğidir. Ortam havası için bu
özellik, atmosfer koşullarına ve kirliliğe bağlıdır.
• Parçaların şekli
• Mesafe
-- Yüklü parçalar arasındaki ortam havası
-- Yüklü parçalar arasındaki yalıtkan hava arayüzü.
Bir anahtarlama donanımı için gereken dielektrik dayanımı; yalıtım seviyesi ve bir
takım nominal dayanım gerilimi değerleri ile ifade edilir:
• nominal güç frekansı dayanım gerilimi
• nominal yıldırım darbesi dayanım gerilimi.
Dielektrik tip testleri (IEC 60060-1 ve IEEE)
Dielektrik test tipleri, nominal dayanım gerilimlerini kontrol etmek için tanımlanır.
Uygulanacak olan gerilim, standart referans atmosferine kıyasla atmosfer koşullarına
bağlıdır.
U = Uo × Kt (0,95 ≤ Kt ≤ 1,05)
U
Uo
Kt

harici koşullarda bir test sırasında uygulanacak olan gerilimdir
nominal dayanım gerilimidir (Yıldırım darbesi veya güç frekansı)
= 1, standart referans atmosferi için
Standart referans atmosferi:
• Sıcaklık to = 20°C
• Basınç bo = 101,3 kPa (1013 mbar)
• Mutlak nem ho = 11 g/m3

Kısmi deşarj
Kısmi deşarjların ölçümü, anahtarlama donanımını bazı zayıflıklarını belirlemek için
uygun bir araçtır.
Ancak, kısmi deşarj ölçüm sonuçları ile servis performansı veya beklenen kullanım
ömrü arasında güvenilir bir ilişki kurmak mümkün değildir. Bu nedenle, bütün
bir ürün üzerinde gerçekleştirilen kısmi deşarj testleri için kabul kriterleri vermek
imkansızdır.

Ortamın dielektrik dayanımı
Atmosfer koşulları

Atmosfer koşulları, yerinde ve test süreci sırasında dielektrik dayanımı etkiler.
Bunlardan bazıları, testlerden önce laboratuvarlarda yalıtım performansını
değerlendirmek için dikkate alınmaktadır.
Hava Yalıtımlı Anahtarlama Donanımı (AIS), Gaz Yalıtımlı Anahtarlama Donanımı
(GIS) ve Korumalı Katı Yalıtımlı Anahtarlama Donanımına (SSIS) göre atmosfer
koşullarından daha çok etkilenir.
Basınç
Gaz yalıtımının performans seviyesi, basınçla ilişkilidir.
Basınçtaki düşüş, yalıtım performansında düşüşe neden olur.
Nem (IEC 60060-1 ve 62271-1)
Gazlar ve sıvılar gibi dielektrik akışkanlarda nem bulunması, yalıtım performansında
değişikliğe neden olabilir. Sıvılarda, her zaman performans düşüşüne yol açar.
Düşük bir konsantrasyonun (nem < %70) “tam gaz performansı” da denilen genel
performans seviyesinde hafif bir artışa neden olduğu hava haricindeki gazlarda,
genellikle düşüşe yol açar (SF6, N2 vb.).
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Dielektrik dayanım
Dielektrik testleri

Sıcaklık
Gaz, sıvı veya katı yalıtımlarının performans seviyeleri, sıcaklık arttıkça düşer. Katı
yalıtkanlarda termik şoklar, yalıtkanın hızlı bir şekilde bozulmasına yol açabilen mikro
çatlakların nedeni olabilir.
Ayrıca, genleşme olaylarına çok dikkat etmek gerekir. Katı bir yalıtım malzemesi, bir
iletkenden 5 ila 15 kat daha fazla genleşir.

Dielektrik testleri

Yıldırım darbesi dayanım testleri (Temel Darbe Seviyesi)
Nominal dayanım gerilimini göstermek açısından test zorunludur ve tasarım ve onay
sürecinde yeni ürünlere uygulanmalıdır.
Mesafeler (fazlar arasındaki ve faz ile toprak arasındaki), baraların geometrisi,
baraların sonlanmaları, kablo sonlanması ve yalıtım özellikleri; dielektrik dayanımın
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesindeki önemli etkenlerdir.
Dielektrik dayanımlar; sıcaklık, atmosfer basıncı, nem, sıvıya daldırılma gibi çevresel
koşullardan etkilendiğinden, standart koşullardan farklı koşullarda test edilen bir
cihaz için atmosferik düzeltme katsayısı gerekir.
Ekipmanın nominal dayanım gerilimi ayrıca, çevresel koşulların olası etkileri göz
önüne alınarak ürünün nihai yerine göre belirlenmelidir.

Kısa süreli güç frekansı dayanım gerilimi testleri
Anahtarlama donanımı ve kontrol donanımı, IEC 60060-1’e uygun olarak kısa süreli
güç frekansı gerilim dayanımı testlerine tabi tutulmalıdır.
Test gerilimi, her test koşulu için test değerine yükseltilmeli ve 1 dakika süreyle
korunmalıdır. Testler, dış mekan anahtarlama ve kontrol donanımları için kuru
koşullarda ve ıslak koşullarda gerçekleştirilmelidir.
Yalıtım mesafesi aşağıdaki şekilde test edilebilir.
• Tercih edilen yöntem: Bu durumda, iki terminale uygulanan iki gerilim de faz-toprak
nominal dayanım geriliminin üçte birinden az olmamalıdır.
• Alternatif yöntem: 72,5 kV’tan daha düşük nominal gerilime sahip metal muhafazalı
gaz yalıtımlı anahtarlama cihazları ve herhangi bir nominal gerilime sahip klasik
anahtarlama cihazı için çerçevenin gerilim-toprak Uf değeri, doğru bir şekilde
sabitlenmeli ve hatta çerçeve yalıtılmalıdır.
NOT: 170 kV ve 245 kV değerlerine eşit nominal gerilime sahip anahtarlama ve
kontrol donanımları için ıslak testlerin güç frekansı gerilim sonuçlarının geniş dağılımı
nedeniyle bu testlerin; belirtilen güç frekansı test gerilimi r.m.s. değerinin 1,55 katına
eşit tepe değerine sahip ıslak 250/2 500 µs anahtarlama darbesi gerilim testiyle
değiştirilmesi kabul edilmiştir.
Dielektrik testleri, uygulanan gerilimin değerlendirilmesi için bir düzeltme katsayısı
gerektirir. İlerideki bölümlerde iki yöntem vurgulanacaktır. IEC standardına dayalı
Yöntem 1, ANSI standartları uygulayan ülkelerde kullanılan Yöntem 2’ye göre daha
çok kullanılmaktadır.
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Örnek:
U0= 325kV BIL ile 72,5kV cihazın darbe gerilim testi.
Atmosfer koşulları:
• Basınç p = 997 mbar
• Bağıl Nem H = % 71,5

• Hava yoğunluğunun δ hesaplanması:

p0

×

273 + t0

=

273 + t

997
1013

×

273 + 20
273 + 31,7

= 0,9464

h =

17,6 × 31,7
(
)
243 + 31,7

0,4615 × (273 + 31,7)

= 23,68 g/m3

1 + 0,010 × (

h
δ

- 11) = 1,140

273 + t0
273 + t

• Nem düzeltme katsayısı k2 = kw
-- Mutlak nem h:
6,11 × H + e

(

-- k is a variable that depends on the type of test
DC
k = 1 + 0.014 ×(

h
δ

500 × 0,630×0,964×1,168

m
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m=1

k = 1 + 0,010 × (

0,7
0,6
0,5

U50

0,4
0,3
0,2
0,1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

g
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1,1
1,0
0,9
0,8

m

- h0)2

h
δ

- h0)

h
δ

- h0)

• m ve w üsleri, parametre olarak g = f (deşarj) ile ilişkilidir
g =

w=1

h
δ

Impulse
= 1,05

1,1
1,0
0,9
0,8

0

- h0) - 0,00022 × (

AC

• g’nin hesaplanması

1,1 × 325

)

Mutlak nem h0 = 11 g/m3, referans
% olarak bağıl nem

k = 1 + 0,012 × (

g =

17,6 × t
243 + t

0,4615 × (273 + t)

h0
H

• Darbe k için nem düzeltme katsayısı
k =

p0

×

Sıcaklık t0 = 20°C, referans
Basınç bo = 101,3 kPa (1013 mbar), referans
Yerinde veya laboratuvardaki sıcaklık
Yerinde veya laboratuvardaki basınç

h =

• Mutlak nemin g/m3 hesaplanması
6.11 × 71.5 + e

p

t0
p0
t
p

• L = 0,630 m

p

• Hava yoğunluğu düzeltme katsayısı k1= δm; δ, hava yoğunluğudur:
δ =

• Sıcaklık t = 31,7 °C

δ =

Dielektrik Testleri IEEE std. 4-2013 Yöntem 1/ IEC 60060-1 2010
Atmosferik düzeltme katsayısı

L
k

U50
500 × L × δ × k
gerçek atmosfer koşullarında bozucu deşarj geriliminin %50’sidir; kilovolt
cinsinden ifade edilir.
Not: % 50 bozucu deşarj gerilim oranının olmadığı bir dayanım testi
durumunda, U50’nin 1 olduğu kabul edilebilir. Test gerilimi U0 x 1.
m cinsinden minimum deşarj yoludur
test tipine bağlı bir değişkendir

g
< 0,2
0,2 + 1.0 ×
1,0 + 1.2 ×
1,2 + 2.0 ×
> 2,0

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

m

w

0
g (g-0,2) / 0,8
1,0
1,0
1,0

0
g (g-0,2) / 0,8
1,0
2,2×2,0×0,8
0

0,1
0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

g

• Düzeltme katsayısı Kt = k1 * k2
• Gerilim testi U = Uo * Kt

k1= δ m = 0,946 ve k2 = kw = 1,14
Kt = k1 × k2 = 1,079
U = U0 × Kt = 325 × 1,079 = 350kV
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Dielektrik testleri

Dielektrik testleri IEEE std4 Yöntem 2 için düzeltme katsayısı.

Örnek:
U0= 325kV BIL ile 72,5kV cihazın darbe gerilim testi.
Atmosfer koşulları:

• Hava yoğunluğu düzeltme katsayısı kd= δm; δ, hava yoğunluğudur:
kd = (

• Basınç p = 997 mbar
• Sıcaklık t = 31,7 °C

p
p0

)m × (

Test gerilimi
tipi

• Bağıl Nem H = % 71,5

273 + t0
273 + t
Elektrot
formu

• L = 0,630 m
• Yıldırım darbesi gerilimi için m=1 ve n=1. Çubuk-çubuk
boşlukları Bkz. Şekil 1 ve 2.
kd = (

997

)

1013

273 + 20

×(

1

) = 0,9464
1

273 + 31,7

Doğrudan
gerilim

DM105253

Mutlak hava nemi

34
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30

30

%70

28

25
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5
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0

0

6

5

8

10

12

14

16

18

0

20

%40
%30

Bkz. Şekil 1
(eğri b)

1,0
0
0

1,0
Bkz. Şekil 1
(eğri a)

Bkz. Şekil 2

+

Bkz. Şekil 2
0

-

0

Bkz. Şekil 2
Yıldırım darbesi
gerilimi

1,0
1,0

Bkz. Şekil 2

%20

10 15 20 25 30
Ortam (kuru termometre) sıcaklığı

1,0

Alternatif gerilim

%50

22

et
om
Is

la

k

te

rm

15

-

%60

24

sı

20

0

+

%100

32

+

-

Bağıl nem =

35

Polarite Hava
Nem düzeltme
yoğunluğu
Üs w
Katsayı k
düzeltme
üsleri m ve n
(bkz. Not 2)

+

• Mutlak nem = 23,68 Bkz. aşağıdaki bölüm veya IEC yöntemi.
g/m3
40

)n

%10

+

35 °C

-

1,0

Bkz. Şekil 1
(eğri b)

1,0
0,8

Şekil 1 Nem düzeltme katsayısı kh = kw = 0,905

+

k
1,15

+

1,0

0
0

-

1,0

0

+

Bkz. Şekil 2

Bkz. Şekil 2

-

Bkz. Şekil 1
0 (bkz. Not 1) (eğri b)

,95

+

Bkz. Şekil 2

Bkz. Şekil 2

,90

-

0 (bkz. Not 1)

0 (bkz. Not 1)

Anahtarlama
darbesi gerilimi

Eğri a: alternatif gerilim

1,10
Eğri b: doğrudan gerilim, darbeler

1,05
1,00

Nem [g/m3]
0

5

10

15

20

25

30

,85

1,0

0 (bkz. Not 1)

Temelde tekdüze alan veren boşluklar

Şekil 2 hava yoğunluğu düzeltmesi için m ve n üslerinin ve
nem düzeltmesi için w üssünün değeri, metre cinsinden

DM105255

kıvılcım mesafesi d’nin bir fonksiyonu olarak
1.0

m, n, w

 estek yalıtkanları gibi benzer özelliklere sahip çubuk-düzlem boşlukları
D
ve test nesneleri; yani, belli bir asimetrik gerilim dağıtımına sahip tekdüze
olmayan bir alan veren elektrotlar

0.5
d [m]

0

5

10

Polarite +w=1,0 ve Polarite - w=0,8
+kh = k+w = 0,9051 = 0,9050
-kh = k+w = 0,9050,8 = 0,9232
+K =

-K =

kd
+kh
kd
-kh

 ekdüze olmayan alan veren elektrotlara sahip, ancak temelde simetrik
T
gerilim dağıtımı olan çubuk-çubuk boşlukları ve test nesneleri

=

=

0,9464
0,9050
0,9464
0,9232

= 1,0457

= 1,0251

+U = U0 × +K = 325 kV × 1,0457 = 339,8 kV
-U = U0 × -K = 325 kV × 1,0251 = 333,1 kV

schneider-electric.com

Yukarıdaki sınıflardan birine girmeyen elektrot dizilimleri için yalnızca, m = n = 1
üslerini kullanan ve nem düzeltmesi olmayan hava yoğunluğu düzeltme katsayısı
kullanılmalıdır.
Islak testler için hava yoğunluğu düzeltme katsayısı uygulanmalı ancak nem
düzeltme katsayısı uygulanmamalıdır. Yapay kirlenme testleri için hiçbir düzeltme
katsayısı kullanılmamalıdır.
NOT 1: Çok az bilgi bulunmaktadır. Mevcut durumda düzeltme önerilmez.
NOT 2: Şekil 1 ve Şekil 2’de, mevcut bilgilerin sadeleştirilmesi verilmiştir. Farklı
kaynaklardan edinilen deneysel veriler, geniş dağılımlar göstermekte ve sıklıkla
çatışmaktadır. Ayrıca, doğrudan gerilimler ve anahtarlama darbeleriyle ilgili bilgiler
oldukça azdır. Bu nedenle, m ve n üslerinin eşit değerde kullanılması ve bilinen
sayısal değerlerinin uygunluğu belirsizdir.
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Yerinde, yalıtım performansını başka faktörler etkileyebilir
Yoğuşma
Su damlacıklarının yalıtkanların yüzeyinde birikmesiyle ilgili ve yerel olarak yalıtım
performansını 3 kat düşürme etkisine sahip olay.
Kirlilik
Gazda veya sıvıda bulunabilen ya da yalıtkanın yüzeyinde birikebilen iletken toz.
Etkisi her zaman aynıdır: yalıtım performansını 10 kata kadar düşürmek!
Kirlilik; gaz halindeki harici ortamdan (toz), temizlik eksikliğinden, olasılıkla bir dahili
yüzeyin bozulmasından kaynaklanabilir.
Nemle bir araya gelen kirlilik, kısmi boşalma olaylarını artırabilecek olan
elektrokimyasal iletime neden olabilir.
Kirlilik seviyesi ayrıca, olası dış mekan kullanımlarıyla ilişkilidir.
Yükseklik
1000 m’nin üzerindeki yüksekliklerde bulunan kurulumlar için servis konumundaki
harici yalıtımın gerekli yalıtım dayanım seviyesi, IEC 60071-2’ye göre belirlenmelidir.
Anahtarlama ve kontrol donanımlarının nominal yalıtım seviyesi, bu değere eşit veya
bu değerin üzerinde olmalıdır; bkz. IEC/TR 62271-306.

Örnek:
• IEC 62271-1:2011 standardı
Ek olarak aşağıdaki grafik; H=2000m ve m=1 ise:

DM105256

Ka= 1,13
1,20

m=1
m = 0,9
m = 0,75

1,13
1,10

ka

1,00
1 000

1 500

Ka = e m × (

Hesaplama
Ka = e

(

2000 - 1000
)
8150

= e

• IEC 60071-2:2011
Ka = e

(

2000
)
8150

NOT 2: Dahili yalıtım için dielektrik özellikleri her yükseklikte aynıdır ve herhangi bir
önlem alınması gerekmez. Harici ve dahili yalıtım için bkz. IEC 60071-2.
NOT 3: Yükseklik 2000 m’nin altındaysa alçak gerilimli yardımcı ekipman ve kontrol
ekipmanı için herhangi bir önlem alınması gerekmez
Daha yüksek yerler için bkz. IEC 60664-1.
• IEC 60071-2

2 000

H

NOT 1: Anahtarlama donanımı için sınıflandırmanın temeli, genellikle deniz seviyesi
koşulları olarak bilinen standart referans atmosferidir.
Deneyimler, anahtarlama ve kontrol donanımlarının 1000 m’ye kadar yüksekliklerde,
yükseklik düzeltme katsayısı olmadan kullanılabileceğini göstermiştir.

= 1,278

(

1000
)
8150

= 1,13

H
)
8150

• IEC 62271-1:2011
Ka = e m × (

H - 1000
)
8150

m, her durumda, aşağıdaki şekilde sadeleştirme için sabit bir değer olarak alınır:
• güç frekansı, yıldırım darbesi ve fazlar arası anahtarlama darbesi gerilimleri için m
= 1;
• boylamsal anahtarlama darbesi gerilimi için m = 0,9;
• faz-toprak arası anahtarlama darbesi gerilimi için m = 0,75.
Kirlenmiş yalıtkanlar için m üssünün değeri belirsizdir.
Kirlenmiş yalıtkanların uzun süreli testi ve gerekirse, kısa süreli güç frekansı dayanım
gerilimi için m, normal yalıtkanlar için 0,5 kadar düşük ve buğu önleyici tasarımlar
için 0,8 kadar yüksek olabilir.
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Parçaların şekli Parçalar arasındaki
mesafe
Parçaların şekli
Anahtarlama donanımı dielektrik dayanımında önemli bir rol oynar. Özellikle darbe
dalgası dayanımı ve yalıtkanların yüzey eskimesi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip
olabilecek keskin kenarlarla başlayarak “tepe değeri” etkisini ortadan kaldırmak
önemlidir:

DM105254

Hava iyonizasyonu ► Bölge oluşturma ► Kalıplı yalıtkan yüzey kaplamasının bozulması

>

>

>

Topraklı metal panoya dielektrik dayanımlarını yansıtan farklı şekillere sahip,
birbirleriyle kıyaslanan ve en iyi iletken şeklinin solda yer aldığı OG iletkenlerine
örnek.

DM105266

Parçalar arasındaki mesafe

V

O

Yüklü parçalar arasındaki ortam havası
IEC 60071-2 yayınındaki Tablo A1; çeşitli nedenlerle darbe koşulları altında test
edemediğimiz kurulumlar için, ister faz ile toprak ister fazlar arasında olsun, gerekli
yıldırım darbesi dayanım gerilimine göre havada uyulması gereken minimum
mesafeleri vermektedir.

d

Bu mesafeler, yükseklik 1000 m’nin altında olduğunda yeterli dielektrik dayanımı
sağlar.

U

Kuru koşullar altında yıldırım darbesi dayanım gerilimine karşı yüklü parçalar ve
topraklı metal yapılar arasındaki havadaki mesafe(1):
Yıldırım darbesi
dayanım gerilimi (BIL)
Up (kV)
20
40
60
75
95
125
145
170
250

Faz ile toprak ve fazlar arasındaki havadaki
minimum mesafe
d (mm)
60
60
90
120
160
220
270
320
480

d (inç)
2,37
2,37
3,55
4,73
6,30
8,67
10,63
12,60
18,90

Yukarıdaki tabloda verilen havadaki mesafe değerleri, yalnızca dielektrik özellikleri
dikkate alınarak belirlenmiş olan minimum değerlerdir. Tasarım toleransları, kısa
devre etkileri, rüzgar etkileri, operatör güvenliği vb.nde dikkate alınması gereken
herhangi bir artışı kapsamazlar.
(1) Bu ölçümler; yüzeylerdeki kirlilikle ilgili izleme nedeniyle oluşan bozulma gerilimini dikkate
almadan, tek bir hava boşluğunun bir ucundan diğerine olan mesafeyle ilgilidir.
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Parçalar arasındaki mesafe

U

Lf

O

Lf: izleme yolu

Dielektrik dijital analizi
Maksimum elektriksel alan belirtilen kriterlerden daha küçükse, sayısal simülasyon
yazılımı sayesinde daha kompakt ürünler tasarlamak mümkündür.
Yalıtkan özel durumu
Bazen yalıtkanlar; yüklü parçalar arasında veya yüklü parçalar ile topraklı metal
yapılar arasında kullanılır. Yalıtkan seçimi, kirlilik seviyesini dikkate almalıdır.
Bu kirlilik seviyeleri, IEC TS 60815-1 Teknik Özellikler’de açıklanmaktadır. Kirli
koşullarda kullanılması amaçlanan yüksek gerilim yalıtkanlarının seçimi ve
boyutlandırılması - Bölüm 1 - tanımlar, bilgiler ve genel ilkeler.
Kurulum için boşluk
Ürünlerin dielektrik dayanımı ve koruma sınıfının ötesinde kurulumlar için ayrıca
dikkatli davranmak gerekir. Elektrik kurulumuyla ilgili kurallar, yerel yönetmelikle
belirlenir. IEC standardı IEC 61936-1, OG kurulumları için bazı önlemleri ve ulusal
ayrılıkları vurgulamaktadır.
Kuzey Amerika’da, Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA), minimum aralığı NFPA 70
belgesinde açıkça belirtmektedir.
Sahada imal edilmiş kurulumlarda, çıplak yüklü iletkenler ve bu tür iletkenler ile
bitişik topraklı yüzeyler arasındaki minimum hava boşluğu, aşağıdaki tabloda
belirtilen değerlerden daha az olmamalıdır.
Bu değerler; kabul edilmiş ulusal standartlara uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve
test edilmiş ekipmanların iç bölümlerine veya dış terminallerine uygulanmamalıdır.
Nominal
Darbe dayanımı BIL Yüklü Parçalar için Minimum Boşluk(1)
gerilim değeri (kV)
Fazlar arası
Faz ile toprak arası
(kV)
İç mekanlar Dış Mekanlar İç mekanlar Dış Mekanlar
İç mekanlar Dış Mekanlar

2,4-4,16
7,2
13,8
14,4
23
34,5
46

60
75
95
110
125
150
200

95
95
110
110
150
150
200
200

mm
115
140
195
230
270
320
460

inç
4,5
5,5
7,5
9,0
10,5
12,5
18,0

mm inç
180
7
180
7
305 12
305 12
385 15
385 15
460 18
460 18

mm inç
80 3,0
105 4,0
130 5,0
170 6,5
190 7,5
245 9,5
335 13,0

mm inç
155
6
155
6
180
7
180
7
255 10
255 10
335 13
335 13

(1) Verilen değerler, elverişli servis koşulları altında sabit parçalar ve çıplak iletkenler için
minimum boşluktur. İletken hareketi için, elverişli olmayan servis koşulları altında veya aralık
sınırlamalarının izin verdiği yerlerde yükseltilmeleri gerekir. Belirli bir sistem gerilimi için ilgili
darbe dayanım gerilimi seçimleri, dalgalanma koruma ekipmanının özellikleriyle belirlenir.

