7. ÜNİTE
ELEKTRİK DEVRELERİNDE KULLANILAN AÇMAKAPAMA ELEMANLARI

KONULAR
1. Ayırıcılar
2. Kesiciler

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ENERJİ ÜRETİMİ, İLETİMİ ve DAĞITIMI
GİRİŞ
Orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde enerji hatlarının açma ve kapama
gibi işlemleri yapan elemanları vardır. Bunlar genel olarak ikiye ayrılır:
• Ayırıcılar
• Kesiciler
Bu iki kumanda elemanı temel olarak açma ve kapama işi yapmalarına rağmen
yapılarında, kullanıldıkları yer ve kullanım şekillerinde büyük farklılıklar gösterir.
Bu kumanda elemanlarını sırasıyla inceleyelim.

7.1. Ayırıcılar
Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma-kapama işlemi
yapabilen ve açık konumda gözle görülebilen bir ayırma aralığı oluşturan şalt cihazlarıdır. Uygulamada seksiyoner olarak da bilinir. Son zamanlarda bu ifade kullanılmayarak sadece ayırıcı denilmektedir.

Şekil 7.1 Tipik bir ayırıcı için temel prensip şekli

Tesis bölümlerini birbirinden ayırıp bakım ve kontrol işlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca birden fazla ana bara bulunan sistemlerin açma ve
kapama manevralarına hazırlanmasında ve birbirine bağlanmalarında kullanılır.
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Ayırıcılar ile, devreden akım geçerken yani devre yüklü iken açma kapama
işlemi yapılmaz. Eğer yapılırsa ayırıcı ve ayırıcıyı açıp kapatan kişi zarar görür. Bu
sebeple açma kapama işlemi yapılırken ilk önce ayırıcı açılıp kapatılmaz. Açma kapama işlemi yapılırken şu işlem sırası takip edilir:
•
•
•
•
•

İlk önce kesici açılır.
Daha sonra kesicinin giriş ve çıkışındaki ayırıcılar açılır.
Kapatılırken bu işlemin tersi olarak ilk önce ayırıcılar kapatılır.
Daha sonra kesici kapatılarak devreye enerji verilir.
Kesici yoksa alıcıların yükü devreden çıkartılır, sonra da ayırıcı açılır.

7.1.1. Bölümleri ve özelliği
Tipik bir ayırıcı şu bölümlerden oluşur:

7.1.1.1. Şasi
İzolâtörler ve açma kapama mekanizmasının monte edildiği köşebent veya
profilden yapılan aksamdır. Ayırıcı şasileri genellikle , daldırma galvanizli veya elektrostatik toz boyalı olarak imal edilir.

7.1.1.2. Mesnet izolâtörleri
Gerilim altında bulunan bölümden ve topraktan yalıtılmış olup, sabit ve hareketli kontakları tutturmak için kullanılan izolâtörlerdir. Bunlar 6 adet olup, haricî tip
ayırıcılarda porselenden (20-25 mm/kV kaçak mesafeli) yapılır. Dâhilî tip ayırıcılar ise
porselen, reçine veya epoksi reçineden imal edilir

7.1.1.3. Sabit kontaklar
Her faz için 1 tane olmak üzere 3 adettir. Açma kapama sırasında hareket etmeyen kontaklardır. Bu kontaklar anma akımlarına ve kısa devre akımlarına uygun
kesitte elektrolitik bakırdan imal edilir.

7.1.1.4. Hareketli kontaklar
Bu kontaklar da 3 adettir. Açma ve kapama sırasında hareket mekanizması ile
hareket eder, kapama işleminde sabit kontaklarla birleşirler ve devreyi kapatırlar.
Hem hareketli hem de