76 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

Koruma sınıfı

Tasarım kuralları

IEC 60529 standardına göre IP kodu

Giriş
Elektrik kurulumları ve ürünlerinde insanların doğrudan temasa karşı korunması ve
ekipmanın belli harici etkilere karşı korunması, uluslararası standartlar gereğidir.
Koruma sınıfının bilinmesi; ekipmanın özellikleri, kurulumu, çalıştırılması ve kalite
kontrolü açısından gereklidir.
Tanımlar
IP kodu veya koruma sınıfı; tehlikeli parçalara erişime, katı yabancı maddelerin
girişine, su girişine karşı bir pano tarafından sağlanan koruma derecesini
göstermeyi ve bu korumayla ilgili ek bilgiler vermeyi amaçlayan bir kodlama
sistemidir.
Kapsam
IEC 60529 standardı, 72,5 kV’tan küçük veya bu değere eşit nominal gerilime
sahip elektrikli ekipmanların panoları için geçerlidir. Ancak, IP kodu daha geniş
bir kapsamda, örneğin, iletim ekipmanları için de kullanılır. Başlı başına, devre
kesici gibi bir anahtarlama cihazıyla ilgili değildir; ancak, bir hücreye devre kesici
takıldığında ön panelin uyarlanması gerekir (örneğin, daha sıkı havalandırma
ızgaraları).
Çeşitli IP kodları ve anlamları
Aşağıdaki tabloda, IP kodlarıyla ilgili ögelerin kısa bir açıklaması verilmiştir.
IP

2

3

C

Kod harfleri
(Dahili Koruma)
İlk karakteristik rakam
(0 - 6 arası rakamlar veya harf X)
İkinci karakteristik rakam
(0 - 6 arası rakamlar veya harf X)
Ek harf (opsiyonel)
(A, B, C, D harfleri)
Tamamlayıcı harf (opsiyonel)
(H, M, S, W harfleri)
Karakteristik rakamın belirtilmesi gerekmeyen yerlerde,
rakamın yerini “X” harfi (her iki rakam da çıkarılıyorsa
“XX”) almalıdır.
Ek harfler ve/veya tamamlayıcı harfler, yerini tutacak bir
şey olmadan çıkarılabilir.
IP kodu düzeni

schneider-electric.com

H

Öge

Rakamlar veya
harfler

Kod
IP
harfleri
İlk karakteristik rakam
0
1
2
3
4
5
6
İkinci karakteristik rakam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ek harf (opsiyonel)
A
B
C
D
Tamamlayıcı harf (opsiyonel)
H
M
S
W

Ekipman koruması
açısından anlamı

Kişilerin koruması
açısından anlamı

Katı yabancı maddelerin Tehlikeli parçalara
girişine karşı
erişime karşı
(korumasız)
≥ 50 mm çap
≥ 12,5 mm çap
≥ 2,5 mm çap
≥ 1,0 mm çap
toza karşı korumalı
toz geçirmez

(korumasız)
elin tersi
parmak
alet
kablo
kablo
kablo

(korumasız)
(korumasız)
dik olarak damlama
damlama (15° eğimli)
püskürme
sıçrama
fışkırma
güçlü fışkırma
geçici daldırma
sürekli daldırma
Yüksek basınç ve sıcaklığa sahip su jeti
Elin tersi
Parmak
Alet
Kablo
Aşağıdakilere özel ek bilgiler:
Yüksek gerilim cihazları
Su testi sırasında hareket
Su testi sırasında sabit
Hava koşulları
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IK kodu

Giriş
Elektrikli ekipmanlar için harici etkilere karşı panolar tarafından sağlanan koruma
dereceleri, IEC 62262 standardında tanımlanmaktadır.
Koruma derecelerinin IK kodları olarak sınıflandırılması, yalnızca 72,5 kV’tan küçük
veya bu değere eşit nominal gerilime sahip elektrikli ekipmanların panoları için
geçerlidir.
Ancak, IK kodu daha geniş bir kapsamda, örneğin, iletim ekipmanları için de
kullanılır.

Pendulum pivot
Çerçeve
Çekiç başı

Mandallama mekanizması

Serbest bırakma konisi

Kurma düğmesi
Montaj
sabitleyici

Yaylı çekiç

Düşme yüksekliği
Numune

IEC 62262’ye göre, koruma sınıfı panonun tamamı için geçerlidir. Pano parçaları
farklı koruma derecelerine sahipse, bu parçalar ayrıca belirtilmelidir.

Sarkaç çekiç

Tanımlar
Koruma sınıfı, jul cinsinden ifade edilen darbe enerji seviyelerine karşılık gelir
• Ekipmana doğrudan uygulanan çekiç darbesi
• Destekler tarafından iletilen darbe, titreşim açısından ve dolayısıyla frekans ve
hızlanma açısından ifade edilir.
Mekanik darbeye karşı koruma sınıfı; sarkaç çekiç, yaylı çekiç ve dikey çekiç gibi
farklı çekiç tipleri ile kontrol edilebilir.
Test cihazları ve yöntemleri; IEC standardı 60068-2-75 “Çevresel testler, Test Eh:
çekiç testleri” bölümünde açıklanmaktadır.
Çeşitli IK kodları ve anlamları
IK kodu
Jul cinsinden enerjiler
Çekiç yarıçapı mm
Eşdeğer kütle (kg)
Düşme yüksekliği
(mm)
Çekiç malzemesi
Çelik = A
Poliamid = P
Çekiç
Sarkaç (Eha)
Yaylı (Ehb)
Dikey (Ehc)

IK00
(1)

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

0,14
10
0,25
56

0,2
10
0,25
80

0,35
10
0,25
140

0,5
10
0,25
200

0,7
10
0,25
280

1
10
0,25
400

2
25
0,5
400

5
25
1,7
300

10
50
5
200

20
50
5
400
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(1) Bu standarda göre korunmaz
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Koruma sınıfı
NEMA sınıflandırması

İç mekan OG anahtarlama donanımı veya trafo merkezleri için kullanılacak
NEMA sınıflandırma tanımlarının bir örneği [Kaynak NEMA 250-2003], aşağıdaki
bölümlerde açıklanmaktadır. Tehlikeli olmayan konumlarda tam ve düzgün olarak
kurulduklarında, bazı belirli pano tipleri, bunların uygulamaları ve karşısında
koruma sağlamak üzere tasarlandıkları çevresel koşullar aşağıdaki şekilde kısmen
özetlenmiştir:
• T
 ip 1: Tehlikeli parçalara erişime karşı personele bir koruma sınıfı ve katı yabancı
maddelerin (düşen kir) girişine karşı pano içindeki ekipmana bir koruma sınıfı
sağlamak üzere, iç mekan kullanımı için üretilmiş panolar.
• T
 ip 2: Tehlikeli parçalara erişime karşı personele bir koruma derecesi ve katı
yabancı maddelerin (düşen kir) girişine karşı pano içindeki ekipmana bir koruma
derecesi ve su girişinin (damlama ve hafif sıçrama) ekipman üzerindeki zararlı
etkileriyle ilgili bir koruma derecesi sağlamak üzere, iç mekan kullanımı için
üretilmiş panolar.
• T
 ip 3: Tehlikeli parçalara erişime karşı personele bir koruma derecesi ve katı
yabancı maddelerin (düşen kir ve rüzgarla savrulan toz) girişine karşı pano içindeki
ekipmana bir koruma derecesi ve su girişinin (yağmur, sulu sepken, kar) ekipman
üzerindeki zararlı etkileriyle ilgili ve pano üzerinde harici buz oluşumu nedeniyle
zarar görmeyecek bir koruma derecesi sağlamak üzere, iç mekan veya dış mekan
kullanımı için üretilmiş panolar.
• T
 ip 3R: Tehlikeli parçalara erişime karşı personele bir koruma derecesi ve katı
yabancı maddelerin (düşen kir) girişine karşı pano içindeki ekipmana bir koruma
derecesi ve su girişinin (yağmur, sulu sepken, kar) ekipman üzerindeki zararlı
etkileriyle ilgili ve pano üzerinde harici buz oluşumu nedeniyle zarar görmeyecek
bir koruma derecesi sağlamak üzere, iç mekan veya dış mekan kullanımı için
üretilmiş panolar.
Aşağıdaki koşullara karşı bir Koruma Derecesi
sağlar

Pano tipi
(Tehlikeli Olmayan İç Mekan Konumları)
1(1) 2 (1)

Tehlikeli parçalara erişim
Katı yabancı maddelerin girişi (düşen kir)
Su girişi (damlama veya hafif sıçrama)
Katı yabancı maddelerin girişi
(Dolaşan toz, hav, lif ve uçuşan maddeler(2))
Katı yabancı maddelerin girişi
(Havayla taşınarak çöken toz, hav, lif ve uçuşan maddeler(2))
Su girişi (Hortumla sulama ve sıçrayan su)
Yağ ve soğutucu sızıntısı
Yağ veya soğutucu püskürmesi ve sıçraması
Aşındırıcı maddeler
Su girişi (Ara sıra geçici daldırma)
Su girişi (Ara sıra uzun süreli daldırma)

4

4X

5

6
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●

●
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(1) Bu panolar havalandırmalı olabilir.
(2) Bu lifler ve uçuşan maddeler, tehlikeli olmayan maddelerdir ve Sınıf III tip tutuşabilir lifler veya yanıcı uçuşan maddeler olarak
nitelendirilmez. Sınıf III tip tutuşabilir lifler veya yanıcı uçuşan maddeler için bkz. Ulusal Elektrik Yasası, Madde 500.
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Koruma sınıfı
NEMA sınıflandırması

Aşağıdaki koşullara karşı bir Koruma Derecesi
sağlar

Pano tipi
(Tehlikeli Olmayan Dış Mekan Konumları)
3

Tehlikeli parçalara erişim
Su girişi (yağmur, kar ve sulu sepken(2))
Sulu sepken(3)
Katı yabancı maddelerin girişi
(Rüzgarla savrulan toz, hav, lif ve uçuşan maddeler)
Su girişi (Hortumla sulama)
Aşındırıcı maddeler
Su girişi (Ara sıra geçici daldırma)
Su girişi (Ara sıra uzun süreli daldırma)

3X 3R 3RX(1) 3S 3SX 4

4X
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(1) Bu panolar havalandırmalı olabilir.
(2) Pano buzla kaplıysa, harici çalışma mekanizmalarının çalışır durumda olmaları gerekmez.
(3) Pano buzla kaplıysa, harici çalışma mekanizmaları çalışır durumdadır.

Tehlikeli konumlarda kurulum ve bakımları tam ve düzgün olarak yapıldığında, Tip 7
ve 10 panolar, harici tehlikeye neden olmadan dahili bir patlamayı sınırlayabilecek
şekilde tasarlanmıştır.
Tip 8 panolar, yağlı ekipman kullanımından kaynaklanan yanmayı önleyecek
şekilde tasarlanmıştır. Tip 9 panolar, yanıcı tozun tutuşmasını önleyecek şekilde
tasarlanmıştır.
İlgili tanımlar için bkz. NEMA web sitesi.
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Korozyon
Atmosferik

Elektrikli ekipman Orta Gerilim (OG) anahtarlama donanımının; aşındırıcı gaz, sıvı
veya toz içeren elverişsiz ortamlara kurulumu, ekipmanın ciddi bir şekilde ve hızla
bozulmasına neden olabilir.
Korozyon; baz metalin çevresine verdiği reaksiyondan kaynaklanan bozulması
olarak tanımlanır. En çok etkilenen elektrikli bileşenler; bakır, alüminyum ve çelikten
(hem karbonlu hem de paslanmaz) üretilenlerdir. Anahtarlama donanımının kurulu
olduğu yerdeki atmosfer koşulu; anahtarlama donanımı ile kontaklar, panolar, baralar
ve metal ve alaşımdan yapılmış diğer önemli parçalar gibi bileşenlerinin tasarımı
sırasında dikkate alınan hususlar açısından son derece önemlidir.

Atmosferik
Atmosferin aşındırıcılığı, ISO 9223 tarafından altı kategoride sınıflandırılır. Boya
sistemiyle koruma, ISO 12944 serisi kapsamına girer ve açık deniz için ayrıca ISO
20340 standardı kullanılmalıdır.
Dayanıklılık: (L) 2 - 5 yıl, (M) 5 - 15 yıl, (H) 15 yıl üzeri.
Her kategori, dayanıklılıkla ilgili ek harflerle belirtilebilir (Örneğin: C2H, iç mekan
ekipmanı için; C5MH ise kıyıya yakın bir yere kurulmuş dış mekan ekipmanı için
belirtilmiş olabilir).
Dayanıklılık belirtilmiyorsa, 15 yıldan sonra ürünün kullanım ömrü boyunca muayene
önerilir.
ISO 9223 standardı, aşındırıcılık kategorilerinin değerlendirmesiyle ilgili tipik
atmosferik ortamları açıklar ve bunlar, aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Kategoria Aşındırıcılık İç mekanb
C1

Çok düşük Düşük bağıl nem ve hafif kirliliğin olduğu
ısıtmalı yerler; örneğin, ofisler, okullar,
müzeler

C2

Düşük

Değişken sıcaklığın ve bağıl nemin olduğu
ısıtmasız yerler.
Düşük yoğuşma frekansı ve düşük kirlilik;
örneğin, depo, spor salonları

C3

Orta

Üretim süreci nedeniyle orta yoğuşma
frekansının ve orta kirliliğin olduğu
yerler; örneğin, gıda işleme tesisleri,
çamaşırhaneler, bira fabrikaları, mandıralar

C4

Yüksek

Üretim süreci nedeniyle yüksek yoğuşma
frekansının ve yüksek kirliliğin olduğu yerler;
örneğin, endüstriyel işleme fabrikaları,
yüzme havuzları

C5
Boya C5I
C5M

Çok yüksekÜretim süreci nedeniyle çok yüksek
yoğuşma frekansının ve/veya yüksek
kirliliğin olduğu yerler; örneğin, madenler,
endüstriyel amaçlı mağaralar, subtropik
ve tropik bölgelerdeki havalandırmasız
hangarlar
Aşırı
Üretim süreci nedeniyle neredeyse
sürekli yoğuşmanın veya uzun süre aşırı
nem etkilerine maruz kalmanın ve/veya
yüksek kirliliğin olduğu yerler; örneğin,
havadan gelen klorür ve korozyon uyarıcı
tanecikli madde dahil dış mekan kirliliğinin
etkili olduğu nemli tropik bölgelerdeki
havalandırmasız hangarlar

CX

schneider-electric.com

Dış mekanb
Kuru veya soğuk bölge, çok düşük kirliliğin ve
nemli dönemlerin olduğu atmosferik ortam;
örneğin, bazı çöller, Orta Kuzey Kutup Bölgesi/
Antarktika
Ilıman bölge, düşük kirliliğin (SO2 5 µg/
m3) olduğu atmosferik ortam; örneğin, kırsal
bölgeler, küçük kasabalar Kuru veya soğuk
bölge, kısa nemli dönemlerin olduğu atmosferik
ortam; örneğin, çöller, yarı arktik bölgeler
Ilıman bölge, orta kirliliğin (SO2: 5 µg/m3 - 30
µg/m3) veya bazı klorür etkilerinin olduğu
atmosferik ortam; örneğin, kentsel alanlar,
düşük klorür birikimi olan kıyı alanları Subtropik
ve tropik bölge, düşük kirliliğin olduğu ortam
• Ilıman bölge, orta kirliliğin (SO2: 5 µg/m3 - 30
µg/m3) veya bazı klorür etkilerinin olduğu
atmosferik ortam; örneğin, kentsel alanlar,
düşük klorür birikimi olan kıyı alanları
• Subtropik ve tropik bölge, düşük kirliliğin
olduğu ortam
Ilıman ve subtropik bölge, çok yüksek kirliliğin
(SO2: 90 µg/m3 - 250 µg/m3) ve/veya önemli
klorür etkilerinin olduğu bölge; örneğin,
endüstriyel alanlar, kıyı alanları, kıyı şeridindeki
korunaklı yerler
Subtropik ve tropik bölge (çok uzun nemli
dönemler), eşlik eden faktörler ve üretim
faktörleri ve/veya güçlü klorür etkileri dahil çok
yüksek SO2 kirliliğinin (250 µg/m3 değerinin
üzerinde) olduğu atmosferik ortamlar; örneğin,
aşırı endüstriyel alanlar, kıyı ve açık deniz
alanları, tuz serpintisiyle ara sıra temas
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Korozyon
Atmosferik Galvanik

NOT 1 Kıyı alanlarındaki klorür birikimi; rüzgar yönü, rüzgar hızı, yerel topoğrafya,
kıyıdan açıkta rüzgardan koruyan adalar, yerin denizden uzaklığı gibi deniz tuzunun
taşındığı kara bölgesini etkileyen değişkenlere son derece bağlıdır.
NOT 2 Deniz suyu sıçraması veya ağır tuz serpintisinde normal olan aşırı klorür
etkileri, ISO 9223 standardı kapsamının dışındadır.
NOT 3 Bazı servis atmosferlerinin (örneğin, kimya endüstrisi) aşındırıcılık
sınıflandırması, ISO 9223 standardı kapsamının dışındadır.
NOT 4 Deniz atmosferik ortamlarındaki, klorürün çökerek biriktiği korunaklı ve
yağmurla yıkanmayan yerlerde, higroskopik tuzların bulunması nedeniyle daha
yüksek aşındırıcılık kategorisi görülebilir.
NOT 5 C1 ve C2 aşındırıcılık kategorisindeki iç mekan ortam türlerinin ayrıntılı
açıklaması, ISO 11844-1’de verilmektedir. İç mekan aşındırıcılık kategorileri IC1 ila
IC5 tanımlamış ve sınıflandırılmıştır.
a Beklenen “CX kategorisi”ne sahip ortamlarda, bir yıllık korozyon kayıplarından
atmosferik aşındırıcılık sınıfının belirlenmesi önerilir.
b Kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonu en az bir yıl için belirlenmeli ve yıllık ortalama
olarak ifade edilmelidir.
Aşağıdaki tablo, ürünlerin EN 12944-6’ya göre test edildiği sac metal dönüştürme
endüstrisindeki olağan kaplamalara birden fazla örnek vermektedir.
Kategori
C1
C2
C3
C4
C5
CX

Aşındırıcılık

Koruma

Çok düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
Aşırı

Elektrogalvanizli
Ön galvanizli
Sıcak daldırma galvanizli
Ön galvanizli + toz boyama (80μ)
Ön galvanizli + toz boyama (300μ)
Danışma gerekir

Galvanik
Kalite mühendisliği ve nitelik tasarımı, malzeme uyumu anlayışı gerektirir. Galvanik
Korozyon, bir metal veya alaşım aynı elektrolitte başka bir metal veya metal olmayan
iletken ile elektriksel olarak bağlandığında meydana gelir.

DM105258

Üç önemli bileşen:
• Farklı yüzey gerilimine sahip malzemeler: Elektrokimyasal olarak benzer olmayan
metaller.
• Ortak bir elektrolit; örneğin, tuzlu su.
• Ortak bir elektrik yolu - Metal iyonlarının daha anodik metalden daha katodik metale
taşınması için iletken yol.

Perçin
Bakır

Galvanik
aşınma

Elektriksel olarak birbirlerinden yalıtıldıklarında ortak bir elektrolitteki benzer olmayan
metaller; metallerin yakınlığı, göreli gerilimleri veya boyutları ne olursa olsun galvanik
korozyona maruz kalmazlar.
Yalnızca bir metalin korunması gerekiyorsa kaplama, katoda en yakın olana
yapılmalıdır.

Alüminyum

Örneğin galvanik gerilimi 580 mV
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Korozyon

Tasarım kuralları

Atmosferik ve Galvanik birlikte

Tasarım kuralları benzer olmayan metallerin temas etmesini gerektirdiğinde galvanik
uyum, genellikle cila ve kaplama ile halledilir.
Seçilen cila ve kaplama, benzer olmayan malzemelerin temas etmesini kolaylaştırır
ve temel malzemeleri korozyondan korur.
Her tasarım, özel doğrulama testleri olmadan C5 aşındırıcılık sınıfı için 0’da “Anodik
İndeks”i belirlemelidir. Örneğin, normalde kategori olarak C5 gerektiren ve zorlu
ortama maruz kalan dış mekan ürünü için üst sınır olarak 50mV alınır.
Yüksek neme ve tuzlu ortamlara maruz kalan dış mekan ürünü gibi özel ortamlar
için. Genellikle, “Anodik İndeks”te 0,15 V farktan daha fazlası olmamalıdır.
Örneğin; altın ve gümüş, 0,15 V değerinde kabul edilebilir bir farka sahip olur.
(Eşdeğer atmosferik korozyon sınıfı C4 olabilir).
Sıcaklık ve nem kontrollü olmayan koşullar altındaki depolarda saklanan iç mekan
ürünleri gibi normal ortamlar için.
Genellikle, “Anodik İndeks”te 0,25 V farktan daha fazlası olmamalıdır.
(Eşdeğer atmosferik korozyon sınıfı C3 olabilir)

Magnezyum

Manganez

Çinko

Beyaz Metal

Alaşım Alü-çinko AZ5/8GU

Krom kaplama

Elektrolitik demir

Kadmiyum

Duralinoks-Alü-Mag AG3/5/7

Alaşım Alü+%8 Cu (AU8)

Alaşım Alü+%8 Cu (AU8)

Çelik Siemens Martin

Dökme demir

Duralumin (Au4g)

Çelik (%25 Ni)

kurşun

Kalay

Bronz halka, kendinden yağlayıcı UE12

Pirinç (%50 Zn)

Silisyum

Pirinç (%30 Zn)

Bronz Alü UA10, NC3, VNC3

Bakır

Nikel

Cıva

Gümüş

Paslanmaz çelik 18/8

Platin

Altın

PM105928

Sıcaklık ve nem kontrollü ortamlar için 0,50 V tolere edilebilir.
Nem ve sıcaklık servis koşullarına göre değiştiğinden, bu uygulamaya karar verirken
dikkat edilmelidir (Eşdeğer atmosferik korozyon sınıfı, 0,30 V’a kadar C2 ve 0,50 V’a
kadar C1 olabilir).
IEC/TR 60943 V2009 teknik raporu, bilgi olarak 0,35 V’tan bahsetmektedir.

Platin
Altın
Paslanmaz çelik 18/8
Gümüş
Cıva
Nikel
Bakır
Bronz Alü UA10, NC3, VNC3
Pirinç (%30 Zn)
Silisyum
Pirinç (%50 Zn)
Bronz halka, kendinden yağlayıcı UE12

C4
C3
C2
C1
Kabul edilemez
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Kalay
Kurşun
Çelik (%25 Ni)
Duralumin (Au4g)
Dökme demir
Çelik Siemens Martin
Alaşım Alü+%8 Cu (AU8)
Alüminyum
Duralinoks-Alü-Mag AG3/5/7
Kadmiyum
Elektrolitik demir
Krom kaplama
Alaşım Alü-çinko AZ5/8GU
Beyaz Metal
Çinko
Manganez
Magnezyum
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Orta gerilim devre kesici
Giriş
Özellikler

IEC 62271-100 ve ANSI/IEEE C37-04, C37-06, C37-09; bir
yandan çalışma koşullarını, nominal özellikleri, tasarımı
ve üretimi; diğer yandan testleri, kontrollerin seçimini ve
kurulumu tanımlar.

Giriş
Devre kesici, bir şebekenin kontrolünü ve korumasını sağlayan cihazdır. Çalışma
akımlarını ve kısa devre akımlarını kapayabilir, kesebilir ve bunlara dayanabilir.
Ana devre, hasar görmeden aşağıdakilere dayanabilmelidir:
• 1, 2 veya 3 saniye boyunca kısa devre akımından kaynaklanan termik gerilim
• Kısa devre akımı tepe değerinden kaynaklanan elektrodinamik gerilim:
-- 50 Hz için 2,5 • Isc (45 ms standart zaman sabiti)
-- 60 Hz için 2,6 • Isc (45 ms standart zaman sabiti)
-- 2,7 • Isc (daha uzun zaman sabiti için)
• Sabit yük akımı.
Bir devre kesici genellikle “kapalı” konumda olduğundan yük akımı, ekipmanın
kullanım süresi boyunca sıcaklık artışı olmadan devre kesiciden geçmelidir.

Özellikler

Zorunlu nominal özellikler (karşılaştırma § 4 IEC 62271-100)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
a nominal gerilim;
b nominal yalıtım seviyesi;
c nominal frekans;
d nominal normal akım;
e nominal kısa süreli dayanım akımı;
f nominal tepe dayanım akımı;
g nominal kısa devre süresi;
h kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme gerilimi;
i kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme frekansı;
j basınçlı gaz beslemesinin ve/veya çalışma, kesinti ve yalıtım için hidrolik
beslemenin uygulanabilir nominal basınçları;
k nominal kısa devre kesme akımı;
l nominal kısa devre kesme akımına bağlı geçici toparlanma gerilimi;
m nominal kısa devre kapama akımı;
n nominal çalışma sırası;
o nominal süre miktarları.

Özel nominal özellikler
Özel durumlarda verilecek nominal özellikler aşağıda belirtilmektedir
p kaynak tarafında şebeke tipinden bağımsız olarak havai hatlara doğrudan
bağlantı için tasarlanmış, 15 kV ve üzeri değere ve 12,5 kA’nın üzerinde nominal
kısa devre kesme akımına sahip devre kesiciler için nominal kısa devre kesme
akımına bağlı kısa hat hataları için özellikler;
q havai iletim hatlarının anahtarlaması için tasarlanmış üç kutuplu devre kesiciler için
nominal hat yükleme kesme akımı (72,5 kV veya üzerinde nominal gerilime sahip
devre kesiciler için zorunludur)
r kabloların anahtarlaması için tasarlanmış üç kutuplu devre kesiciler için nominal
kablo yükleme kesme akımı (52 kV veya altında nominal gerilime sahip devre
kesiciler için zorunludur).

Talep üzerine verilecek nominal özellikler
s nominal faz dışı kapama ve kesme akımı;
t nominal tek kapasitör bankı kesme akımı;
u nominal sırt sırta kapasitör bankı kesme akımı;
v nominal kapasitör bankı kalkış kapama akımı;
w nominal sırt sırta kapasitör bankı kalkış kapama akımı.
Devre kesicinin nominal özellikleri, nominal çalışma sırasına işaret etmektedir.
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Anahtarlama donanımı tanımı

Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Nominal gerilim (karşılaştırma § 4.1 IEC 62271-1:2011)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.100.1
Nominal gerilim, ekipmanın tasarlanmış olduğu maksimum rms değeridir. Ekipmanın
kullanılabileceği şebekelerin “en yüksek sistem gerilimi” maksimum değerini belirtir
(bkz. IEC 60038 Madde 9).
245kV ve altındaki standart değerler aşağıda verilmektedir.
• Seri I: 3.6 kV - 7.2 kV - 12 kV - 17.5 kV - 24 kV - 36 kV - 52 kV - 72.5 kV - 100 kV - 123
kV - 145 kV − 170 kV - 245 kV.
• Seri II (Kuzey Amerika gibi bölgeler): 4.76 kV - 8.25 kV - 15 kV - 15.5 kV - 25.8 kV
- 27 kV - 38 kV − 48.3 kV - 72.5 kV - 123 kV - 145 kV - 170 kV - 245kV.

DM105259

Nominal yalıtım seviyesi (karşılaştırma § 4.3 IEC 62271-1:2011)

1,0
0,9

Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.100.1
Yalıtım seviyesi iki değerle karakterize edilir:
• yıldırım darbesi dalgası (1,2/50 µs) dayanım gerilimi
• 1 dakika için güç frekansı gerilim dayanımı.
Aralık I, seri I

U
B

0,5
0,3
0
01
T'

A

t
T
T1

T2

T1 = 1,67 T
T' = 0,3 T1 = 0,5 T

Şekil 6: Tam yıldırım darbesi

Nominal gerilim kV rms Nominal yıldırım darbesi Nominal güç frekansı
dayanım gerilimi
dayanım gerilimi
1,2/50 µs 50 Hz kV tepe 1 dk. kV rms
değeri
(kV cinsinden Ur)
7,2
12
17,5
24
36

(kV cinsinden Up)
60
75
95
125
170

(kV cinsinden Ud)
20
28
38
50
70

Aralık I, seri II
Nominal gerilim kV rms Nominal yıldırım darbesi Nominal güç frekansı
dayanım gerilimi
dayanım gerilimi
1,2/50 µs 50 Hz kV tepe 1 dk. kV rms
değeri
(kV cinsinden Ur)
4,76
8,25
15,5
27
38

(kV cinsinden Up)
60
95
110
150
200

(kV cinsinden Ud)
19
36
50
70
95

Nominal normal akım (karşılaştırma § 4.4 IEC 62271-1:2011)
Devre kesici sürekli kapalıyken yük akımı, malzemelerin ve bağlantı türlerinin bir
fonksiyonu olarak maksimum sıcaklık değerine uygun olarak devre kesiciden
geçmelidir.
IEC, 40°C’yi aşmayan ortam hava sıcaklığı için farklı malzemelerin izin verilebilir
maksimum sıcaklık artışını belirler (IEC 62271-1:2011 Tablo 3 ile karşılaştırın).

Nominal kısa süreli dayanım akımı (karşılaştırma § 4.5 IEC
62271-1:2011)
Amerika için bkz. ANSI/ IEEE C37.09.
Ssc
U
Isc
Isc =

MVA cinsinden kısa devre gücü
kV cinsinden çalışma gerilimi
kA cinsinden kısa devre akımı
Ssc
√3 × U

Nominal kısa devre süresi için bir şebekedeki izin verilebilir maksimum kısa devre
akımının standartlaştırılmış rms değeridir. Maksimum kısa devre altında nominal
kesme akımı değerleri (kA): 6,3 - 8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 40 - 50 - 63 kA.
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Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Nominal tepe dayanım akımı (karşılaştırma § 4.6 IEC 622711:2011) ve kapama akımı (karşılaştırma § 4.103 IEC 62271-100)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
Kapama akımı, devre kesicinin, kısa devrede bir kurulumda kapayabildiği ve
koruyabildiği maksimum değerdir.
Nominal kısa süreli dayanım tepe akımından büyük veya bu akıma eşit olmalıdır.
Isc, devre kesicilerin nominal gerilimi için nominal kısa devre akımının maksimum
değeridir.
Kısa süreli dayanım akımının tepe değeri aşağıdakilere eşittir:
• 50 Hz için 2,5 x Isc
• 60 Hz için 2,6 x Isc
• 45 ms’den büyük özel zaman sabitleri için 2,7 x Isc

Nominal kısa devre süresi (karşılaştırma § 4.7 IEC 62271-1:2011)
Nominal kısa devre süresinin standart değeri 1 s’dir.
Önerilen diğer değerler 0,5 s, 2 s ve 3 s’dir.

Kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devreler için nominal
besleme gerilimi (karşılaştırma § 4.8 IEC 62271-1:2011)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.06.
Yardımcı devreler için besleme gerilimi değerleri:
• doğru akım (dc) için: 24 - 48 - 60 - 110 veya 125 - 220 veya 250 volt,
• alternatif akım (ac) için: 120 - 230
Çalışma gerilimleri, aşağıdaki aralıklar içinde kalmalıdır (karşılaştırma § IEC 622711:2011 5.6 ve 5.8):
• motor ve kapatma salıcı üniteler: DC ve AC’de Ur’nin %85 - %110’u
• açma salıcı üniteler:
-- dc’de Ur’nin %70 - %110’u
-- ac’de Ur’nin %85 - %110’u
• düşük gerilim açma salıcı ünite:
Salıcı ünite komutu
verir ve kapatmayı
yasaklar
%0

Salıcı ünitenin bir
eylemi olmamalıdır
%35

% 70

U
%100

(%85’te, salıcı üniten cihazın kapanmasına
olanak vermelidir)

Nominal frekans (karşılaştırma § 4.3 ve 4.10 IEC 62271-1:2011)
Halihazırda dünya çapında iki frekans kullanılmaktadır:
Avrupa’da 50 Hz, Amerika’da 60 Hz; birkaç ülke her iki frekansı da kullanmaktadır.
Nominal frekans 50 Hz veya 60 Hz’tir.
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Orta gerilim devre kesici

Anahtarlama donanımı tanımı

Özellikler

t

Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
IEC’ye göre nominal anahtarlama sırası, O - t - CO - t' - CO.
(yandaki şemayla karşılaştırın)

t'

Isc
Ir

O
CO

Time

O

C

O

C

O

Açma işlemini ifade eder
Hemen sonrasında bir açma işlemi gerçekleşen kapatma işlemini ifade
eder

Üç nominal çalışma sırası bulunmaktadır:
• yavaş: O - 3 dk - CO - 3 dk - CO
• hızlı 1: O - 0,3 s - CO - 3 dk - CO
• hızlı 2: O - 0,3 s - CO - 15 s - CO
Önemli not: başka sıralar talep edilebilir.

DM105270

Kapalı/Açık çevrimi
Kapalı konum

Kontak hareketi

Açık konum

Süre

Akım geçişi
Kapatma-açma süresi
Kapama-kesme süresi
İlk kapanan kutuptaki
kontak teması
Kapatma devresine
enerji verilmesi

Tüm kutuplarda kontak teması
İlk kutuptaki akım geçişinin başlaması

Tüm kutuplarda
son ark sönümü
Tüm kutuplarda arklanan
kontakların ayrılması

Otomatik yeniden kapatma çevrimi
Varsayım: Devre kesici açılır açılmaz C sırası, (0,3 s, 15 s veya 3 dk’ya ulaşmak için
zaman gecikmesiyle).
DM105271

DM105269

Nominal çalışma sırası (karşılaştırma § 4.104 IEC 62271-100)

Kapalı konum

Kontak hareketi
Açık konum

Akım geçişi

Akım geçişi
Süre

Ölü süre
Açma-kapatma süresi
Yeniden kapama süresi
Yeniden kapatma süresi
Tüm kutuplarda
son ark sönümü
Tüm kutuplarda arklanan
kontakların ayrılması
Açma salıcıya
enerji verilmesi

schneider-electric.com

Kapatma
devresine
enerji
verilmesi

Tüm kutuplarda
kontak teması
İlk kutuptaki
kontak teması
İlk kutuptaki
akımın başlaması
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Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Nominal kısa devre kesme akımı (karşılaştırma § 4.101 IEC
62271-100)

DM105272

Zaman aralığının (t) bir fonksiyonu olarak aperiyodik
bileşenin yüzdesi (% DC)

Nominal kısa devre kesme akımı, devre kesicinin nominal geriliminde kesebilmesi
gereken akımın en yüksek değeridir.

% DC
100
90
80

4 = 120 ms

70
60

(Özel durum zaman sabiti)

50
40
30

1 = 45 ms

20
10

(Standart zaman sabiti)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

t (ms)

t: devre kesici açma süresi (Top), güç frekansında yarım
periyod (Tr) eklenir.

IEC’ye göre devre kesici, kısa devre periyodik bileşeninin rms değerini (= nominal
kesme akımı) yan taraftaki grafikle açıklanan asimetrinin yüzdesiyle kesmelidir.
Standart olarak IEC, OG ekipmanını 45 ms zaman sabiti ve 50 Hz’te 2,5 x Isc’ye
veya 60 Hz'te 2,6 x Isc’ye eşit maksimum akım tepe değeri için tanımlar.
Bu durumda τ1 eğrisini kullanın.

Örnek 1:
Minimum 45 ms açma süresine (Top) (aktarma nedeniyle
buna 10 ms (Tr) daha ekleriz) sahip bir devre kesici
için grafik, τ1 = 45 ms zaman sabiti için yaklaşık %30
aperiyodik bileşen yüzdesi verir:
%DC = e

İki değerle karakterize edilir:
• periyodik bileşeninin rms değeri; “nominal kısa devre kesme akımı” ifadesiyle
belirtilir
• devre kesici açma süresine karşılık gelen aperiyodik bileşenin yüzdesi; buna
nominal frekansın yarım periyodunu ekleriz.
Yarım periyod, bir aşırı akım koruma cihazının minimum etkinleştirme süresine
karşılık gelir; 50 Hz’te bu 10 ms’dir.

(

-(45 + 10)
)
45

Jeneratör girişleri gibi düşük dirençli devreler için τ, 2,7 x Isc maksimum akım tepe
değeri ile daha yüksek olabilir. Bu durumda τ4 eğrisini kullanın.
τ1 ve τ4 arasındaki tüm τ zaman sabitleri için aşağıdaki denklemi kullanın:
%DC = 100 × e (

= 29,5 %

-(Top+Tr)
τ1...4

)

Nominal kısa devre kesme akımı değerleri:
6,3 - 8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 40 - 50 - 63 kA.

Örnek 2:
OG devre kesici %DC değerinin %65’e ve hesaplanan
simetrik kısa devre akımının (Isym) 27 kA değerine eşit

Kısa devre kesme testleri, aşağıdaki test sıralarını karşılamalıdır:
Sıra

olduğunu varsayalım.

% Isym

% aperiyodik bileşen
%DC

10
20
60
100
100

≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
Denkleme göre

Iasym neye eşittir?

[A] denklemini kullanarak, aşağıdaki değerde simetrik

1
2
3
4
5(1)

kısa devre akımına eşittir:

(1) 80 ms’den daha kısa sürede açan devre kesiciler için

Iasym = Isym × (1+2×(% DC/100)2 ) } [A]
Iasym = 27 kA × (1+2×(0,65)2 ) = 36 kA

Iasym

=

36,7
1,086

= 33,8kA, %30’da % DC için

Devre kesici değeri 33,8 kA’den büyüktür. IEC’ye göre en
yakın standart değer 40 kA’dir.

IMC
IAC
IDC
%DC

Kapama akımı
Periyodik bileşen tepe değeri (Isc tepe)
Aperiyodik bileşen değeri
% asimetri veya aperiyodik bileşen
IDC

DM105273

IAC
I (A)

= 100 × e

(

-(Top+Tr)
)
τ1...4

Simetrik kısa devre akımı (kA cinsinden):
Iasym =
IAC

IMC

t (s)
IDC

90 I OG Teknik Kılavuz

IAC
√2

Asimetrik kısa devre akımı (kA cinsinden):
Iasym = Isym² + IDC2
Iasym = Isym ×(1+2×(%DC/100)2 )
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Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Nominal Geçici Toparlanma Gerilimi (TRV) (karşılaştırma § 4.102
IEC 62271-100)
Akım kesildikten sonra devre kesici kutbunun terminallerinde ortaya çıkan gerilimdir.
Toparlanma gerilimi dalga şekli, gerçek devre konfigürasyonuna göre değişir.
Bir devre kesici, değeri nominal TRV’nin altında kalan tüm geçici toparlanma
gerilimleri için belirli bir akımı kesebilmelidir.

DM105274

Birinci kutup boşaltma faktörü
Üç fazlı devreler için TRV, devreyi başlangıçta kesen kutbu, başka bir deyişle ilk
açık kutbun terminallerindeki gerilimi ifade eder.
Bu gerilimin bir tek faz devre gerilimine oranına birinci kutup boşaltma faktörü denir.
72,5 kV’a kadar gerilimler için 1,5’e eşittir (besleme devresinin izole nötrü).
S1 sınıfı devre kesici (kablo sistemlerinde kullanılması amaçlanan) için nominal
TRV değeri
• TRV, asimetrinin bir fonksiyonudur ve %0 asimetri için verilir.
Nominal gerilim Aralık I, seri I

U (kV)

Uc

td

Nominal
gerilim

0

t3

t (s)

(kV cinsinden
Ur)
7,2
12
17,5
24
36

TRV tepe değeriSüre
(kV cinsinden
Uc)
12,3
20,6
30
41,2
61,7

Gecikme

TRV yükselme
oranı

(μs cinsinden (μs cinsinden (kV/μs cinsinden
t3)
td)
UC/t3)
51
8
0,24
61
9
0,34
71
11
0,42
87
13
0,47
109
16
0,57

Nominal gerilim Aralık I, seri II (Kuzey Amerika)
Nominal
gerilim
(kV cinsinden
Ur)
4,76
8,25
15,5
25,8
38

TRV tepe değeriSüre
(kV cinsinden
Uc)
8,2
14,1
25,7
44,2
65,2

Gecikme

TRV yükselme
oranı

(μs cinsinden (μs cinsinden (kV/μs cinsinden
t3)
td)
UC/t3)
44
7
0,19
52
8
0,27
66
10
0,39
91
14
0,49
109
16
0,6

Uc = 1,4 × 1,5 × (√2/√3) × Ur = 1,715 × Ur
td = 0,15 × t3
• B
 elirli bir TRV, iki parametreli bir referans çizimle ve zaman gecikmesini ifade eden
düz çizginin bir bölümüyle gösterilir.
td
t3
Uc
TRV yükselme
oranı

schneider-electric.com

Bekleme süresi
Uc’ye ulaşmak için tanımlanan süre
kV cinsinden tepe TRV gerilimi
kV/µs cinsinden Uc/t3
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Orta gerilim devre kesici

DM105275

Özellikler

X1

G

A

B

U1

UA - UB = U1 - (- U2) = U1 + U2

Nominal faz dışı kesme akımı (karşılaştırma § 4.106 IEC
62271-100)

X2

U2

Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
Bir devre kesici açık ve iletkenler senkron değil iken terminallerdeki gerilim,
iletkenlerdeki gerilimin toplamına kadar yükselebilir (faz zıtlığı).

G

Pratikte standartlar, devre kesicinin, toprakla ilgili gerilimin iki katına eşit bir
gerilimde terminallerdeki hata akımının %25’ine eşit bir akımı kesmesini gerektirir.
Ur nominal devre kesici gerilimiyse, güç frekansı toparlanma gerilimi eşittir:
• 2 / √3 Ur, etkin şekilde topraklanmış nötr sistemli şebekeler için.
• 2,5 / √3 Ur, diğer şebekeler için.

U1 = U2 ise UA - UB = 2U

Etkin şekilde topraklanmış nötr sistemli olanlar haricindeki şebekeler için S1 sınıfı
devre kesici için TRV tepe değeri:
Uc = 1,25 × 2,5 × (√2/√3) × Ur
Nominal gerilim Aralık I, seri I
Nominal gerilim

TRV tepe değeri

Süre

TRV yükselme
oranı

(kV cinsinden Ur)

(kV cinsinden Uc)

(μs cinsinden t3)

7,2
12
17,5
24
36

18,4
30,6
44,7
61,2
91,9

102
122
142
174
218

(kV/μs cinsinden
UC/t3)
0,18
0,25
0,31
0,35
0,42

Nominal gerilim Aralık I, seri II (Kuzey Amerika)
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Nominal gerilim

TRV tepe değeri

Süre

TRV yükselme
oranı

(kV cinsinden Ur)

(kV cinsinden Uc)

(μs cinsinden t3)

4,76
8,25
15,5
25,8
38

12,1
21,1
38,3
65,8
97

88
104
132
182
218

(kV/μs cinsinden
UC/t3)
0,14
0,2
0,29
0,36
0,45

schneider-electric.com

Anahtarlama donanımı tanımı

Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Nominal kablo yükleme kesme akımı (karşılaştırma § 4.107 IEC
62271-100)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
Yüksüz kabloları anahtarlayan bir devre kesici için nominal kesme akımının
belirtilmesi, 52 kV’un altında nominal gerilime sahip devre kesiciler için zorunludur.
Yüksüz kabloları anahtarlayan bir devre kesici için normal nominal kesme akımı
değerleri:
Nominal gerilim Aralık I, seri I
Nominal gerilim
(kV cinsinden Ur)
7,2
12
17,5
24
36

Yüksüz kablolar için nominal kesme akımı
(kA cinsinden Ic)
10
25
31,5
31,5
50

Nominal gerilim Aralık I, seri II (Kuzey Amerika)
Nominal gerilim
(kV cinsinden Ur)
4,76
8,25
15,5
25,8
38

Yüksüz kablolar için nominal kesme akımı
(kA cinsinden Ic)
10
10
25
31,5
50

Nominal hat yükleme kesme akımı (karşılaştırma § 4.107 IEC
62271-100)
Amerika için bkz. ANSI/IEEE C37.09.
Yüksüz havai hatları anahtarlaması amaçlanan bir devre kesici için nominal
kesme akımının belirtilmesi, ≥ 72,5 kV nominal gerilime sahip devre kesiciler için
zorunludur.

Nominal tek kapasitör bankı kesme akımı (karşılaştırma § 4.107
IEC 62271-100)
Bir devre kesici için kapasitör bankı kesme akımının belirtilmesi zorunlu değildir.
Harmoniklerin varlığı nedeniyle, kapasitörler için kesme akımı, cihazın anma akımının
0,7 katından düşük veya bu değere eşittir.
Anma akımı
(A)
400
630
1250
2500
3150

Kapasitör için kesme akımı (maks)
(A)
280
440
875
1750
2200

Yeniden ateşleme performanslarına göre iki devre kesici sınıfı tanımlanmıştır:
• Sınıf C1: kapasitif akım kesme sırasında düşük yeniden ateşleme olasılığı
• Sınıf C2: kapasitif akım kesme sırasında çok düşük yeniden ateşleme olasılığı.
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Özellikler

Nominal sırt sırta kapasitör bankı kesme akımı (karşılaştırma §
4.107 IEC 62271-100)

DM105260

X1

Çok kademeli kapasitör bankları için kesme akımının belirtilmesi zorunlu değildir.
G

Nominal kapasitör bankı kalkış kapama akımı (karşılaştırma §
4.107 IEC 62271-100)

U

C1

C2

Kapasitör bankları için nominal kapama akımı, devre kesicinin nominal gerilimde
kapayabilmesi gereken tepe akım değeridir.
Devre kesicinin nominal kapama akım değeri, kapasitör bankı kalkış akımından
büyük olmalıdır.
Tek ve sırt sırta kapasitör bankları için kalkış akımı hesaplama formülleri, IEC 62271100 Ek H’de veya IEC/TR 62271-306 Madde 9’da bulunabilir.
Tipik olarak, kalkış akımları için tepe akım ve frekans değerleri; tek kapasitör
bankları için birkaç kA ve 100 Hz düzeyinde, sırt sırta kapasitör bankları için 10 kA
ve 100 kHz düzeyindedir.

C3

Küçük endüktif akımın anahtarlanması (belirlenmiş değer yok,
karşılaştırma § 4.108 IEC 62271-100 ve IEC 62271-110)
Düşük endüktif akımların (birkaç amper ile birkaç yüz amper arası) kesilmesi, aşırı
gerilimlere neden olabilir.
Aşırı gerilimlerin endüktif yüklerin yalıtımına zarar vermemesini sağlamak için devre
kesici tipine göre bazı durumlarda dalgalanma koruması uygulanmalıdır (yüksüz
transformatörler, motorlar).

DM105276

Yandaki şekil, yük tarafındaki çeşitli gerilimleri göstermektedir.
Uo
Ux
Ua
Uin
Uma
Umr
Uw
Up

u

ua

uo

Besleme tarafı gerilimi

up

uma

uin

us

Us

Yük tarafı gerilimi

t
uk

uw

Toprağa güç frekansı gerilimi toprak tepe değeri
Birinci kutup kesintisinde nötr gerilim değişimi
Devre kesici ark gerilimi düşüşü
= Uo + Ua + Uc Akım kesme anındaki başlangıç gerilimi
Toprağa bastırma tepe gerilimi
Toprağa yük tarafı gerilimi tepe değeri
Yeniden ateşlemede devre kesicideki gerilim
Toprağa maksimum aşırı gerilim (yeniden ateşleme olmazsa Uma veya
Umr’ye eşit olabilir)
Yeniden ateşlemede maksimum tepeden tepeye aşırı gerilim gezinimi

Motorların yalıtım seviyesi
IEC 60034, motorların yalıtım seviyesini şart koşmaktadır.
Güç frekansı ve darbe dayanım testi aşağıdaki tabloda verilmektedir (döner setler

umr

Nötr nokta
ortalama gerilimi

için nominal yalıtım seviyeleri).
Yalıtım

50 ( 60) Hz rms değerde test Darbe testi

Dönüşler arasında

Toprağa göre

U = 1 kV
2Ur + 1 ► 2(2Ur + 1) ► 0
14 kV ► 28 kV ► 0

U = 5 kV
4,9pu + 5= 31kV; 6,6kV’ta
(örnekte %50)
Cephe süresi 0,5 µs
U = 5 kV
4,9 pu + 5 = 31 kV; 6,6 kV’ta
cephe süresi 1,2 µs

1 kV

t
0
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Orta gerilim devre kesici
Özellikler

Normal çalışma koşulları (karşılaştırma § 2 IEC 62271-1)
Küçük endüktif akımın anahtarlanması
(belirlenmiş değer yok, karşılaştırma § 4.108 IEC 62271-100 ve IEC 62271-110)
Aşağıda açıklananlardan daha sert koşullar altında çalışan tüm ekipmanlar için
değer kaybı uygulanmalıdır (bkz. değer kaybı bölümü).
Ekipman, aşağıdaki koşullar altında normal çalışma için tasarlanmıştır:
Sıcaklık
°C
Anlık ortam
Minimal
Maksimal

Kurulum
İç mekan
-5 °C
+40 °C

Dış mekan
-25 °C
+40 °C

Nem
Belli bir süre için
ortalama bağıl nem
(maks. değer)
24 saat
1 ay

İç mekan ekipmanı

%95
%90

Yükseklik
Yükseklik, 1000 metreyi aşmaz.

Elektriksel dayanım
İki sınıf tanımlanmıştır (karşılaştırma § 4.111 IEC 62271-100):
• Temel elektriksel dayanım ile Sınıf E1
• Beklenen çalışma ömürleri boyunca ana devrenin kesme parçaları için bakım
gerektirmeyen devre kesiciler için daha fazla elektriksel dayanım ile Sınıf E2.
Schneider Electric devre kesiciler, Sınıf E2’ye göre test edilir.

Mekanik dayanım
İki sınıf tanımlanmıştır (karşılaştırma § 4.110 IEC 62271-100):
• Normal mekanik dayanım ile Sınıf M1 (2000 çalışma)
• Daha fazla mekanik dayanım ile Sınıf M2 (10000 çalışma). Schneider Electric devre
kesiciler, Sınıf M2’ye göre test edilir.
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Vakumlu
Devre Kesici Mekanizması
Giriş
Devre kesici, önemli bir şebeke hatası durumunda kısa devre akımını güvenli bir
şekilde kesebilen, üst düzey elektriksel güvenlik cihazıdır.
Çalışma mekanizması, devre kesicinin güvenilirliği ile maliyeti ve boyutu üzerinde
doğrudan etkisi olan önemli bir alt tertibattır.
Bu bölümde; OG VCB (vakumlu devre kesici) mekanizmalarının, yani solenoid, yay
ve sabit mıknatıslı aktüatörlerin çalışma ilkeleri açıklanmaktadır.

Standartlar
İki ana standardizasyon kuruluşuna uyulmaktadır: Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu (IEC) ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI).
IEC ve ANSI/IEEE devre kesici standartlarının gerektirdiği değerler ve performanslar
arasında önemli farklar bulunmaktadır.
Sonuç olarak, global üreticilerin genellikle iki farklı ürünü olur.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde IEC ve IEEE standardizasyon komiteleri, OG devre
kesici standartları için tip testi gerekliliklerinin yakınsaması konusunda ilerleme
kaydetmiştir.
OG devre kesiciler için geçerli olan tüm standartlar, çalışma mekanizmasını bir alt
tertibat olarak kabul etmektedir.
Mekanik işlevsellikler için değerler ve gerekliliklerin yanı sıra mekanik ve elektrik
performanslarını onaylamak için test prosedürleri belirlerler.
Değerler; kullanım ömrü boyunca devre kesici tarafından gerçekleştirilecek tipik
anahtarlama sıraları ve kapalı-açık (CO) döngülerinin miktarı açısından gerçek
çalışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tanımlanır.
Standartlar ayrıca, saniye veya dakika cinsinden ifade edilen bir zaman aralığı (t)
tarafından takip edilen kapalı (C) ve açık (O) mekanik çalışmalar olarak açıklanan
nominal çalışma sıralarını tanımlar.
Mekanik çalışmalar için IEC veya ANSI/IEEE standartları tarafından tanımlanan,
çalışma miktarı ve çalışma sıralarıyla ilgili gereklilikler; devre kesici uygulamalarının
çoğunda bulunan gereklilikleri yansıtır.
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Vakumlu
Devre Kesici Mekanizması
Mekanik çalışma ilkeleri
Mekanizma çalışma ilkeleri
Günümüzde küresel pazarda bulunan OG VCB’ler ve otomatik yeniden kapatma
cihazlarında üç tip çalışma mekanizması bulunmaktadır.
Bunlar, vakumlu kesicileri kapatmak ve açmak için gereken enerjiyi saklamakta
kullanılan teknoloji türüne göre sınıflandırılmıştır.
• Solenoid mekanizması
Solenoid mekanizmaları; kesiciyi açmak için basınçlı bir yay, kapatmak ve açma
yayını yüklemek içinse bir solenoid kullanır. Solenoidi çalıştırmak için gereken enerji,
DC veya AC yardımcı güç kaynağı tarafından sağlanır.
Enerji verildiğinde solenoidler, yüksek akımlı dalgalanmalar alır. Bu durum, sağlam bir
yardımcı güç kaynağı (DC batarya veya AG AC) veya büyük bir kapasitör deşarjı ve
yüksek değerli yardımcı kontaklar gerektirir. Ayrıca, yayla çalışan mekanizmadan
daha büyük ve ağırdırlar. Bu nedenle, artık pratikte nadiren kullanılmaktadırlar.
• Yay Mekanizması
Yay mekanizmaları, kesicileri açmak ve kapatmak için enerji saklamak amacıyla ayrı
şarj edilen yaylar kullanır.
Kapatma yayı, açma yayını şarj edecek yeterli enerjiye sahiptir ve manuel olarak veya
yardımcı güç kaynağı tarafından beslenen küçük bir motorla yeniden şarj edilir. İki
temel VCB yay mekanizması türü bulunmaktadır:
-- Hızlı yeniden kapatma görevi gerektirmeyen VCB’ler için mekanizmalar (örneğin,
O – 3 dk – CO nominal çalışma sırası);
-- Hızlı yeniden kapatma görevi gerçekleştirebilecek VCB’ler için mekanizmalar
(örneğin, O – 0,3s – CO – 15 s – CO nominal çalışma sırası)
• Sabit Mıknatıslı Aktüatör (PMA) mekanizması
Sabit mıknatıslı aktüatör (PMA) mekanizmaları, kapatma işlemi için elektrolitik
kapasitörde saklanan enerjiyi ve bunu kapalı konumda mandallamak için sabit
mıknatısları kullanır. PMA mekanizmaları, OG VCB’ler ile birlikte kullanılmak için özel
olarak geliştirilmiştir.
İki tür PMA mekanizması bulunmaktadır: tek durumlu (tek manyetik mandal) ve çift
durumlu (iki manyetik mandal).
Tek durumlu PMA mekanizmasını ilkesi, kapalı konumda mekanik mandalın yerini
alan sabit mıknatıslı mandal haricinde solenoid mekanizmasıyla aynıdır. Kapatma
kuvveti, açma yayını şarj ederken doğru kontak basıncıyla vakumlu kesiciyi kapalı
tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Çift durumlu PMA mekanizmalarında, sabit mıknatıslar armatürü hem kapalı hem de
açık konumda mandallar. Armatürü bir konumdan diğerine geçirmek için, bir DC
akımı tarafından açma veya kapatma bobininde yüksek bir manyetik akı oluşturulur.
Bu, manyetik mandal gücünü azaltır ve diğer hava boşluğunda karşıt bir kuvvet
oluşturur.
Açma ve kapatma işlemleri için enerji, açma ve kapatma bobinlerine deşarj edilen iki
ayrı elektrolitik kapasitörden sağlanır.
Armatürü sabit mıknatıslı mandaldan ayırmak ve açma enerjisi sağlamak için bir
kaldıraç yoluyla büyük bir güç uygulaması gerektirdiğinden, DC güç kaynağı kaybı
durumunda manuel açma karmaşıktır.
Aşağıdaki nedenlerle tek durumlu PMA genellikle iki durumlu olana tercih edilir:
-- Eksik açılma riskini ortadan kaldırır (açma enerjisi, açma yayının şarj edilmesiyle
saklanır).
-- Daha kolay manuel ve elektrikli açma (VCB’yi açmak için yalnızca sabit mıknatıs
akısının iptal edilmesini gerektirir).
	Elektronik Kontrol Sistemi
PMA mekanizmaları; DC veya AC yardımcı güç kaynağından güç alan, elektrolitik
kapasitörleri şarj etmek için DC gücü sağlayan, saklanan enerjiyi açma ve kapatma
bobinlerine deşarj eden ve VCB açık veya kapalı konuma ulaştığında enerji
kaynağını kesen bir elektronik kontrol sistemi gerektirir.
Çoğu tasarımda elektronik kontrol sistemi, kapasitörlerin ve çalışma bobinlerinin
durumunu izleyerek, anormallik durumunda alarm vermek için kullanılır.
Elektrolitik kapasitör, PMA’yı çalıştırmak için gereken akım darbesini üretecek
gerekli elektrik enerjisini sakladığından önemli bir bileşendir. 80 V DC’de şarj edilen
100000 µF tipik kapasitans; CO işlemleri arasındaki kısa aralıklar dahil VCB hızlı
yeniden kapatma sırasını gerçekleştirmeye yeterli, 320 Jul değerinde saklanan
enerji sağlar.
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Vakumlu
Devre Kesici Mekanizması
Mekanik çalışma ilkeleri
Uygulamalar

VCB tipi

Uygulama

Yıllık
beklenen
çalışma

Genel amaçlı Kablo /transformatör / < 30
fider /giriş
< 300
Sık
Kapasitör Motorla
anahtarlama Jeneratörler DRUPS
Havai fider
Direğe monte yeniden
kapatma cihazı
Ağır iş
Ark fırını
< 3000

Nominal çalışma sırası

Nominal
mekanik
dayanım

0 - 3 dk - CO

M1 2000
çalışma
M2 10000
çalışma

0 - 0,3s - CO -15s - CO

0 - 0,3s - CO -2s - CO - 5s - CO
0 - 0,3s - CO -15s - CO

Beklenen çalışma
ömrü

En uygun VCB
mekanizması
Yay

Yay (Tercih edilen)
3 yılda bir 30 yıl rutin
veya PMA
bakım
PMA

Özel
10 yıl
PMA
30000 çalışma Her yıl eksiksiz bakım

Güvenilirlik
Yay ve PMA mekanizmaları farklı teknolojilere dayanmalarına rağmen, her ikisi de
çoğu OG VCB uygulaması için uygundur.
VCB güvenilirliği, yeni bir cihazın laboratuvarda gerçekleştirebileceği maksimum
çalışma sayısıyla ilişkili değildir. Dikkate alınması gereken asıl parametre, kullanımla
ilgili MTBF’dir (Arızalar Arası Ortalama Süre).
Yay mekanizması güvenilirliği, yalnızca mekanik sistem arıza oranlarıyla
belirlenirken; PMA mekanizması güvenilirliği, mekanik ve elektronik arıza oranlarının
bileşimiyle belirlenir.
Uzun çalışmama dönemlerinden sonra yay mekanizmasının “yavaş açma” işlemi
gerçekleştirme riski olsa da, bu risk, düzenli VCB çalışma testi gerçekleştirilerek
azaltılabilir.
Özetle, yazarın mantıksal iddiaları, daha yüksek mekanik dayanıma sahip PMA
mekanizmalı VCB’lerin motorlu yay çalışmasına sahip VCB’lerden daha güvenilir
olduğu fikrine meydan okumaktadır.
Bu nitel analiz, çalışma mekanizmasının VCB güvenilirliği üzerindeki etkisinin
yalnızca bazı yönlerini vurgulamakta, dolayısıyla OG anahtarlama donanımı
uzmanları arasında tartışma başlatmaktadır. Daha kesin VCB güvenilirlik modellerine
erişmek için daha fazla çalışma gerekmektedir.
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Anahtarlar
Giriş Özellikler

Giriş
İç mekan ve dış mekan kurulumlarında, 1 kV’tan 52 kV’a kadar ve bu değer dahil
nominal gerilimler ve 162/3 Hz’ten 60 Hz’e kadar ve bu değer dahil nominal
frekanslar için kullanılan, yük kapama ve kesme akımı değerlerine sahip alternatif
akım anahtarları ve bunların anahtarlama fonksiyonu için yük ayırıcılar IEC 62271103 standardına uymalıdır.
Bu standart, üç fazlı sistemlerde kullanılan tek kutuplu anahtarlar için de geçerlidir.
Açma ve kapatma işlemlerinin, üreticinin talimatlarına uygun şekilde
gerçekleştirildiği varsayılır. Bir kapama işlemi, bir kesme işleminin hemen ardından
gerçekleşebilir; ancak, kesilmesi gereken akım anahtarın nominal kesme akımını
geçebileceğinden bir kesme işlemi, bir kapama işleminden hemen sonra
gerçekleşmemelidir.

Özellikler
IEC 62271-1:2011 ile ortak
a nominal gerilim;
b nominal yalıtım seviyesi;
c nominal frekans;
d nominal normal akım ve sıcaklık artışı;
e nominal kısa süreli dayanım akımı;
f nominal tepe dayanım akımı;
g nominal kısa devre süresi;
h kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme gerilimi;
i kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme frekansı;
j kontrollü basınç sistemleri için basınçlı gaz nominal basınçları;
IEC 62271-103 anahtarlarına özgü
k yalıtım ve/veya çalışma için nominal doldurma seviyeleri
-- yalıtım ve/veya anahtarlama için nominal doldurma seviyeleri
-- çalışma için nominal doldurma seviyeleri
l nominal temel aktif yük kesme akımı
m nominal kapalı çevrim kesme akımı
n nominal kablo yükleme kesme akımı
o nominal hat yükleme kesme akımı
p özel amaçlı anahtarlar için nominal tek kapasitör bankı kesme akımı
q özel amaçlı anahtarlar için nominal sırt sırta kapasitör bankı kesme akımı
r özel amaçlı anahtarlar için nominal sırt sırta kapasitör bankı kalkış kapama akımı
s nominal toprak hatası kesme akımı
t toprak hatası koşulları altında nominal kablo ve hat yükleme kesme akımı
u özel amaçlı anahtarlar için nominal motor kesme akımı
v nominal kısa devre kapama akımı
w genel amaçlı anahtar için nominal kapama ve kesme akımları
x sınırlı amaçlı anahtarlar için değerler
y özel amaçlı anahtarlar için değerler
z sigorta destekli anahtarlar için değerler
aa Genel amaçlı, sınırlı amaçlı ve özel amaçlı anahtarların tür ve sınıfları
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Anahtarlar
Özellikler

Kontrollü basınç sistemleri için basınçlı gaz nominal basınçları
(karşılaştırma § 4.10 IEC 62271-1 ve 4.10 IEC 62271-103)
Nominal basınç (bağıl basınç) için tercih edilen değerler: 0,5 MPa - 1 MPa - 1,6 MPa
- 2 MPa - 3 MPa - 4 MPa. Bu değerler, yalnızca çalıştırma cihazlarının güç kaynakları
için geçerlidir.
NOT: Yalıtım veya anahtarlama için kontrollü basınç sistemleri artık 52 kV seviyesine
kadar üretilmemektedir. Bu nedenle, yalnızca çalıştırma cihazları için gaz beslemesi
dikkate alınmaktadır.

Yalıtım ve/veya çalışma için nominal doldurma seviyeleri
(karşılaştırma § 4.11 IEC 62271-1 ve 4.11 IEC 62271-103)
Pa cinsinden basınç (veya öz kütle) veya sıvı kütlesi; üretici tarafından, gaz veya sıvı
dolu anahtarlama donanımının servise alınmadan önce doldurulduğu 20 °C’deki
atmosferik hava koşullarına başvurularak belirlenmelidir.
• Yalıtım ve/veya anahtarlama için nominal doldurma seviyeleri. Bu değer, yalıtım
veya anahtarlama için kullanılan her tür sıvı veya gaz için geçerlidir.
• Çalışma için nominal doldurma seviyeleri. Bu değer, çalıştırma cihazı için güç
kaynağı olarak kullanılan her tür sıvı veya gaz için geçerlidir.

Nominal temel aktif yük kesme akımı (Iload) (karşılaştırma § 4.101
IEC 62271-103)
Nominal temel aktif yük kesme akımı, anahtarın, nominal geriliminde kesebilmesi
gereken maksimum temel aktif yük akımıdır. Etiket plakasında başka bir değer
belirtilmiyorsa bu değer, nominal normal akıma eşit olmalıdır.

Nominal kapalı çevrim kesme akımı (Iloop ve Ipptr) (karşılaştırma §
4.102 IEC 62271-103)
Nominal kapalı çevrim kesme akımı, anahtarın kesebilmesi gereken maksimum
kapalı çevrim akımıdır. Dağıtım hattı çevrim kesme akımı ve paralel güç
transformatörü kesme akımı için ayrı değerler belirlenmiş olabilir.

Nominal kablo yükleme kesme akımı (Icc) (karşılaştırma § 4.103
IEC 62271-103)
Nominal kablo yükleme kesme akımı, anahtarın, nominal geriliminde kesebilmesi
gereken maksimum kablo yükleme akımıdır.

Nominal hat yükleme kesme akımı (Ilc) (karşılaştırma § 4.104
IEC 62271-103)
Nominal hat yükleme kesme akımı, anahtarın, nominal geriliminde kesebilmesi
gereken maksimum hat yükleme akımıdır.

Özel amaçlı anahtarlar için nominal tek kapasitör bankı kesme
akımı (Isb) (karşılaştırma § 4.105 IEC 62271-103)
Nominal tek kapasitör bankı kesme akımı; özel amaçlı anahtarın, anahtarlanan
bankın yanındaki anahtarın besleme tarafına kapasitör bankı bağlı olmadan nominal
geriliminde kesebilmesi gereken maksimum kapasitör bankı akımıdır.
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Anahtarlar
Özellikler

Özel amaçlı anahtarlar için nominal sırt sırta kapasitör bankı
kesme akımı (Ibb) (karşılaştırma § 4.106 IEC 62271-103)

Nominal sırt sırta kapasitör bankı kesme akımı; özel amaçlı anahtarın, anahtarlanan
bankın yanındaki anahtarın besleme tarafına bir veya daha fazla kapasitör bankı
bağlı iken nominal geriliminde kesebilmesi gereken maksimum kapasitör bankı
akımıdır.

Özel amaçlı anahtarlar için nominal sırt sırta kapasitör bankı
kalkış kapama akımı (Iin) (karşılaştırma § 4.107 IEC 62271-103)
Nominal sırt sırta kapasitör bankı kalkış kapama akımı, özel amaçlı anahtarın,
nominal geriliminde ve servis koşullarına uygun kalkış akımı frekansıyla
kapayabilmesi gereken akımın tepe değeridir.
Nominal sırt sırta kapasitör bankı kalkış kapama akımının belirlenmesi, nominal sırt
sırta kapasitör bankı kesme akımı olan anahtarlar için zorunludur.
NOT: Sırt sırta kapasitör bankları için kalkış akımı frekansı, 2 kHz - 30 kHz aralığında
olabilir. Kalkış akımının frekansı ve büyüklüğü; anahtarlanan kapasitör bankının
boyutuna ve konfigürasyonuna, halihazırda anahtarın besleme tarafına bağlı olan
kapasitör bankına ve varsa, sınırlama empedanslarının dahil edilmesine bağlıdır.
Anahtarın, sırt sırta kapasitör bankı kurulumu tarafından üretilen kalkış kapama
akımını kesecek değere sahip olması gerekmez.

Nominal toprak hatası kesme akımı (Ief1) (karşılaştırma § 4.108
IEC 62271-103)
Nominal toprak hatası kesme akımı; etkin olmayan şekilde topraklanmış nötr
sistemde kullanıldığında anahtarın, nominal geriliminde kesebilmesi gereken, hatalı
fazdaki maksimum toprak hatası akımıdır.
NOT: Maksimum toprak hatası kesme akımı, normal koşullarda ortaya çıkan kablo ve
hat yükleme akımının 3 katıdır. Bu, ayrı olarak ekranlanmış kablolarla ortaya çıkan en
sert durumu kapsar.

Toprak hatası koşulları altında nominal kablo ve hat yükleme
kesme akımı (Ief2) (karşılaştırma § 4.109 IEC 62271-103)
Toprak hatası koşulları altında nominal kablo ve hat yükleme kesme akımı ; etkin
olmayan şekilde topraklanmış nötr sistemde kullanıldığında anahtarın, nominal
geriliminde kesebilmesi gereken, hatalı olmayan fazlardaki maksimum akımdır.
NOT: Hata koşulları altında maksimum kablo ve hat yükleme kesme akımı, normal
koşullarda ortaya çıkan kablo ve hat yükleme akımının √3 katıdır.
Bu, ayrı olarak ekranlanmış kablolarla ortaya çıkan en sert durumu kapsar.
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Anahtarlar
Özellikler

Özel amaçlı anahtarlar için nominal motor kesme akımı (Imot)
(karşılaştırma § 4.110 IEC 62271-103)
Nominal motor kesme akımı; anahtarın, nominal geriliminde kesebilmesi gereken,
motorun maksimum sabit durum akımıdır. Endüktif yük anahtarlaması için bkz. IEC
62271-110. NOT: Aksi belirtilmedikçe, durmuş motor koşulu için kesme akımı, motor
nominal normal akımının sekiz katıdır.

Nominal kısa devre kapama akımı (Ima) (karşılaştırma § 4.111
IEC 62271-103)
Nominal kısa devre kesme akımı, anahtarın, nominal geriliminde kapayabilmesi
gereken maksimum tepe akımıdır.

Genel amaçlı anahtar için nominal kapama ve kesme akımları
(karşılaştırma § 4.112 IEC 62271-103)
Genel amaçlı anahtar, her anahtarlama fonksiyonu için aşağıda verilen özel
değerlere sahip olmalıdır:
• nominal normal akıma eşit nominal temel aktif yük kesme akımı;
• nominal normal akıma eşit nominal dağıtım hattı çevrim kesme akımı;
• Tablo 1’de gösterilen şekilde nominal kablo yükleme kesme akımı;
• Tablo 1’de gösterilen şekilde nominal hat yükleme kesme akımı;
• nominal tepe dayanım akımına eşit nominal kısa devre kapama akımı;
ayrıca, etkin şekilde topraklanmamış nötr sistemlerde kullanılması amaçlanan
anahtarlar için:
• nominal toprak hatası kesme akımı;
• toprak hatası koşulları altında nominal kablo ve hat yükleme kesme akımı.
Aralık I, seri I
Nominal gerilim
Ur (kV)
7,2
12
17,5
24
36

Nominal kablo yüklemesi Nominal hat yüklemesi
Icc (A)
6
10
10
16
20

Ilc (A)
0,5
1
1
1,5
2

Aralık I, seri II
Nominal gerilim
Ur (kV)
4,76
8,25
15
25,8
38
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Nominal kablo yüklemesi Nominal hat yüklemesi
Icc (A)
4
6
10
16
20

Ilc (A)
0,3
0,5
1
1,5
2
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Özellikler

Genel amaçlı anahtar için nominal kapama ve kesme akımları
(karşılaştırma § 4.113 IEC 62271-103)
Sınırlı amaçlı anahtar; nominal normal akıma, nominal kısa süreli dayanım akımına
ve genel amaçlı anahtarın bir veya daha fazla anahtarlama kapasitesine (tamamına
değil) sahip olmalıdır. Diğer değerler belirtilmişse, IEC 60059 standardında belirtilen
R10 serisi değerleri seçilmelidir.

Özel amaçlı anahtarlar için değerler (karşılaştırma § 4.114 IEC
62271-103)
Özel amaçlı anahtar; nominal normal akıma, nominal kısa süreli dayanım akımına
sahip olmalıdır ve genel amaçlı anahtarın bir veya daha fazla anahtarlama
kapasitesine sahip olabilir.
Değerler ve kapasiteler, anahtarın tasarlanmış olduğu özel servis uygulaması için
belirlenmelidir. Nominal değerler, R10 serisinden seçilmelidir. Aşağıdaki değerler ve
kapasitelerden bir veya iki tanesi belirlenebilir:
• paralel güç transformatörü kesme kapasitesi;
• tek kapasitör bankı kesme kapasitesi;
• sırt sırta kapasitör bankı anahtarlama;
• motor kesme kapasitesi.

Sigorta destekli anahtarlar için değerler (karşılaştırma § 4.115
IEC 62271-103)
Genel amaçlı, sınırlı amaçlı ve özel amaçlı anahtarlar sigortalar tarafından
desteklenebilir.
Durum buysa, anahtarların kısa devre değerleri, kısa süreli dayanım akımları ve
kapama akımları; sigortaların kısa devre akım süresi ve değeriyle ilgili sınırlama
etkisi göz önüne alınarak seçilmelidir.
Alternatif akım anahtar-sigorta kombinasyonlarıyla ilgili IEC 62271-105 standardı bu
amaçla kullanılabilir.

Genel amaçlı, sınırlı amaçlı ve özel amaçlı anahtarların tür ve
sınıfları (karşılaştırma § 4.116 IEC 62271-103)
Bu standarda uyan her anahtar; genel amaçlı, sınırlı amaçlı veya özel amaçlı olarak
türe göre belirtilmelidir.
Ayrıca, bir anahtar, aşağıdaki sınıflara göre belirtilmelidir:
• mekanik dayanım (M1 veya M2);
• genel amaçlı anahtar için elektriksel dayanım (E1, E2 veya E3);
• kapasitif anahtarlama (C1 veya C2).
Bu dayanım sınıflandırmalarının tamamı IEC 62271-103 standardında
açıklanmaktadır.
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Ayırıcı anahtarlar ve topraklama
anahtarları
Giriş
Özellikler

IEC 62271-102; bir yandan çalışma koşullarını, nominal
özellikleri, tasarımı ve üretimi; diğer yandan testleri,
kontrollerin seçimini ve kurulumu tanımlar.

Giriş
OG uygulamalarında ayırıcı anahtarlar, yüklü olabilecek bir devreden, diğer
anahtarlama cihazları tarafından sağlananlara kıyasla daha iyi performanslarla
ayırma sağlamak için kullanılır. Açık kontaklar arasındaki dielektrik dayanımı
performansı, endüstriyel frekans gerilimi ve yıldırım darbesi gerilimi için iki değerle
ifade edilir ve genel kabul kriterleri, yani, test altında kabul edilebilir 2/15 kıvılcım
oluşumu (kendi kendini onaran yalıtım için) ile kontrol edilir.
Ayırıcı anahtar, bir güvenlik cihazı değildir.
En tehlikeli yanlış anlama; tek başına ayırıcının, yük tarafındaki insanların güvenliğini
sağladığını düşünmek olur.

Özellikler
IEC 62271-1 ile ortak
a nominal gerilim;
b nominal yalıtım seviyesi;
c nominal frekans;
d nominal normal akım;
e nominal kısa süreli dayanım akımı;
f nominal tepe dayanım akımı;
g nominal kısa devre süresi;
h kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme gerilimi;
i kapatma ve açma cihazları ve yardımcı devrelerin nominal besleme frekansı;
j kontrollü basınç sistemleri için basınçlı gaz nominal basınçları;
Ayırıcı anahtarlar ve topraklama anahtarlarına özgü
k nominal kısa devre kapama akımı (yalnızca topraklama anahtarları için);
l nominal temas bölgesi (yalnızca bölünmüş mesnetli ayırıcılar için);
m nominal mekanik terminal yükü;
52 kV ve üzeri nominal gerilimler için:
n ayırıcıların bara aktarım akımı anahtarlama kapasitesi nominal değerleri;
o topraklama anahtarlarının endüklenen akım anahtarlama kapasitesi nominal
değerleri.
Tüm gerilim aralıkları için:
p Ayırıcılar için nominal mekanik dayanım değerleri
q Topraklama anahtarları için nominal elektriksel dayanım değerleri

Nominal kısa süreli dayanım akımı (karşılaştırma § 4.5 IEC 622711 ve IEC 62271-102)
Birleşik fonksiyonlu topraklama anahtarının ayrılmaz bir parçasını oluşturan
topraklama anahtarının nominal kısa süreli dayanım akımı; aksi belirtilmedikçe
birleşik fonksiyonlu topraklama anahtarının nominal kısa süreli dayanım akımına eşit
olmalıdır.

Nominal tepe dayanım akımı (karşılaştırma § 4.6 IEC 62271-1 ve
6 IEC 62271-102) ve kapama akımı (karşılaştırma § 4.101 IEC
62271-102)
Birleşik fonksiyonlu topraklama anahtarının ayrılmaz bir parçasını oluşturan
topraklama anahtarının nominal tepe dayanım akımı; aksi belirtilmedikçe birleşik
fonksiyonlu topraklama anahtarının nominal tepe dayanım akımına eşit olmalıdır.

Nominal temas bölgesi (karşılaştırma § 4.102 IEC 62271-102)
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Ayırıcı anahtarlar ve topraklama
anahtarları
Özellikler

Nominal mekanik terminal yükü (karşılaştırma § 4.103 IEC
62271-102)
Mekanik terminal yükleri, 52kV’un altındaki nominal gerilimler için bile geçerlidir ve
önerilen değerler kullanılabilir. Yerel servis koşullarından gelen gerilimlere göre ek
kontrol önerilir.
Ayırıcıların ve topraklama anahtarlarının, nominal statik mekanik terminal yüklerine
maruz kaldıklarında kapatıp açabilmeleri gerekir.
Ayırıcıların ve topraklama anahtarlarının, kısa devre altında nominal dinamik mekanik
terminal yüklerine dayanabilmeleri gerekir.
Tasarım aşaması sırasında, eksiksiz fonksiyon sağlamak için yalıtımlara giden
gerilim dikkate alınmalıdır.
Önerilen statik mekanik terminal yükleri

Fb1

Fc

DM105262

İki ve üç sütunlu ayırıcılar
Bölünmüş mesnetli ayırıcılar Düşey Kuvvet
Nominal
(1)
normal akım Düz yük
Çapraz yük Fb1 Düz yük
Çapraz yük Fb1 Fc N
A
ve Fb2
Fa1 ve Fa2
ve Fb2
Fa1 ve Fa2
DM105277

Nominal
gerilim
(Ur) kV

Fa2

Fa1

Fa1

Fb2

52 _72,5

800_1250

N
800_1250

Fc
Fb1

N
130

N
800

Fa2
Fb2

N
200

500

(1) Fc, bağlı iletkenlerin ağırlığından kaynaklanan aşağı yönlü kuvvetleri simüle eder. Esnek iletkenlerle ağırlık, boylamsal veya
dikey kuvvetlere dahil edilir.

Ayırıcıların bara aktarım akımı anahtarlama kapasitesi nominal
değerleri (karşılaştırma § 4.104 IEC 62271-102)
Topraklama anahtarlarının endüklenen akım anahtarlama
kapasitesi nominal değerleri (karşılaştırma § 4.105 IEC 62271-102)
Ayırıcılar için nominal mekanik dayanım değerleri
(karşılaştırma § 4.106 IEC 62271-102)
Bir ayırıcı, üretici tarafından belirtilen bakım programını hesaba katan aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirebilmelidir:
Sınıf
MO
M1
M2

Ayırıcı tipi

Çalışma döngüsü sayısı

Standart ayırıcı topraklama anahtarı (normal
1000
mekanik dayanım)
Eşit sınıfta bir devre kesici ile birlikte kullanılması 2000
amaçlanan ayırıcı (daha fazla mekanik dayanım)
Eşit sınıfta bir devre kesici ile birlikte kullanılması 10000
amaçlanan ayırıcı (daha fazla mekanik dayanım)

Topraklama anahtarları için nominal elektriksel dayanım değerleri
(karşılaştırma § 4.107 IEC 62271-102)
Aşağıdaki tablo, elektriksel dayanım için topraklama anahtarı sınıflandırmasını
vermektedir:
Sınıf
EO
E1
E2

schneider-electric.com

Topraklama anahtarı tipi
Kapama kapasitesi olmayan topraklama anahtarları
İki kısa devre kapama işlemine dayanma kapasitesine sahip topraklama
anahtarları
Beş kısa devre kapama işlemine dayanma kapasitesine sahip topraklama
anahtarları
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Akım sınırlama sigortaları
Giriş
Özellikler

DM105261

Giriş
6

OG akım sınırlama sigortaları; öncelikli olarak transformatörleri ve ayrıca, motorları,
kapasitörleri ve diğer yükleri korumakta kullanılır.

5

Özellikler

4
3

2

1 - Kontaklar
2 - Gövde
3 - Çekirde
4 - Sigorta elemanları
5 - Söndürücü madde
6 - Ateşleme

1
2
3
4
5

Sigorta bağlantısının kesit görünüşü

Sigorta kaidesinin değerleri
• Nominal gerilim
• Anma akımı
• Nominal yalıtım seviyesi (güç frekansı, kuru, ıslak ve darbe dayanım gerilimleri)
Sigorta bağlantısının değerleri
• Nominal gerilim
• Anma akımı
• Nominal maksimum kesme akımı
• Nominal frekans
• Yedek sigortalar için nominal minimum kesme akımı.
• Nominal TRV
Sigorta bağlantısının özellikleri
• Sıcaklık artışı
• Sınıf
• Anahtarlama gerilimleri
• Süreli akım özellikleri
• Kesme özellikleri
• I²t özellikleri
• Ateşleyicilerin mekanik özellikleri
• Maksimum uygulama sıcaklığı

Nominal gerilim (Ur) (karşılaştırma § 4.2 IEC 60282-1)
Sigorta kaidesi veya sigorta bağlantısının tanımında kullanılan ve test koşullarının
belirlenmesine yarayan gerilimdir.
Bir sigortanın nominal gerilimidir ve aşağıdaki tablodan seçilmelidir.
Seri I (kV)

Seri II (kV)

3,6
7,2
12
17,5
24
36
40,5

2,75
5,5
8,25
15
15,5
25,8
38

NOT 1: Bu nominal gerilim, ekipman için en yüksek gerilimi gösterir (bkz. IEC
60038).
NOT 2: Doğrudan topraklı üç fazlı sistemlerde sigortalar, yalnızca en yüksek
sistem geriliminin sigortaların nominal geriliminden düşük veya bu değere eşit
olması koşuluyla kullanılabilir. Tek fazlı veya doğrudan olmayan topraklı sistemlerde
sigortalar, özel testler gerçekleştirilmediği sürece, yalnızca en yüksek sistem
geriliminin sigortaların nominal geriliminin % 87’sinden düşük veya bu değere eşit
olması koşuluyla kullanılabilir (bkz. IEC/TR 62655:2013, 5.1.3).
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Akım sınırlama sigortaları
Özellikler

Nominal yalıtım seviyesi (sigorta kaidesi) (karşılaştırma § 4.23
IEC 60282-1)

Sigortadaki gerilim

Sigorta kaidesi nominal yalıtım seviyeleri – Seri I
Avrupa’daki uygulamaya ve sıcaklık, basınç ve nemin sırasıyla 20 °C, 101,3 kPa ve
11 g/m3 su olduğu referans koşullarına dayanmaktadır.

Sigorta anahtarlama gerilimi
Ark gerilimi

TRV

Sigorta
nominal
gerilimi kV

Sigortadan geçen akım

Nominal yıldırım darbesi dayanım gerilimi
(negatif ve pozitif polarite)
Liste 1 kV (tepe değeri)
Liste 2kV (tepe değeri)

Nominal 1 dk. güç frekansı
dayanım gerilimi (kuru ve
ıslak) kV (r.m.s.)

Toprağa ve
kutuplar
arasında

Sigorta
kaidesinin
yalıtım
mesafesi
boyunca
(bkz. not)

Toprağa ve
kutuplar
arasında

Sigorta
kaidesinin
yalıtım
mesafesi
boyunca
(bkz. not)

Toprağa ve
kutuplar
arasında

Sigorta
kaidesinin
yalıtım
mesafesi
boyunca (bkz.
not)

20
40
60
75
95
145
180
250
325

23
46
70
85
110
165
200
290
375

40
60
75
95
125
170
190
250
325

46
70
85
110
145
195
220
290
375

10
20
28
38
50
70
80
95
140

12
23
32
45
60
80
95
110
160

Beklenen akım

Sigorta
erimesi

Akım sınırlama sigortası için
yüksek akım kesme

3,6
7,2
12
17,5
24
36
40,5
52
72,5

NOT: Yalnızca yalıtım özellikleri verilmiş sigorta kaideleri için yalıtım seviyesi belirlenmelidir.

Sigorta kaidesi nominal yalıtım seviyeleri – Seri II
Amerika ve Kanada’daki uygulamaya ve sıcaklık, basınç ve nemin sırasıyla 25 °C,
101,3 kPa ve 15 g/m3 su olduğu referans koşullarına dayanmaktadır.
Sigorta Nominal yıldırım darbesi dayanım
Nominal güç frekansı dayanım gerilimi kV (r.m.s.)
nominal gerilimi (negatif ve pozitif polarite)
gerilimi kV (tepe değeri)
kV
Toprağa ve
Sigorta kaidesinin Toprağa ve kutuplar
Sigorta kaidesinin yalıtım
kutuplar
yalıtım mesafesi
arasında
mesafesi boyunca (bkz. not)
arasında
boyunca (bkz. not)

95
110
150
200
250
350

50
70
80
105
125
140
165

105
125
165
220
275
385

15
19
26
36
50
60
80

35

30

50
70
95
120
175

45
60
80
100
145

17
21
29
40
55
66
88

10 s ıslak

45
60
75
95
110
125
150

1 dk kuru

2,75
4,76
8,25
15
15,5
25,8
38
48,3
72,5

Dış mekan

10 s ıslak

1 dk kuru

Dış mekan

39

33

55
77
105
132
195

50
66
88
110
160

Not: Yalnızca yalıtım özellikleri verilmiş sigorta kaideleri için yalıtım seviyesi belirlenmelidir.

Nominal frekans (karşılaştırma § 4.4 IEC 60282-1)
Standart nominal frekans değerleri, 50 Hz ve 60 Hz’tir.
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Akım sınırlama sigortaları
Özellikler
Sigorta kaidesinin anma akımı (karşılaştırma § 4.5 IEC 60282-1)
Sigorta kaidesinin anma akımı, aşağıdaki değerlerden seçilmelidir:
10 A, 25 A, 63 A, 100 A, 200 A, 400 A, 630 A, 1 000 A.

Sigorta bağlantısının anma akımı (Ir) (karşılaştırma § 4.6 IEC
60282-1)
Sigorta bağlantısının amper cinsinden anma akımı, R10 serisinden seçilmelidir.
Özel durumlarda, sigorta bağlantısı anma akımı için R20 serisinden ek değerler
seçilebilir.
NOT: R10 serisi; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 ve bunların 10 ile çarpımından
elde edilen sayılardan oluşur. R20 serisi; 1; 1,12; 1,25; 1,40; 1,6; 1,8; 2; 2,24; 2,5;
2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9 ve bunların 10 ile çarpımından elde
edilen sayılardan oluşur.

Sıcaklık artış sınırları (karşılaştırma § 4.7 IEC 60282-1)
Bileşen veya malzeme

Maksimum sıcaklık değeri θ(°C)
Sıcaklık artışı K

Havadaki kontaklar
Yaylı kontaklar (bakır veya bakır alaşımı)
çıplak
75
35
gümüş veya nikel kaplama
105
65
kalay kaplama
95
55
diğer kaplamalar(1)
Cıvatalı kontaklar veya eşdeğeri (bakır, bakır alaşımı veya alüminyum alaşımı)
çıplak
90
50
gümüş veya nikel kaplama
105
65
kalay kaplama
115
75
diğer kaplamalar(1)
Yağdaki kontaklar (bakır veya bakır alaşımı)
Yaylı kontaklar (bakır veya bakır alaşımı)
çıplak
80
40
gümüş, kalay veya nikel kaplama
90
50
diğer kaplamalar (dipnot a)
Cıvatalı kontaklar veya eşdeğeri
çıplak
80
40
gümüş, kalay veya nikel kaplama
100
60
diğer kaplamalar(1)
Havadaki cıvatalı terminaller
çıplak
90
50
gümüş, kalay veya nikel kaplama
105
65
diğer kaplamalar(1)
Yay görevi gören metal parçalar(2)
Yalıtım olarak kullanılan malzemeler ve aşağıdaki sınıflardan yalıtımla temas halinde
olan metal parçalar(3)
Sınıf Y (emprenye edilmemiş
90
50
(1) Üreticinin bu tabloda belirtilenler haricinde bir kaplama
malzemeler için)
kullanması halinde, bu malzemelerin özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sınıf A (yağa daldırılmış malzemeler için)100
60
(2) Sıcaklık veya sıcaklık artışı, metalin esnekliğinin bozulacağı bir
Sınıf E
120
80
değere ulaşmamalıdır.
Sınıf B
130
90
(3) IEC 60085’e göre sınıflar.
(4) Etraftaki parçaların hasar görmesine yol açmamak için yalnızca
Sınıf F
155
115
gereklilikle sınırlıdır.
Kaplama: yağ bazlı / sentetik
100 / 120
60 / 80
(5) Yağın üst kısmında.
(6) Düşük yanma noktasına sahip bir yağ kullanıldığında
Sınıf H
180
140
buharlaşma ve oksitlenmeye özellikle dikkat edilmelidir.
(4)
Diğer
sınıflar
Transformatör tipi uygulamalarda ve/veya sentetik veya başka uygun
Yağ(5)(6)
90
50
yalıtım sıvıları kullanılıyorsa, belirtilen sıcaklık değeri aşılabilir (bkz.
8.3.2 ve IEC 60076-7).
Kontaklar ve yaylar hariç yağ ile
100
60
temasta olan metal parçalar veya yalıtım parçaları

108 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

Anahtarlama donanımı tanımı

Akım sınırlama sigortaları

DM105278

Özellikler

U

Nominal kesme kapasitesi (karşılaştırma § 4.8 IEC 60282 ve IEC/
TR 62655)

L

I

u

DM105279

G

Nominal maksimum kesme akımı (I1)
Sigorta bağlantısının kA cinsinden nominal maksimum kesme akımı, R10 serisinden
seçilmelidir.
NOT: R10 serisi; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 ve bunların 10 ile çarpımından
elde edilen sayılardan oluşur.

U

u

Up
I
Ip
I1’de bağlantı kesilmesi, Maksimum kesme kapasitesi

Nominal minimum kesme akımı ve sınıfı
Üretici, sınıfı aşağıdaki şekillerde belirtmelidir:
• Yedek sigortalar ve nominal minimum kesme akımı (I3)
Nominal minimum kesme akımları ile nominal maksimum kesme akımları
aralığındaki tüm akımları kesme kapasitesine sahip sigortalar.
• Genel amaçlı sigortalar ve varsa, minimum kesme akımı
Sigortanın bir saat içinde erimesine neden olacak akıma eşit bir değer ile
sigortanın nominal maksimum kesme akımı aralığındaki tüm akımları kesme
kapasitesine sahip sigortalar.
• Tam kapsamlı sigortalar
Sigortanın erimesine neden olacak akım ile sigortanın nominal maksimum kesme
akımı aralığındaki tüm akımları kesme kapasitesine sahip sigortalar.

Anahtarlama gerilimi sınırları (karşılaştırma § 4.9 IEC 60282 ve
IEC/TR 62655)
Yasaklanmış sınırları aşan herhangi bir sigorta tasarımı, olası harici yalıtım bozulması
veya sigorta çalışması sırasında kıvılcım ve tutucu hatası açısından önem arz eder.
Tüm testlerdeki çalışmalar sırasında anahtarlama gerilimi değerleri, aşağıdaki
tabloda belirtilenleri aşmamalıdır. Düşük akım değerlerine sahip belirli sigorta
bağlantıları için daha yüksek değerli gerilimler için diğer maksimum anahtarlama
gerilimi değerleri, IEC 60282-1’de ayrıntılarıyla belirtilmektedir.
Seri I

Seri II

Nominal gerilim kV Maksimum
Nominal gerilim kV Maksimum
anahtarlama gerilimi
anahtarlama gerilimi
kV
kV
3,6
7,2
12
17,5
24
36
40,5

12
23
38
55
75
112
126

2,75
5,5
8,25
15
15,5
22
25,8

8
18
26
47
49
70
81

Nominal Geçici Toparlanma Gerilimi (TRV) (karşılaştırma § 4.10
IEC 60282-1)
Nominal geçici toparlanma gerilimi; bir kısa devre durumunda sigortanın
kesebilmesi gereken, devrelerin beklenen geçici toparlanma gerilimi üst sınırını
oluşturan referans gerilimdir. IEC 60282-1, kısa devre seviyelerindeki her test akımı
işlemi için uygun TRV değerleri belirlemektedir.
Ancak, zorlamalı sıfır akımın devre gerilimi sıfıra yakın olması nedeniyle akım
sınırlama sigortaları, sınırlamasız anahtarlama cihazlarına kıyasla TRV’ye daha az
duyarlıdır.
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Özellikler

Süreli akım özellikleri (karşılaştırma § 4.11 IEC 60282-1)

10 A
10 A (36KV)
16 A
16 A (36KV)
20 A
25 A
31.5 A
43 A
50 A
63 A

3

4

1000
9
8
7
6
5

100 A
125 A

6.3 A

DM105280

Süre (s)

80 A

Her sigorta bağlantı tipi için, bir rms akım değerine karşılık gelen bir atma veya ark
öncesi süresi vardır.
Her akım değeri için ark öncesi süresi, standart logaritmik ölçeğe bir eğri çizerek
belirlenebilir (bkz. aşağıdaki şekil). Bu eğri, yalnızca ark öncesi ile ilgilidir.
Bu noktada, I3’ün altındaki akım değerleri için ark öncesi sürelerinden bahsetmek
gerekir. Bu durumda eğri, kesikli çizgi olarak çizilmiştir.
Bu şema üzerinde I3 değerinin (düz çizgi sınırı) belirlenmesi de mümkündür.
Eğri, >600 s ark öncesi süresine (sigorta sınıfına bağlı olarak) ulaşana kadar uzanır.
Süreli akım özellikleri, her zaman akımla ilgili bir toleransla (akım değerleri +%20,
+%10 veya +%5’tir) verilir.

4
3
2

100
9
8
7
6
5
4
3
2

10
9
8
7
6
5
4
3
2

1
9
8
7
6
5
4
3
2

0.1
9
8
7
6
5
4
3
2

0.01
10
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Akım transformatörü
IEC standartlarına göre primer
devrenin özellikleri

Lütfen dikkat!
Bir AT’yi asla açık devrede bırakmayın.

Primer akım ile orantılı bir akıma sahip sekonder bir devre sağlama amaçlıdır.

Nominal dönüştürme oranı (Kr)
Kr =

Ipr

=

N2

Isr
N1
Önemli Not: akım transformatörleri, IEC standardı 61869-2’ye uygun olmalıdır;
ancak, başka standartlarla da (ANSI, BR…) tanımlanabilir.
Her biri kendi manyetik devresine sahip olan ve tamamı yalıtkan bir reçine içinde
bulunan bir veya birden fazla primer sargıdan ve bir veya birden fazla sekonder
sargıdan oluşur.
Terminallerinde insanlar ve ekipman için tehlikeli gerilimler oluşabileceğinden, AT’yi
açık devrede bırakmak tehlikelidir.

IEC standartlarına göre primer devrenin
özellikleri
Nominal frekans (fr)

50 Hz’te tanımlanan bir AT, 60 Hz şebeke üzerine kurulabilir. Hassasiyeti korunur.
Tersi doğru değildir.

Nominal primer devre gerilimi (Upr)
Genel durum:
Nominal AT gerilimi ≥ nominal kurulum gerilimi
Nominal gerilim, ekipmanın yalıtım seviyesini belirler (bkz. bu kılavuzdaki “Giriş”
bölümü). Genel olarak, nominal AT gerilimini, tabloya göre kurulum çalışma
gerilimine (U) bağlı olarak seçeriz:
U
Upr

3,3

5 5,5 6

6,6

10

11

13,8

15

20

22

30

33

7,2 kV
12 kV
17,5 kV
24 kV
36 kV

Özel durum:
AT, bir buşing veya kablo üzerine kurulmuş bir halka AT ise dielektrik yalıtım, kablo
veya buşing yalıtımı tarafından sağlanır.
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Akım transformatörü
IEC standartlarına göre primer
devrenin özellikleri
Primer çalışma akımı (Ips)
Bir kurulumun primer çalışma akımı I (A), (örneğin, bir transformatör fideri için) olası
değer kaybı hesaba katılarak AT’nin primer çalışma akımına (Ips) eşittir.
Eğer:
S
U
P
Q
Ips

kVA cinsinden görünür güç
kV cinsinden primer çalışma gerilimi
kW cinsinden aktif motor gücü
kvar cinsinden reaktif kapasitör gücü
A cinsinden primer çalışma akımı

Aşağıdakileri elde ederiz:
• Giriş hücresi, jeneratör seti girişi ve transformatör fideri
Ips =

S

√3×U
• motor fideri

Ips =
η

P
√3×U×cosφ×η
Motor verimliliği

ϕ ve η değerlerini tam olarak bilmiyorsanız, başlangıçta cos ϕ = 0,8; η = 0,8 tahmini
değerlerini alabilirsiniz.
• kapasitör fideri
1,3; kapasitör harmonikleri nedeniyle sıcaklık artışının hesaba katılması için
%30’luk bir değer kaybı katsayısıdır.
Ips =
Örnek 1:
Bir motor için termik koruma cihazı, 0,3 ve 1,2 × IrTC ayar
aralığına sahiptir.
Bu motoru korumak için gereken ayar, motorun anma
akımına karşılık gelmelidir.
Motor için Ir = 25 A olduğunu varsayarsak, gereken ayar
25 A olur;
• eğer 100/5 AT kullanıyorsak, röle asla 25 A değerini
göremez; çünkü: 100 × 0,3 = 30 > 25 A.
• diğer yandan, eğer 50/5 AT seçersek: 0,3 < Ir < 1,2 olur,
dolayısıyla rölemizi ayarlayabiliriz. Bu nedenle bu AT
uygundur.

1,3 × Q

√3×U
• bara bölmesi
AT’nin Ips akımı, bara bölmesinden düzenli olarak geçebilecek en büyük akım
değeridir.

Nominal primer akım (Ipr)
Anma akımı (Ipr), her zaman kurulumun çalışma geriliminden (I) daha yüksek veya
bu değere eşit olur.
Standart değerler: 10 -12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 A ve bunların
ondalık katları veya kesirleri.
Ölçüm ve akım tabanlı genel koruma cihazları için nominal primer akım, çalışma
geriliminin 1,5 katını aşmamalıdır. Koruma durumunda, seçilen anma akımının, bir
hata durumunda rölenin ayar eşiğine ulaşmasını sağlayıp sağlamadığını kontrol
etmemiz gerekir.
Önemli Not: akım transformatörleri, anahtarlama donanımı kurulumunda çok yüksek
sıcaklık artışı olmasını engellemek için anma akımının 1,2 katına dayanabilmelidir.
AT için 40°C’den yüksek ortam sıcaklığı durumunda, AT’nin nominal akımı (Ipn)
lps’nin hücreye karşılık gelen değer kaybı katsayısı ile çarpımından yüksek olmalıdır.
IEC 61869-1 Tablo 5, sıcaklık artışı sınırlarını vermektedir.
Genel kural olarak değer kaybı, 40°C’nin üzerinde derece başına Ipn’nin %1’i
olabilir.
(Bkz. bu kılavuzdaki “Değer kaybı” bölümü).
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Akım transformatörü
IEC standartlarına göre primer
devrenin özellikleri
Nominal termik kısa devre akımı (Ith)
Nominal termik kısa devre akımı, genellikle kurulumun maksimum kısa devre
akımının rms değeridir ve süresi, genellikle 1 s’ye eşit olarak alınır.
Her AT, hata etkili bir şekilde kesilene kadar primer devresinden geçen kısa devre
akımına hem termik olarak hem de dinamik olarak dayanabilmelidir.
Ssc, MVA cinsinden ifade edilen şebeke kısa devre gücü ise:
Ips =

Ssc
√3×U

AT sigorta korumalı bir hücreye takıldığında, kullanılacak Ith 80 Ir değerine eşittir.
Bağlantı kesme cihazı için 80 Ir > Ith 1 s ise, AT için Ith 1 s = cihaz için Ith 1 s olur.

Aşırı akım katsayısı (Ksi)
Bu değeri bilmek, AT’yi üretmenin kolay olup olmayacağını bilmemize olanak verir.
Ksi =

Ith 1 s

Ipr
Ksi ne kadar düşükse, AT’yi üretmek o kadar kolaydır.
Yüksek Ksi değeri, primer sargı bölümünün aşırı büyük olmasına neden olur.
Bu nedenle, primer dönüşlerin sayısı, endüklenen elektromotor kuvvetiyle birlikte
sınırlanır ve AT’nin üretilmesi daha da zor olur.
Büyüklük sırası

Üretim

Ksi
Ksi < 100
100 < Ksi < 300
100 < Ksi < 400
400 < Ksi < 500
K > 500 V

Standart
Belirli sekonder özellikler için bazen zor
Zor
Belirli sekonder özelliklerle sınırlı
Çoğunlukla imkansız

Bir AT’nin sekonder devresi, ölçüm veya koruma uygulamalarında kullanımıyla ilgili
kısıtlara uyarlanmalıdır.

schneider-electric.com

OG Teknik Kılavuz

I 113

Anahtarlama donanımı tanımı

Akım transformatörü
IEC standartlarına göre sekonder
devrenin özellikleri
Nominal sekonder akım (Isr) 5 veya 1 A?
Genel durum:
• yerel kullanım için Isr = 5 A
• uzaktan kullanım için Isr = 1 A
Özel durum: yerel kullanım için Isr = 1 A
Önemli Not: uzak uygulama için 5 A kullanımı yasak değildir; ancak, transformatör
boyutunda ve kablo kesitinde artışa neden olur, (hat kaybı: P = R I²).

Doğruluk sınıfı
•
•
•
•
•

Ölçüm: sınıf 0,1 - 0,5
Dağıtım panosu ölçümü: sınıf 0,5 - 1
Aşırı akım koruması: sınıf 5P
Diferansiyel koruması: sınıf PX
Sıfır sekans koruması: sınıf 5P.

TC’nin VA cinsinden sağlaması gereken gerçek güç
Örnek:
• Kablo kesiti: 2,5 mm2

Bu, kablaj ve TC sekonder devresine bağlı tüm cihazların tüketiminin toplamıdır.
Aşağıdakileri bilerek bakır kablaj tüketimi (kablaj hat kayıpları):

• Kablo uzunluğu (besleme/dönüş): 5,8 m
• Kablaj tarafından tüketilen güç: 1 VA

P

= R ×I2

k = 0.44
k = 0.0176
L
S
Ips

L

ve R = ρ ×

S

L
bu
(VA) = k ×
durumda
S

if Isr = 5 A
if Isr = 1 A
Bağlantı iletkenlerinin metre cinsinden uzunluğu (besleme/dönüş)
mm2 cinsinden kablaj kesiti
A cinsinden primer çalışma akımı

Sekonder kablaj gösterge tüketimi
Kablolar (mm2)
2,5
4
6
10

Tüketim (VA/m)
1A

5A

0,008
0,005
0,003
0,002

0,2
0,13
0,09
0,05

Ölçüm veya koruma cihazlarının tüketimi
Farklı cihazların tüketimleri, üreticinin teknik veri sayfalarında belirtilir.
Ölçüm gösterge tüketimleri
Cihaz
Ampermetre
Transdüser
Ölçüm cihazı

VA cinsinden maksimum
tüketim (devre başına)
Elektromanyetik
Elektronik
Kendinden beslemeli
Harici beslemeli
Endüksiyon
Elektronik
Wattmetre, varmetre

3
1
3
1
2
1
1

Koruma gösterge tüketimleri
Cihaz
Statik aşırı akım rölesi
Elektromanyetik aşırı akım rölesi
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Akım transformatörü
IEC standartlarına göre sekonder
devrenin özellikleri
Nominal çıkış
AT’nin sağlaması gereken gerçek gücün hemen üstünde yer alan standart değeri
alın. Nominal çıkış standart değerleri: 2.5 - 5 - 10 - 15 VA.

Alet güvenlik katsayısı (FS)
Bir hata durumunda ölçüm cihazlarının korunması, alet güvenlik katsayısı FS ile
tanımlanır. FS değeri, tüketicinin kısa süreli dayanım akımına göre seçilir: 5 ≤ FS ≤
10.
FS, nominal primer akım sınırı (Ipl) ile nominal primer akım (Ipr) arasındaki orandır.
Fs =

Ipl

Ipr
IpI, sekonder akımdaki hatanın %10’a eşit olduğu primer akım değeridir.
Transdüser, genellikle 50 Ir değerinde kısa süreli akıma dayanacak şekilde
tasarlanır. Örneğin, 5 A cihaz için 250 A. Primer akım durumunda bu cihazın
tahrip edilmeyeceğinden emin olmak için akım transformatörü, sekonderde 50 Ir
öncesinde doygunluğa ulaştırılmalıdır. 10 değerinde güvenlik katsayısı uygundur.
Schneider Electric AT’leri, standartlara uygun olarak 10 değerinde güvenlik
katsayısına sahiptir.
Ancak, akım tüketen özelliklere bağlı olarak daha düşük bir güvenlik katsayısı talep
edilebilir.

Doğruluk sınırlama katsayısı (ALF)
Koruma uygulamalarında iki kısıt bulunmaktadır: uygulamaya uygun bir doğruluk
sınırlama katsayısına ve doğruluk sınıfına sahip olmak.
Gerekli ALF’yi aşağıdaki yöntemle buluruz:
• Kesin zamanlı aşırı akım koruması
Aşağıdaki koşulda röle mükemmel şekilde çalışır:
AT’nin gerçek
ALF değeri
Ire
Isr

> 2 ×

Ire
Isr

Röle eşiği ayarı
AT’nin nominal sekonder akımı

İki ayar eşiğine sahip röle için en yüksek eşiği kullanırız
-- bir transformatör fideri için genellikle maksimum 14 Ir değerine ayarlı ani yüksek
eşiğe sahip oluruz; bu durumda gerekli gerçek ALF > 28 olur
-- bir motor fideri için genellikle maksimum 8 Ir değerine ayarlı yüksek eşiğe sahip
oluruz; bu durumda gerekli gerçek ALF > 16 olur.
• Ters kesin zamanlı aşırı akım koruması
Her durumda, röle üreticisinin teknik veri sayfalarına başvurun.
Bu koruma cihazları için AT, ayar akımının 10 katı değerinde bir röle için tüm açma
eğrisinde doğruluğu garanti etmelidir.
Gerçek ALF > 20×Ire
Özel durumlar:
-- maksimum kısa devre akımı 10 Ire değerinden yüksekse veya bu değere eşitse:
Gerçek
ALF

> 2 ×

Gerçek
ALF

> 2 ×

Gerçek
ALF

> 2 ×

Ire

Isr
-- maksimum kısa devre akımı 10 Ire değerinden düşükse:
Isc sekonder

Isr
-- k oruma cihazının kullanılan bir ani yüksek eşiği varsa, (başka dağıtım panoları
için kullanılan fiderler veya girişler için kesinlikle doğru değildir):

Ir2

schneider-electric.com
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modül için ani yüksek ayar eşiği
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Akım transformatörü
Diferansiyel koruması

Birçok diferansiyel koruma rölesi üreticisi PX sınıfı AT’leri önermektedir.
PX sınıfı genellikle aşağıdaki şekilde talep edilir:
Ek ≤ a • If (Rct + Rb + Rr)
Asıl denklem, röle üreticisi tarafından sağlanır.
AT’yi tanımlayan değerler
Ek
a
Rct
Rb
Rr
If

Volt cinsinden diz noktası gerilimi
Asimetri katsayısı
Ohm cinsinden sekonder sargıdaki maksimum direnç
Ohm cinsinden çevrim direnci (besleme/dönüş hattı)
Ohm cinsinden devrenin diferansiyel bölümünde olmayan rölelerin direnci
Korunması gereken bölge dışındaki bir hata için AT tarafından sekonder
devrede görülen maksimum hata akımı
If

Isc
Kn

=

Isc
Kn

Primer kısa devre akımı
AT dönüştürme oranı

Ek’nin hesaplanması için If’ye hangi değerlerin verilmesi gerekir?
Kısa devre akımı, uygulamanın bir fonksiyonu olarak seçilir:
• jeneratör seti diferansiyeli
• motor diferansiyeli
• transformatör diferansiyeli
• bara diferansiyeli.
• J eneratör seti diferansiyeli için:
lsc biliniyorsa: başlı başına jeneratör seti için Isc kısa devre akımı

Röle

If
CT

G

CT

If

If

=

Isc

Kn
Ir gen biliniyorsa: aşağıdaki değeri alırız
=

7×Ir gen

Kn
Ir gen bilinmiyorsa: aşağıdaki değeri alırız
= 7×Isr (CT)

Isr (CT)=1 or 5A

• Motor diferansiyeli için:
ilk çalıştırma akımı biliniyorsa: aşağıdaki değeri alırız

Röle

If = Isc ilk çalıştırma If
CT

M

CT

=

Isc

Kn
Ir motor biliniyorsa: aşağıdaki değeri alırız
7×Ir

If

=

If

= 7×Isr (CT)

Kn
Ir motor bilinmiyorsa: aşağıdaki değeri alırız
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DM105281

LPCT’ler (Düşük Güçlü Akım
Transformatörleri), IEC standardı IEC 600448’e uygundur.
Çok geniş uygulama aralığı nedeniyle seçimi
kolaylaştıran, doğrudan gerilim çıkışına sahip
akım sensörleridir.
P1

Ip
S1

Özelikler, aşağıdaki eğrilerde özetlenmiştir.
Verilen örnekler için doğruluk sınıfına karşılık gelen akım ve fazda maksimum hata
sınırlarını (mutlak değer olarak) göstermektedirler.

S2
P2

DM105282

LPCT ve Sepam, çok geniş bir kapsama
aralığını ve kullanım esnekliğini garanti
etmektedir.
Örnek: 5 A - 1250 A kullanım aralığını garanti
eden CLP1 veya CLP2 ile koruma sistemi ve
Sepam

Ölçüm sınıfı 0,5’e örnek
• Nominal primer akım Ipn = 100 A
• Genişletilmiş primer akım Ipn = 1250 A
• Sekonder gerilim Vsn = 22,5 mV (sekonderde 100 A için)
• Sınıf 0,5:
-- doğruluk:
.. primer akım modülünde %0,5 (hata ± %0,5)
.. 100 A - 1250 A aralığında primer akım fazında 60 dk. (hata 30 dakika)
-- 20 A’de doğruluk %0,75 ve 45 dk
-- 5 A’de doğruluk %1,5 ve 90 dk.
yukarıdakiler, standart tarafından belirlenen iki ölçüm noktasıdır.
Sınıf 5P korumaya örnek
• Primer akım Ipn = 100 A
• Sekonder gerilim Vsn = 22,5 mV
• Sınıf 5P:
-- doğruluk:
-- primer akım modülünde %5 (hata y ± %5)
-- 1,25 kA - 40 kA aralığında primer akım fazında 60 dk. (hata y 60 dakika)

Modül
(%)
%5

%1.5

Modül

%0,5

LPCT’ler, IEC 60044-8 standardına uygun “Düşük Güçlü Akım Transformatör” tipi,
doğrudan gerilim çıkışına sahip özel akım sensörleridir. LPCT’ler ölçme ve koruma
fonksiyonları sağlar.
Aşağıdakilerle tanımlanırlar:
• Nominal primer akım
• Genişletilmiş primer akım
• Doğruluk sınırlama primer akımı veya doğruluk sınırlama katsayısı.
Çok geniş bir akım aralığında doğrusal tepki verebilirler ve kesilecek akımlar aşılana
kadar doygunluğa ulaşmaya başlamazlar.

IEC standardı 60044-8’e göre LPCT değer örnekleri

Vs

%0,75

LPCT düşük güçlü akım transformatörleri

Ip

Faz
(dk)
90'
60'
45'

Faz

30'

Ip
5 A 20 A 100 A

1 kA 1.25 kA 10 kA

40 kA

LPCT’nin doğruluk özellikleri
(Schneider Electric CLP1 örneği):
doğruluk sınıfları genişletilmiş akım aralıkları için verilmiştir
(burada, 100 - 1250 A ölçüm için sınıf 0,5 ve 1,25 - 40 kA için
koruma sınıfı 5P).
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Gerilim transformatörü
Özellikler

Bir gerilim transformatörünü herhangi
bir tehlike olmadan açık devrede
bırakabiliriz; ancak, cihaza asla kısa devre
yaptırılmamalıdır.

Gerilim transformatörü, sekonder devreye, primer devreye uygulananla orantılı
sekonder akım sağlama amaçlıdır.
Önemli Not: IEC standardı 61869-3, gerilim transformatörlerinin karşılaması gereken
koşulları tanımlamaktadır.
Tamamı yalıtkan bir reçine içinde bulunan bir primer sargı, bir manyetik çekirdek ve
bir veya birden fazla sekonder sargıdan oluşur.

Özellikler

Nominal gerilim katsayısı (VF)
Nominal gerilim katsayısı, transformatörün belirtilen sıcaklık artışına ve doğruluk
önerilerine uyması gereken maksimum gerilimi belirlemek için nominal primer
gerilimin çarpılması gereken katsayıdır.
Gerilim transformatörü, şebekenin topraklama düzenine bağlı olarak, hatanın
ortadan kaldırılması için gereken süre boyunca bu maksimum gerilime
dayanabilmelidir.
Nominal gerilim katsayısı normal değerleri
Nominal gerilim
katsayısı

Nominal süre

Primer sargı bağlantı modu ve şebeke
topraklama düzeni

1,2

Sürekli

1,2
1,5
1,2
1,9

Sürekli
30s
Sürekli
30s

Herhangi bir şebekede fazlar arası, herhangi
bir şebekedeki yıldız bağlı transformatörler için
nötr nokta - toprak
Topraklı nötr şebekede faz - toprak

1,2
1,9

Sürekli
8xh

Topraklama hatalarını otomatik olarak ortadan
kaldırma özellikli topraklı nötr olmayan bir
şebekede faz- toprak
Topraklama hatalarını otomatik olarak
ortadan kaldırma özelliği olmayan izole nötr
şebekelerde veya topraklama hatasını otomatik
olarak ortadan kaldırma özelliği olmayan
dengeli şebekede faz - toprak

Önemli Not: üretici ve kullanıcı tarafından kararlaştırıldığında daha düşük nominal süreler
mümkündür.

Genel olarak, gerilim transformatör üreticileri aşağıdaki değerlere uyar:
8 saat için GT faz/toprak 1,9 ve GT faz/faz 1,2 sürekli.

Nominal primer gerilim (Upr)
Tasarımlarına bağlı olarak gerilim transformatörleri, aşağıdaki şekillerde bağlanır:
• Faz - toprak
3000 V

/

100 V

√3
√3
• veya faz - faz
3000 V /
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100 V

Upr =

Upr =

U
√3

U
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Gerilim transformatörü
Özellikler

Nominal sekonder gerilim (Usr)
• Faz - faz GT için nominal sekonder gerilim 100 veya 110 V’tur (AB).
• Faz - toprak düzeninde bağlanması amaçlanan tek fazlı transformatörler için
nominal sekonder gerilim √( 3)’e bölünmelidir.
Örnek :

100
√3

Tek fazlı sistemlerdeki tek fazlı transformatörler veya üç fazlı sistemlerdeki bağlı hathat ve üç fazlı transformatörler için standart değerler
Tek fazlı sistemlerdeki tek fazlı transformatörler veya üç fazlı sistemlerdeki
bağlı hat-hat ve üç fazlı transformatörler için standart değerler
Uygulama

Avrupa Usr (V)

ABD ve Kanada. Usr (V)

Dağıtım sistemleri
İletim sistemleri
Genişletilmiş sekonder
devreler

100 / 110
100 / 110
200

120
115
230

Nominal çıkış
VA cinsinden ifade edilen bu değer, nominal primer geriliminde ve nominal yüke
bağlı olduğunda bir gerilim transformatörünün sekonder devreye sağlayabileceği
görünür güçtür. Doğruluk sınıfı tarafından garanti edilen değerleri aşarak ortaya
herhangi bir hata çıkarmamalıdır (üç fazlı devrelerde S = √3 x U x I).
Standart değerler: 10 - 15 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100 VA.

Doğruluk sınıfı
Belirlenen güç ve gerilim koşulları altında dönüştürme oranı ve faz ile ilgili olarak
garanti edilen hata sınırlarını tanımlar.
IEC 61869-3’e göre ölçüm
Sınıflar 0,5 ve 1 çoğu duruma uygundur, sınıf 3 çok az kullanılır.
Uygulama
Endüstriyel olarak kullanılmayan
Hassas ölçüm
Günlük ölçüm
İstatistiksel ölçüm ve/veya alet ölçümü
Yüksek doğruluk gerektirmeyen ölçüm

schneider-electric.com

Doğruluk sınıfı
0,1
0,2
0,5
1
3

Dakika cinsinden faz
kayması
5
10
20
40
Belirtilmemiş
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Gerilim transformatörü
Özellikler

IEC 61869-3’e göre koruma
3P ve 6P sınıfları mevcuttur; ancak pratikte yalnızca 3P sınıfı kullanılır.
Doğruluk sınıfı aşağıdaki değerler için garanti edilir:
• primer gerilimin %5 ile bu gerilimin maksimum değeri arasındaki, primer gerilim ve
nominal gerilim katsayısının ürünü olan (kT x Upr) gerilim
• 0,8 endüktif güç çarpanı ile nominal çıkışın %25’i ile %100’ü arasındaki sekonder
yük.
Doğruluk
sınıfı

± % olarak gerilim hatası

3P
6P

Dakika cinsinden faz kayması

%5 Upr ve kT •
Up arasında

%2 ve %5 Upr %5 Upr ve kT •
arasında
Up arasında

%2 ve %5 Upr
arasında

3
6

6
12

240
480

120
240

Faz kayması = bkz. sonraki sayfada yer alan açıklama

Upr
kT

nominal primer gerilim
gerilim katsayısı

Nominal dönüştürme oranı (kr)
kr =

Upr
Usr

=

N1
N2

bir GT için

Gerilim oranı hatası (ε)
ε
kr
Up
Us

=

kr×Us-Up
Up

× 100

nominal dönüştürme oranı
gerçek primer gerilim
ölçüm koşulları altında Up uygulandığında gerçek sekonder gerilim

Faz kayması veya faz hatası (ε)
Sinüsoidal gerilimler için primer gerilim (Upr) ve sekonder gerilim (Usr) fazörleri
arasındaki faz farkıdır; fazörlerin yönü, ideal bir transformatör için açı sıfır olacak
şekilde seçilmiştir.
Açı dakikası veya santiradyanı cinsinden ifade edilir.
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Gerilim transformatörü
Özellikler

Nominal termik sınırlama çıkışı (karşılaştırma § 6.4 IEC 61869-1
ve IEC 61869-2)
Standartlar tarafından belirlenen sıcaklık artış sınırları aşılmadan sekonder sargıdan
alınabilecek nominal gerilimdeki görünür güç değeridir.
Nominal termik sınırlama çıkışı, voltamper cinsinden belirtilmelidir. Standart
değerler: birim güç faktörüyle birlikte nominal sekonder gerilime bağlı olarak 25 - 50
- 100 VA ve bunların ondalık katlarıdır.
Alet transformatörlerinin parçası

Sıcaklık θ(°C)

(θ - θn), θn = 40°C
(K)

Kontaklar (Bkz. açıklama 4)
Yağlı alet transformatörleri
üst kısımdaki yağ
90
50
üst kısımdaki yağ, hermetik olarak kapalı95
55
sargı ortalaması
100
60
sargı ortalaması, hermetik olarak kapalı 105
65
yağ ile temas halindeki diğer metal
Sargı için olduğu gibi Sargı için olduğu gibi
parçalar
Katı veya gaz yalıtımlı alet transformatörleri
aşağıdaki sınıflarda yer alan yalıtım malzemeleriyle temas halindeki sargı (ortalama)
(1)
:
Y
85
45
A
100
60
E
115
75
B
125
85
F
150
110
H
175
135
yukarıdaki yalıtım malzemesi sınıflarıyla Sargı için olduğu gibi Sargı için olduğu gibi
temas halinde olan diğer metal parçalar
Bağlantı cıvatalı veya eşdeğer
Çıplak bakır, çıplak bakır alaşımı veya çıplak alüminyum alaşımı
Havada
90
50
SF6’da
115
75
Yağda
100
60
Gümüş kaplama veya nikel kaplama
Havada
115
75
SF6’da
115
75
Yağda
100
60
Kalay kaplama
Havada
105
65
SF6’da
105
65
Yağda
100
60
(1) IEC 60085’e göre yalıtım sınıfı tanımları.

Bir gerilim transformatörünün; belirtilen gerilim, nominal frekans ve nominal yük
veya birden fazla nominal yük varsa en yüksek nominal yük ve 0,8 gecikme ve
birim arasındaki herhangi bir güç faktöründeki sıcaklık artışı, daha önce verilen IEC
61869-1:2007 tablosundaki uygun değeri aşmamalıdır.
Bir transformatör koruyucu tank ile donatılmışsa veya yağın üzerinde asal gaz
varsa ya da transformatör hermetik olarak kapatılmışsa, tankın veya gövdenin üst
kısmındaki yağın sıcaklık artışı, 55 K değerini aşmamalıdır.
Transformatör bu şekilde donatılmamışsa veya düzenlenmemişse, tankın veya
gövdenin üst kısmındaki yağın sıcaklık artışı 50 K değerini aşmamalıdır.
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LPVT:

elektronik gerilim transformatörleri

LPVT’ler (Düşük Güçlü Gerilim
Transformatörleri), IEC standardı IEC 600447’e uygundur.
Doğrudan alçak gerilim çıkışı olan gerilim
sensörleridir. Daha küçük olan LPVT’lerin
OG hücrelerine entegre edilmesi, standart
GT’lere göre daha kolaydır.

LPVT Düşük Güçlü Gerilim Transformatörleri
LPVT’ler, IEC 60044-7 standardına uygun “Düşük Güçlü Akım Transformatör” tipi,
doğrudan gerilim çıkışına sahip özel akım sensörleridir.
LPVT’ler ölçme ve koruma fonksiyonları sağlar.
Aşağıdakilerle tanımlanırlar:
• Nominal primer gerilim, IEC 60038 genel değeri
• Nominal sekonder gerilim
-- 1,625 – 2 – 3,25 – 4 – 6,5 V hat - hat
-- 1,625/√3– 2/√3 – 3,25/√3 – 4/√3 – 6,5/√3 V hat - toprak
-- 1,625/3 – 2/3 – 3,25/3 – 4/3 – 6,5/3V, üç fazlı şebekeler için
-- 1,625/2 – 2/2 – 3,25/2 – 4/2 – 6,5/2, iki fazlı şebekeler için

IEC standardı 60044-7’e göre LPVT değer örnekleri
Aşağıda verilen özellikler, geniş bir primer gerilim aralığı için kullanılan LPVT
örnekleridir.
R1

Up

R2

Rezistif bölücü
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Uout

Ölçüm sınıfı 0,5’e örnek
• Nominal primer gerilim Upn: 3/√3 kV - 22/√3 kV
• Nominal sekonder gerilim Usn: 20/√3 kV’ta 3,25/√3 V
• Sınıf 0,5:
doğruluk:
-- primer gerilim modülünde %0,5 (hata ± %0,5)
-- %80 - %120 Upn aralığında (0,8*3/√3 kV - 1,2*20/√3 kV) primer gerilim fazında
20 dk. (hata ± 20 dakika)
Sınıf 3P korumaya örnek
• Nominal primer gerilim Upn: 3/√3 kV - 20/√3 kV
• Nominal sekonder gerilim Usn: 20/√3 kV’ta 3,25/√3 V
• Sınıf 3P:
doğruluk:
-- primer gerilim modülünde %3 (hata ± %3)
-- %5 - %190 Upn aralığında (0,05*3/√3 kV - 1,9*22/√3 kV) primer gerilim fazında
120 dk. (hata ± 120 dakika)
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Değer kaybı
Yüksekliğe göre yalıtım değer kaybı
Sıcaklığa göre anma akımı değer kaybı

Uygulama örneği:
24 kV nominal gerilime sahip ekipman 2500 metreye
kurulabilir mi?
Gerekli darbe dayanım gerilimi 125 kV’tur.
Güç frekansı dayanımı 50 Hz, 50 kV 1 dk’dır.
2500 m için
• k, 0,85’e eşittir
• darbe dayanımı: 125/0,85 = 147,05 kV olmalıdır
• güç frekansı dayanımı 50 Hz için olması gereken:

Çeşitli standartlar veya öneriler, ürün özelliklerine geçerlilik sınırları koymaktadır.
Normal kullanım koşulları, “Orta gerilim devre kesici” bölümünde açıklanmıştır.
Bu sınırların ötesinde, bazı değerlerin azaltılması, başka bir deyişle, cihaz değerinin
düşürülmesi gerekir. Değer kaybı aşağıdakiler açısından dikkate alınmalıdır:
• 1000 metre üzerindeki yükseklikler için yalıtım seviyesi
• ortam sıcaklığı 40°C’yi aşıyorsa ve IP3X üzerinde koruma sınıfı için anma akımı,
(bkz. “Koruma sınıfı” bölümü).
Bu farklı değer kaybı tipleri, gerekirse bir araya getirilebilir.
Önemli Not: özellikle değer kaybını ele alan bir standart bulunmamaktadır.
Ancak, IEC 62271-1 Tablo 3; sıcaklık artışlarını ele alır ve kullanılan cihazın tipine,
malzemelere ve dielektriğe göre aşılmaması gereken sınır sıcaklık değerlerini verir.

• 50/0,85 = 58,8 kV

Yüksekliğe göre yalıtım değer kaybı

Hayır, kurulması gereken ekipman:

Standartlar, 1000 metre üzerindeki yüksekliklere kurulan tüm ekipman için bir değer
kaybı verir. Genel kural olarak, 1000 metre üzerinde her 100 metre için %1,25 U
tepe değeri düşürmemiz gerekir. Bu durum, yıldırım darbesi dayanım gerilimi ve güç
frekansı dayanım gerilimi 50 Hz - 1 dk. için geçerlidir.
Sızdırmaz bir pano içinde olduklarından, yüksekliğin SF6 veya vakum içindeki devre
kesicilerin dielektrik dayanımı üzerinde etkisi yoktur.
Ancak, devre kesici hücrelerin içine kurulduğunda değer kaybı göz önüne
alınmalıdır. Bu durumda, harici yalıtım havadadır.

• nominal gerilim = 36 kV
• darbe dayanımı = 170 kV
• 50 Hz’te dayanım = 70 kV
Önemli Not: Bazı durumlarda, taleple uyumu kanıtlayan
uygun test raporları mevcutsa 24 kV ekipman kullanılabilir.

Schneider Electric, aşağıdakiler için düzeltme katsayıları kullanır:
• hücre dışındaki devre kesiciler için, aşağıdaki grafiği kullanın
• hücre içindeki devre kesiciler için, hücre seçim kılavuzuna başvurun (değer kaybı,
hücre tasarımına bağlıdır).
Değer kaybının sıfır metreden başladığı (aşağıdaki grafikte yer alan kesikli çizgi)
veya IEEE C37.20.9 gibi standardın katsayıları belirlediği (aşağıdaki tablo) bazı
pazarlar hariçtir.
Yükseklik (m)
1000 m (3300 ft) ve altı
1500 m (5000 ft)
3000 m (10000 ft)

Gerilim katsayısı Akım katsayısı
1,00
0,95
0,80

1,00
0,99
0,96

DM105263

Sıcaklığa göre anma akımı değer kaybı
IEC standardı 62271-1 Tablo 3, 40°C referans ortam sıcaklığıyla, her cihaz, malzeme
ve dielektrik ortamı için izin verilebilir maksimum sıcaklık artışını tanımlar.
Genel kural olarak değer kaybı, kurulum yeri yüksekliğinin 2000 m üzerinde olduğu
durumlarda her 100 m için %1’dir. IEC 60943 standardı tarafından tanımlandığı
şekilde aşağıda bahsedildiği gibi, havanın daha az soğutma etkisi nedeniyle
yükseklikteki daha yüksek sıcaklık artışının yükseklikteki daha düşük maksimum
ortam sıcaklığı tarafından dengelenmesi nedeniyle bu düzeltme genellikle
gereksizdir:

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0

1000

2000

Düzeltme katsayısı k

3000

4000

5000

Yükseklik (m)
0 -2000
2000-3000
3000-4000

Maksimum ortam hava sıcaklığı (°C)
40
30
25

Aslında, bu sıcaklık artışı üç parametreye bağlıdır:
• anma akımı
• ortam sıcaklığı
• hücre tipi ve IP’si (koruma sınıfı).
Devre kesicilerin dışındaki iletkenler kalori yayma görevi gördüğünden değer kaybı,
hücre seçim tablolarına göre gerçekleştirilir.
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Uluslararası sistem ölçü birimlerinin adları ve
simgeleri
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İngiliz ölçü birimlerinin karşılık geldiği uluslararası
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Tasarım kuralları

Uluslararası sistem ölçü
birimlerinin adları ve simgeleri
Temel birimler
Büyüklük
Temel birimler
Uzunluk
Kütle
Süre
Elektrik akımı
Termodinamik
sıcaklık(2)
Malzeme niceliği
Işık yoğunluğu
Diğer birimler
Açı (düzlem açı)
Tam açı

Büyüklük simgesi(1) Birim

Birim
simgesi

Boyut

l, (L)
m
t
I
T

Metre
Kilogram
Saniye
Amper
Kelvin

m
kg
s
A
K

L
M
T
I
Q

n
I, (Iv)

Mol
Kandela

mol
cd

N
J

α, β, γ …
Ω, (ω)

Radyan
Steradyan

rad
sr

A
W

(1) Parantez içindeki simge de kullanılabilir
(2) Sıcaklık Celsius t, t = T - 273,15 bağlantısıyla termodinamik sıcaklık T ile ilişkilidir
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Uluslararası sistem ölçü
birimlerinin adları ve simgeleri

Tasarım kuralları

Genel büyüklükler ve birimler
Boyut

SI Birimi: ad (simge)

Yorumlar ve diğer birimler

Büyüklük: uzay ve zaman
Uzunluk
l, (L)

Ad

Simge

L

Metre (m)

Alan

A, (S)

L2

Metrekare (m2)

Santimetre (cm): 1 cm = 10–2 m (mikron yerine mikrometre
(μm) kullanılmalıdır)
Ar (a): 1 a = 102 m2
Hektar (ha): 1 ha = 104 m2

Hacim
Düzlem açı

V
L3
α, β, γ … N

Metreküp (m3)
Radyan (rad)

Tam açı
Süre

Ω, (ω)
t

N
T

Steradyan (sr)
Saniye (s)

Hız
Hızlanma
Açısal hız
Açısal hızlanma
Büyüklük: kütle
Kütle

v
a
ω
α

L T-1
L T-2
T-1
T-2

Metre bölü saniye (m/s)
Metre bölü saniye kare (m/s2)
Radyan bölü saniye (rad/s)
Radyan bölü saniye kare (m/s2)

m

M

Kilogram (kg)

Doğrusal kütle
Kütle bölü yüzey alanı
Kütle bölü hacim
Hacim bölü kütle
Yoğunluk

ρ1
ρA' (ρs)
ρ
v
ρB

L-1 M
L-2 M
L-3 M
L3 M-1
M L-3

Öz kütle
d
Büyüklük: periyodik olaylar
Süre
T
Frekans
f
ϕ
Faz kayması
λ
Dalga uzunluğu

N

Kilogram bölü metre (kg/m)
Kilogram bölü metrekare (kg/m2)
Kilogram bölü metreküp (kg/m3)
Metreküp bölü kilogram (m3/kg)
Kilogram bölü metreküp
(kg/m3)
N

T
T-1
N
L

Saniye (s)
Hertz (Hz)
Radyan (rad)
Metre (m)

Güç seviyesi

N

Desibel (dB)

schneider-electric.com

Lp

Gradyan (gr): 1 gr = 2π rad/400
Devir (rev): 1 tr = 2π rad
Derece (°):1°= 2π rad/360 = 0,0174533 rad
Dakika ('): 1' = 2π rad/21600 = 2,908882 • 10-4 rad
Saniye ("): 1" = 2π rad/1296000 = 4,848137 • 10-6 rad
Dakika (dk)
Saat (h)
Gün (d)
Devir bölü saniye (rev/s): 1 tr/s = 2π rad/s
Yerçekimi nedeniyle hızlanma: g = 9,80665 m/s2

Gram (g): 1 g = 10-3 kg
Ton (t): 1 t = 103 kg

Bileşen B kütlesine göre yoğunluk
(NF X 02-208’e göre)
d = ρ/ρ su

1 Hz = 1s-1, f = 1/T
Angström (10-10 m) kullanımı yasaklanmıştır.
Bir nanometre katsayısı (10- 9 m) kullanımı önerilir
λ = c/f = cT (c = ışık hızı)
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Uluslararası sistem ölçü
birimlerinin adları ve simgeleri

Ölçü birimleri

Genel büyüklükler ve birimler
Simge

Boyut

SI Birimi: ad (simge)

Yorumlar ve diğer birimler

Büyüklük: mekanik
Kuvvet
Ağırlık
Kuvvet momenti
Yüzey gerilimi
İş
Enerji

Ad

F
G, (P, W)
M, T
γ, σ
W
E

L M T-2

Newton

1 N = 1 m x kg/s2

L2 M T-2
M T-2
L2 M T-2
L2 M T-2

Newton metre (N.m)
Newton bölü metre (N/m)
Jul (J)
Jul (J)

Güç
Basınç
Dinamik viskozite
Kinetik viskozite
Hareket niceliği

P
σ, τ p
η, µ
ν
p

L2 M T-3
L-1 M T-2
L-1 M T-1
L2 T-1
L M T-1

Watt (W)
Pascal (Pa)
Pascal saniye (Pa.s)
Metrekare bölü saniye (m2/s)
Kilogram metre bölü saniye (kg x
m/s)

Karışıklığı önlemek açısından m.N değil N.m
1 N/m = 1 J/m2
1 J: 1 N m = 1 Ws
Watt saat (Wh): 1 Wh = 3,6 x 103 J
(elektrik tüketimini belirlemekte kullanılır)
1 W = 1 J/s
1 P = 10-1 Pa.s (P = puaz, CGS birimi)
1 P = 10-1 Pa.s (P = puaz, CGS birimi)
1 St = 10-4 m2/s (St = stokes, CGS birimi)
p = mv

I
TI
L2 M T-3 I-1
L M T-3 I-1
L2 M T-3 I-2
L-2 M-1 T3 I2
L-2 M-1 T4 I2
L2 MT-2 I-2

Amper (A)
Kulon (C)
Volt (V)
Volt bölü metre (V/m)
Ohm (Ω)
Siemens (S)
Farad (F)
Henry (H)

Büyüklük: elektrik
Akım
I
Elektrik yükü
Q
Elektrik potansiyeli
V
Elektrik alanı
E
Elektrik direnci
R
Elektriksel iletkenlik
G
Elektrik kapasitansı
C
Elektrik endüktansı
L
Büyüklük: elektrik, manyetizma
Manyetik endüksiyon
B
Φ
Manyetik endüksiyon
akısı
Manyetizasyon
Hi, M
Manyetik alan
H
Manyetomotor kuvvet
F, Fm
ρ
Özdirenç
γ
İletkenlik
Elektriksel geçirgenlik ε
Aktif
P
Görünür güç
S
Reaktif güç
Q
Büyüklük: elektrik, manyetizma
Termodinamik sıcaklık T
Sıcaklık Selsiyus
t, θ
Enerji
E
Isı kapasitesi
C
Entropi
S
Özgül ısı kapasitesi
c
λ
Termik iletkenlik
Isı niceliği
Q
Φ
Termik akı
Termik güç
P
Termik radyasyon
hr
katsayısı
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M T-2 I-1
Tesla (T)
L2 M T-2 I-1 Weber (Wb)

1 C = 1 A.s
1 V = 1 W/A
1 Ω = 1 V/A
1 S = 1 A/V = 1Ω-1
1 F = 1 C/V
1 H = 1 Wb/A
1 T = 1 Wb/m2
1 Wb = 1 V.s

L-1 I
L-1 I
I
L3 M T-3 I-2
L-3 M-1 T3 I2
L-3 M-1 T4 I2
L2 M T-3
L2 M T-3
L2 M T-3

Amper bölü metre (A/m)
Amper bölü metre (A/m)
Amper (A)
Ohm metre (Ω.m)
Siemens bölü metre (S/m)
Farad bölü metre (F/m)
Watt (W)
Voltamper (VA)
var (var)

θ
θ
L2 M T-2
L2 M T-2 θ-1
L2 M T-2 θ-1
L2 T-2 θ-1
L M T-3 θ-1
L2 M T-2
L2 M T-3
L2 M T-3
M T-3 θ-1

Kelvin (K)
Kelvin ve derece değil, Kelvin veya °Kelvin
Derece Selsiyus (°C)
t = T - 273,15
Jul (J)
Jul bölü Kelvin (J/K)
Jul bölü Kelvin (J/K)
Jul bölü kilogram Kelvin (J/(kg.K))
Watt bölü metre Kelvin (W/(m.K))
Jul (J)
Watt (W)
1 W = 1 J/s
Watt (W)
Watt bölü metrekare Kelvin (W/(m2  x K))

1 µΩ.cm2/cm = 10-8 Ω.m

1 W = 1 J/s
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Ölçü birimleri

Ad
Hızlanma
Kalori kapasitesi
Isı kapasitesi
Manyetik alan
Termik iletkenlik
Enerji
Enerji (eş)
Termik akı
Kuvvet
Uzunluk

Kütle
Doğrusal kütle
Kütle bölü yüzey
alanı
Kütle bölü hacim
Atalet momenti
Basınç
Basınç - gerilim
Isıl güç
Yüzey alanı
Sıcaklık
Viskozite
Hacim

Kuvvet

Uluslararası sistem ölçü birimlerinin adları
ve simgeleri - İngiliz ölçü birimlerinin karşılık
geldiği uluslararası sistem birimleri (SI)

SI Birimi: ad (simge)

SI Birimi: ad (simge)

SI Birimi: ad (simge)

Fut bölü saniye kare
İngiliz termik birimi bölü pound
İngiliz termik birimi bölü fut küp.derece Fahrenheit
İngiliz termik birimi bölü (pound.derece Fahrenheit)
Oersted
İngiliz termik birimi bölü fut kare.saat.derece Fahrenheit
İngiliz termik birimi
Pound kuvvet fut
Pound kuvvet inç
İngiliz termik birimi bölü fut kare.saat
İngiliz termik birimi bölü saniye
Pound kuvvet
Fut
İnç(1)
Mil (UK)
Deniz mili
Yard(2)
Ons
Pound (libre)
Pound bölü fut
Pound bölü inç
Pound bölü fut kare
Pound bölü inç kare
Pound bölü fut küp
Pound bölü inç küp
Pound fut kare
Fut su
İnç su
Pound kuvvet bölü fut kare
Pound kuvvet bölü inç kare(3)
İngiliz termik birimi bölü saat
Fut kare
İnç kare
Derece Fahrenheit(4)
Derece Rankine(5)
Pound kuvvet saniye bölü fut kare
Pound bölü fut saniye
Fut küp
İnç küp
Sıvı ons (Birleşik Krallık)
Sıvı ons (ABD)
Galon (Birleşik Krallık)

ft/s2
Btu/Ib
Btu/ft3.°F
Btu/Ib°F
Oe
Btu/ft2.h.°F
Btu
Ibf/ft
Ibf.in
Btu/ft2.h
Btu/s
Ibf
ft, '
in, "
mil
yd
oz
Ib
Ib/ft
Ib/in
Ib/ft2
Ib/in2
Ib/ft3
Ib/in3
Ib.ft2
ft H2O
in H2O
Ibf/ft2
Ibf/in2 (psi)
Btu/h
sq.ft, ft2
sq.in, in2
°F
°R
Ibf.s/ft2
Ib/ft.s
cu.ft
cu.in, in3
fl oz (Birleşik Krallık)
fl oz (ABD)
gal (Birleşik Krallık)

Galon (ABD)

gal (ABD)

1 ft/s2 = 0,3048 m/s2
1 Btu/Ib = 2,326 x 103 J/kg
1 Btu/ft3.°F = 67,066 1 x 103 J/m3.°C
1 Btu/Ib.°F = 4,1868 x 103 J(kg.°C)
1 Oe = 79,57747 A/m
1 Btu/ft2.h.°F = 5,67826 W/(m2.°C)
1 Btu = 1.055056 x 103 J
1 Ibf.ft = 1,355818 J
1 Ibf.in = 0,112985 J
1 Btu/ft2.h = 3,1546 W/m2
1 Btu/s = 1,05506 x 103 W
1 Ibf = 4,448222 N
1 ft = 0,3048 m
1 in = 25,4 mm
1 mile = 1,609344 km
1852 m
1 yd = 0,9144 m
1 oz = 28,3495 g
1 Ib = 0,45359237 kg
1 Ib/ft = 1,48816 kg/m
1 Ib/in = 17,858 kg/m
1 Ib/ft2 = 4,88243 kg/m2
1 Ib/in2 = 703,0696 kg/m2
1 Ib/ft3 = 16,01846 kg/m3
1 Ib/in3 = 27,6799 x 103 kg/m3
1 Ib.ft2 = 42,140 gm2
1 ft H2O = 2,98907 x 103 Pa
1 in H2O = 2,49089 x 102 Pa
1 Ibf/ft2 = 47,88026 Pa
1 Ibf/in2 = 6,89476 • 103 Pa
1 Btu/h = 0,293071 W
1 sq.ft = 9,2903 x 10-2 m2
1 sq.in = 6,4516 x 10-4 m2
TK = 5/9 (q °F + 459,67)
TK = 5/9 q °R
1 Ibf.s/ft2 = 47,88026 Pa.s
1 Ib/ft.s = 1,488164 Pa.s
1 cu.ft = 1 ft3 = 28,316 dm3
1 in3 = 1,63871 x 10-5 m3
fl oz (Birleşik Krallık) = 28,4130 cm3
fl oz (ABD) = 29,5735 cm3
1 gal (Birleşik Krallık) = 4,54609
dm3
1 gal (ABD) = 3,78541 dm3

(1) 12 in = 1 ft
(2) 1 yd = 36 in = 3 ft
(3) Veya p.s.i.: pound kuvvet bölü inç kare
(4) TK = sıcaklık kelvin, q°C = 5/9 (q°F - 32)
(5) °R = 5/9 °K

schneider-electric.com

OG Teknik Kılavuz

I 129

Standartlar

130 I OG Teknik Kılavuz

schneider-electric.com

schneider-electric.com

Bu belgede adı geçen standartlar

> 128

IEC - ANSI/IEEE karşılaştırma

> 130

IEC - ANSI/IEEE uyum süreci

> 130

IEC - ANSI ana farklılıklar

> 131

OG Teknik Kılavuz

I 131

Standartlar

IEC yayınlarını nereden sipariş edebilirsiniz?
IEC merkez ofisi
3, rue de Varembé
CH - 1211 Cenevre 20 İsviçre
www.iec.ch
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Bu belgede adı geçen
standartlar

Ölçü transformatörleri-Bölüm 8: Elektronik akım
transformatörleri
Yüksek gerilim test teknikleri Genel tanımlar ve test
gereklilikleri
Yalıtım koordinasyonu: Uygulama kılavuzu
Güç transformatörleri - Bölüm 11: kuru tip transformatörler
Güç transformatörleri - Bölüm 12: kuru tip güç
transformatörleri için yükleme kılavuzu
Güç transformatörleri - Bölüm 13: kendinden korumalı sıvı
dolu transformatörler
Güç transformatörleri - Bölüm 15: gaz dolu güç
transformatörleri
Güç transformatörleri - Bölüm 16: rüzgar türbini
uygulamaları için transformatörler
Güç transformatörleri - Bölüm 6: reaktörler
Güç transformatörleri - Bölüm 7: yağlı güç
transformatörleri için yükleme kılavuzu
Yüksek gerilim sigortaları - Bölüm 1: akım sınırlama
sigortaları
Demiryolu uygulamaları - demiryolu taşıtları üzerine
kurulan cer transformatörleri ve endüktörler
Panolar tarafından sağlanan koruma sınıfları
Çevresel koşulların sınıflandırılması - Bölüm 3-3: çevresel
parametreler ve bunların şiddet dereceleri gruplarının
sınıflandırılması - Hava şartlarına karşı korunan yerlerde
sabit kullanım
Çevresel koşulların sınıflandırılması. Bölüm 3: çevresel
parametreler ve bunların şiddet dereceleri gruplarının
sınıflandırılması. Kısım 4: hava şartlarına karşı korunmayan
ve korunan yerlerde sabit kullanım
Üç fazlı AC sistemlerinde kısa devre akımları ve akımların
hesaplanması
Konvertör transformatörler - Bölüm 1: endüstriyel
uygulamalara yönelik statik dönüştürücü transformatörleri
Konvertör transformatörler - Bölüm 2: HVDC uygulamaları
için transformatörler
Ölçü transformatörleri - Bölüm 1: genel şartlar
Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri
için ek kurallar
Ölçü transformatörleri - Bölüm 3: Endüktif gerilim
transformatörleri için ilave kurallar
1 kV a.c. değerini aşan güç kurulumları - Bölüm 1: genel
kurallar
Panolar tarafından elektrikli ekipmanlar için harici mekanik
etkilere karşı sağlanan koruma sınıfları (IK kodu)
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
1: Ortak özellikler
Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni bölüm 100: Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
102: alternatif akım ayırıcılar ve topraklama anahtarları
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
103: 1 kV’tan 52 kV’a kadar ve bu değer dahil nominal
gerilimler için anahtarlar
Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 110:
Endüktif yük anahtarlaması

IEC 60044-8
IEC 60060-1
IEC 60071-2
IEC 60076-11
IEC 60076-12
IEC 60076-13
IEC 60076-15
IEC 60076-16
IEC 60076-6
IEC 60076-7
IEC 60282
IEC 60310
IEC 60529
IEC 60721-3-3

IEC 60721-3-4

IEC 60909-0
IEC 61378-1
IEC 61378-2
IEC 61869-1
IEC 61869-2
IEC 61869-3
IEC 61936-1
IEC 62262
IEC 62271-1
IEC 62271-100
IEC 62271-102
IEC 62271-103

IEC 62271-110
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Bu belgede adı geçen
standartlar

Elektrikli ve elektronik ürünler için çevreye duyarlı tasarım
Elektroteknik endüstri ve ürünleri için malzeme beyanı
1 kV’tan 52 kV’a kadar ve bu değer dahil nominal
gerilimler için AC metal muhafazalı anahtarlama ve kontrol
donanımı
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
202: yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik trafo merkezi
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
306:alternatik akım devre kesicilerle ilgili IEC 62271-100,
IEC 62271-1 ve diğer IEC standartları kılavuzu
Elektrikli ve elektronik ürünlerde madde kullanımı
kısıtlamalarına ilişkin ürünlerin değerlendirilmesi kılavuzu
Üreticiler ve geri dönüşümcüler tarafından sağlanan
kullanım ömrü sonu bilgileriyle ve elektrikli ve elektronik
ekipman geri dönüştürülebilirlik oranı hesaplamalarıyla
ilgili kılavuz bilgiler
Yüksek gerilim sigortaları için öğretici kılavuz ve uygulama
kılavuzu
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı – Bölüm
304: sert iklim koşullarında kullanılacak, 1 kV’tan 52
kV’a kadar ve bu değer dahil nominal gerilimlere sahip,
muhafazalı iç mekan anahtarlama ve kontrol donanımı için
tasarım sınıfları
Kirli koşullarda kullanılması amaçlanan yüksek gerilim
yalıtkanlarının seçimi ve boyutlandırılması - Bölüm 1:
Tanımlar, bilgiler ve genel ilkeler
Simetrik Akım Bazında Sınıflandırılan AC Yüksek Gerilim
Devre Kesiciler için IEEE Standart Test Prosedürü
1000 V Üzerinde Sınıflandırılan Yüksek Gerilim Güç
Anahtarlama Donanımı için Ortak Gereksinimler IEEE
Standardı
Metal Kılıflı Anahtarlama Donanımı için IEEE Standardı
Metal Muhafazalı Kesici Anahtarlama Donanımı (1 kV–38
kV) için IEEE Standardı
Çevre etiketleri ve beyanları - Tip III çevre beyanları Genel ilkeler ve prosedürler
Metallerin ve alaşımların korozyonu - Atmosferlerin
aşındırıcılığı - Sınıflandırma, belirleme ve tahmin
Elektrikli Ekipmanlar için Panolar (Maksimum 1000 Volt)
Standard for Electrical Safety in the Workplace®
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IEC 62430
IEC 62474
IEC 62271-200

IEC 62271-202
IEC/TR 62271-306

IEC/TR 62476
IEC/TR 62635

IEC/TR 62655
IEC/TS 62271-304

IEC/TS 60815-1

IEEE C37.09
IEEE C37.100.1

IEEE C37.20.2
IEEE C37.20.3
ISO 14025
ISO 9223
NEMA 250
NFPA 70 E

OG Teknik Kılavuz

I 133

IEC - ANSI/IEEE karşılaştırma

Standartlar

IEC - ANSI/IEEE uyum süreci

Temel olarak, IEC ve ANSI/IEEE standartları arasındaki farklar, felsefelerinden
kaynaklanır.
IEC standartları, fonksiyonel bir yaklaşıma dayanmaktadır. Cihazların
performanslarına göre tanımlanması, farklı teknolojik çözümlere olanak verir.
ANSI/IEEE standartları, teknolojik çözümlerin tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu
çözümler, yasal sistemler tarafından “minimum güvenlik gereklilikleri ve fonksiyonel
gereklilikler” olarak kullanılmaktadır.
IEC ve ANSI/IEEE kuruluşları, birkaç yıl önce bazı konular üzerinde bir uyum süreci
başlatmıştır. Bu süreç, ortak IEC – IEEE geliştirme projesi konusunda 2008 yılında
kabul bir anlaşmayla desteklenmektedir. Şimdi standartlar, uyum süreci nedeniyle
bir geçiş evresindedir.
Bu uyum, “minör” farkların mevcut olduğu yerlerde standardın basitleştirilmesine
olanak verir. Bu, özellikle kısa devre akımının ve geçici toparlanma gerilimlerinin
tanımı için geçerlidir.
ANSI/IEEE, “otomatik yeniden kapatma cihazları” ve “jeneratör devre kesicileri”
gibi özel uygulamalar için standartlar geliştirmiştir. Bu belgeler, tanım ve değerlerin
uyumlu hale getirilmesinin ardından eşdeğer IEC standartlarına dönüştürülecektir.
Uyum, birleşme olarak anlaşılmamalıdır. IEC ve IEEE, yapıları gereği çok
farklı kuruluşlardır. IEC’nin yapısı ulusal komitelere dayanırken, IEEE bireylere
dayanmaktadır. Bu nedenle, IEC ve ANSI/IEEE, gözden geçirilerek uyumlu hale
getirilmiş kendi standartlarını gelecekte de koruyacaktır.
Fiziksel olarak farklı şebeke özellikleri (havai hatlar veya kablo ağları, iç veya
dış mekan uygulaması) ve yerel alışkanlıklar (gerilim değerleri ve frekanslar),
anahtarlama donanımı ekipmanı konusunda kısıtlamalar koymaya devam edecektir.

Nominal gerilimler

DM105264

Bkz. Madde 3.1

TRV Uyumu
Hat sistemi TRV kılıfı

Kablo sistemi TRV kılıfı

Ana amaçlardan biri, IEC ve ANSI/IEEE standartlarında ortak anahtarlama ve kesme
testleri tanımlamaktı.
1995 yılından bu yana, üç ana çalışma yürütülmektedir:
• 100 kV ve üzeri değere sahip devre kesicilerin kesme testleri için TRV’lerin uyumu,
• 100 kV’un altında değere sahip devre kesicilerin kesme testleri için TRV’lerin
uyumu.
• Kapasitif akım anahtarlama için değerlerin ve test gerekliliklerinin uyumu.
IEC, IEC 62271-100 (2007)’de 2 TRV özelliği ile tanımlanan 2 devre kesici sınıfı
sunmaktadır: ANSI/IEEE, C37.06 (2009) standardında aynı sınıfları kullanmaktadır.
• Kablo sistemleri için S1
• Hat sistemleri için S2,
52 kV altında gerilime sahip bazı S2 kesiciler havai hatta doğrudan
bağlanabileceğinden, bu kesicilerin kısa hat hata kesme testinden geçmesi gerekir.

Devre kesici sınıfları
SLF?

Sınıf S1
Kablo sistemi

Hayır
Sınıf S2

Hat sistemi
Sınıf S2
Kablo sistemi
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Havai hatta
doğrudan bağlantı
Havai hatta
doğrudan bağlantı

Evet

Evet
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Kapasitif anahtarlama
Kapasitif anahtarlama testleri de uyumlu hale getirilmiştir.
Düşük yeniden ateşleme olasılığı olan C1 sınıfı devre kesiciler ve çok düşük yeniden
ateşleme olasılığı olan yeni C2 sınıfı devre kesiciler sunulmuştur. İki standart için
nominal değerler ve kabul kriterleri hala farklıdır ve IEEE’de C0 sınıflandırması
yapılacaktır.

Birleştirilmiş ürün
Birleştirilmiş ürünler konusunda bir uyum bulunmamaktadır.
Birleştirilmiş ürünler, metal muhafazalı veya yalıtım muhafazalı OG anahtarlama
donanımını veya gaz yalıtımlı anahtarlama donanımını kapsar. Günümüzde, IEC
ve IEEE/ANSI’de birleştirme standartlarını uyumlu hale getirmek için herhangi bir
koordine çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, dikkat çekici birçok farklılık devam
etmektedir. Bu farklılıkların nedeni, daha önce belirtildiği gibi şebeke ve yerel
alışkanlıklardır.

schneider-electric.com

OG Teknik Kılavuz

I 135

Standartlar

IEC - ANSI/IEEE karşılaştırma
IEC - ANSI ana farklılıklar

Tanımlanmış fark
Tasarım veya yeterlilik testleri üzerindeki etkiye göre iki ana kategori listelenmektedir.
Her tasarım farkı durumunda; konunun, sitemlerin birinde var olmayan ancak
diğerinde mevcut bir gereklilik olup olmadığı veya gerekliliğin, iki sistemde çatışan
biçimlerde ifade edilip edilmediği açık olmalıdır.
Test prosedürü farklılıkları için konu, bir sisteme uygun yeterlilik ile diğer sistem
gerekliliklerinin karşılanması olasılığıyla ilgilidir.
Özellikle OG serisi için iki sistem arasındaki ana fark, üçüncü taraf uzman onayı
gerekliliğidir. Bu, “satış sonrası” hizmetleri de kapsar.
Bu programa, etiketleme adı verilir.

Değerler
ANSI/IEEE, değer yapısında iki özelliğe sahiptir; gereklilik ve tercih edilen değerler
Gereklilikler, tartışmaya açık değildir; tercih edilen değerler ise, gereklilikler
karşılandığında elde edilen değerlerdir.
Metal kılıflı anahtarlama donanımını kapsayan C37.20.2, metal kılıf (çekmeceli)
için 1200 A minimum bara değerini dikkate alır.
Kısa devre dayanımı, iki farklı şekilde ifade edilir:
• IEC, alternatif bileşen rms değerini (süre belirlenecektir) ve tepe değerini (2,5)
tanımlar
• ANSI, 2 saniye süreyle alternatif bileşen için rms değerini ve ilk ana tepe değeri
(2,6 veya 2,7) sırasında ortaya çıkan, DC bileşeni dahil, rms değeri anlamına gelen
“anlık akım”ı tanımlar.
Metal muhafazalı anahtarları kapsayan C37.20.3, “normal” kısa süreli dayanım
akımı süresini 2 s (IEC’ye göre tercih edilen değer 1 s’dir) olarak dikkate alır.

Tasarım
• İ zin verilen maksimum sıcaklıklar farklıdır; IEC için 62271-1 ile, ANSI içinse IEEE
C37.100.1, C37.20.2, C37.20.3 ve C37.20.4 ile kaynak gösterilmiştir.
• ANSI’deki kabul edilebilir sıcaklık artışları IEC’ye göre çok daha düşüktür. Örneğin,
çıplak bakır ve bakır birleşme yerleri için C37.20.3 (ve C37.20.4), maksimum 70°C
bakım sıcaklığı tanımlarken IEC, 90°C’ye kadar sıcaklığı kabul eder. Ayrıca, ANSI,
tüm kaplama malzemelerini (kalay, gümüş, nikel) eşdeğer kabul eder; ancak IEC,
farklı kabul edilebilir değerler tanımlar. ANSI/IEEE, iki farklı temas yüzeyi
birleştirildiğinde daha düşük sıcaklık sınırının kullanılmasını gerektirir. Yalıtımlı bir
kablonun bağlanması için ANSI tarafından özel değerler sağlanır (iki çıplak bara
arasında eşdeğer birleşme yerinden daha düşük değer)
• erişilebilir parçalar için kabul edilebilir sıcaklıklar da ANSI’ye göre daha düşüktür
(normal çalışma için dokunulduğunda 50°C’ye karşı 70°C, normal çalışma
sırasında dokunulmadığında 70°C’ye karşı 80°C). ANSI’de erişilebilir olmayan
harici parçalar için izin verilen maksimum sıcaklık: 110°C.
• Çekme işlemleri için mekanik dayanım; ANSI C37.20.2 için 500, ANSI C37.20.3
içinse 50 işlem olarak belirtilmiştir. Bu, çekme kapasitesinin bağlantı kesme
fonksiyonu (üretici tarafından belirtilir) olarak kullanılmasının amaçlanması
haricinde IEC 62271-200’e göre de aynıdır; bu durumda ayırıcılar için minimum
1000 işlem belirtilir
• Diğer tasarım farklılıkları
-- ANSI’de yalıtım malzemelerinin minimum yanma performansına sahip olduğu
belirtilir, IEC’de belirtilmemektedir.
-- ANSI C37.20.2 ve C37.20.3, anlık ve kısa süreli akım kapasitesine sahip toprak
barası gerektirir. IEC, panodan akım geçmesini kabul eder ve performans testi,
fonksiyonel bir test olarak gerçekleştirilir (bara bakırdan üretilmişse, minimum
enine kesit belirtilir).
-- ANSI C37.20.2, GT’lerin YG tarafında akım sınırlama sigortalarıyla donatılmasını
gerektirir.ANSI C37.20.2 ve 3, AT’lerin 55°C değere sahip olmasını gerektirir.
-- ANSI C37.20.2 ve C37.20.3, metal levhalar için minimum kalınlığı tanımlar (çelik
eşdeğeri: her yerde 1,9 mm, dikey bölümler arasında ve primer devrenin “ana
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parçaları” arasında 3 mm; geniş paneller için daha büyük değerler geçerlidir).
IEC 62271-200, pano ve bölmeleri için herhangi bir malzeme ve kalınlık
tanımlamaz; ancak fonksiyonel özellikler (maksimum gerilim düşüşü ve DC test
araçlarıyla elektriksel süreklilik) tanımlar.
ANSI C37.20.2, boyutlara göre minimum menteşe ve mandal noktası sayısını
belirler.
ANSI metal kılıfı, yalıtımlı primer iletkenlere sahip olmalıdır (minimum dayanım =
fazlar arası gerilim)
ANSI metal kılıfı, her devrenin bölümleri arasında bariyerlere sahip olmalıdır.
Bu, dağıtım panosu boyunca bölmesinin “bölümlere” ayrılması gereken bara için
de geçerlidir
ANSI’ye göre, mekanizmaları tamamen deşarj olana kadar çekmeceli devre
kesicilerin tamamen dışarı çekilmesi bir güvenlik kilidiyle önlenmelidir
ANSI, anahtarların bağlantı noktaları için boyut gerekliliklerini belirtir (NEMA
CC1-1993)
konum göstergeleri, renk ve işaretlerle farklılık gösterir
ANSI C37.20.2 ve 3’e göre yardımcı güç kaynakları, anahtarlama donanımı
içinde bir kısa devre korumasına sahip olmalıdır
ANSI: GT’lerin primer güç kaynakları, sigorta içermelidir.
Sekonder bağlantılar için bu durum, uygulamaya bağlıdır.

Temel test prosedürleri
• A
 NSI’de, tüm durumlarda, çekmeceli hücreler için çekili konumda şebeke tarafı ve
yük tarafı iletkenleri arasındaki güç frekansı dielektrik testleri, faz - toprak değerinin
%110’u olarak belirtilmiştir. IEC’ye göre, yalnızca çekme kapasitesinin bağlantı
kesme fonksiyonu (üretici tarafından belirtilir) olarak kullanılması amaçlanıyorsa,
ayırıcıya açık boşalma aralığı değerinde bir test uygulanması gerekir.
• ANSI’ye göre anlık akım testi en az 10 çevrim, IEC’ye göre tepe akımı dayanım testi
en az 300 ms (ve kapama testleri, sonrasında en az 200 ms akıma sahip olmalıdır)
uzunluğunda olmalıdır.
• ANSI’ye göre, kaba veya uygulanmış tüm yalıtım malzemeleri, ateşe karşı minimum
dayanım göstermelidir (C37.20.2 § 5.2.6 ve 5.2.7). Konu, IEC tarafından henüz ele
alınmamıştır; ancak, “genel özellikler” standardının revizyonu için görüşülmektedir.
• ANSI’ye göre, harici demir parçalar üzerindeki boya, tuz sisi testi yoluyla
paslanmaya karşı koruma özelliği göstermelidir.
• ANSI C37.20.3 ve C37.20.4’e göre anahtarlar, faz - toprak değerinin %10’undan
daha yüksek bir “açık boşlama aralığı” dielektrik test gerilimlerine (güç frekansı ve
darbe) dayanmalıdır; IEC’de, benzer gereklilik yalnızca ayırıcılar için belirtilir.
• IEC ve ANSI’deki BIL testleri farklı sekanslara ve kriterlere sahiptir (IEC’de 2/15,
ANSI’de 3 ile 9). İki yaklaşım arasındaki denklik, tartışmalı bir konudur ve geçerli
sayılamaz.
• ANSI/IEEE sıcaklık artış testleri: enerji sağlayan ve kısa devre yaptıran bağlantıların
enine kesitleri, standartlar tarafından toleranssız tanımlanır...
Bu nedenle, aynı anda iki standarda da uygun olamazlar.
• Rutin testler için yardımcı devreler, ANSI’de (C37.20.3) 1500 V x 1 dk., IEC’de ise 2
kV x 1 dk. için kontrol edilir.
• C37.20.4’e göre ANSI anahtarları, opsiyonel değer testlerinden (tümleşik anahtarsigorta için hata kapama, kablo yükleme anahtarlama akımı, yüksüz transformatör
anahtarlama akımı) önce yük kesme testlerine girmelidir.
• Güç veya mekanik dayanım testlerinden sonra durum kontrolü olarak dielektrik
testi; IEC tarafından nominal güç frekansı dayanım geriliminin %80’i (genel
maddeler), ANSI tarafından yalnızca %75’i (C37.20.4) olarak tanımlanmıştır.
• Anahtarların güç testleri sırasında akım - toprak açısından kontrol edilecek olan
sigorta; IEC ve ANSI’de farklı şekilde tanımlanmıştır (IEC’de 100 mm uzunluğunda
ve 0,1mm çapında, ANSI’de 3 A değerde veya 2 inç uzunluğunda ve #38AWG).
• C37.09 Tablo 1, 6. ve 7. satırlara göre devre kesiciler, tek faz testi gerektirir.
• Devre kesiciler, tip testi sekansı içinde %800 Ksi birikimi gerektirir.
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İş Ortağı Portalına kaydolun ve işinizin
her adımında hayatınızı kolaylaştırın
Şunları elde edeceksiniz:

Schneider Electric™ Pano Üreticisi Portalı, daha iyi ve daha verimli Alçak Gerilim veya
Orta Gerilim Dağıtım Panolarını daha kısa sürede üretmek için ihtiyacınız olanları bulmanıza
yardımcı olabilir.

• Kişiselleştirilmiş kaynaklar

PM107043

Pano Üreticisi Portalı

• Verimlilik araçları
• İşbirliğine yönelik satış
desteği
• Eğitimler

Her zaman destek alın
• 7/24 self servis, mobil katalog ve uzman
desteğine erişim
• Çevrimdışı ve çevrimiçi katalog,
• Siparişlerinizi yönetin ve izleyin,
• Gelişmiş destek

Schneider Electric
İş Ortağı Programı ile
PM107044

Keşfedin, seçin ve tanımlayın
Aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olacak
gelişmiş WEB işlevlerini tecrübe edin:
• Bileşen seçme ve karşılaştırma

PM107045

• Kullanıma hazır araçlarla teknik belgeleri
kolaylıkla hazırlayın (CAD, dışa aktarılan
dosyalar…)

Tekliflerimizi her yerden keşfetmek için
yenilikçi ve etkileşimli bir yol:
• Ürünleri bileşenler veya dağıtım panoları
seçin veya tasarlayın

PM107046

• Güncellenmiş teknik bilgiler elde edin

daha
fazlasını
yapın!
Büyük düşünün.
Ortak olun!
Sayfamızı ziyaret edin ve daha fazlasını
elde edin:

Konfigüre et ve fiyat ver
• Basitleştirilmiş ve doğrulanmış konfigürasyon
• Her zaman güncel teknik içerik
• Projeleriniz için kullanıma hazır veriler
ve belgeler
• Son dakika değişiklikleri
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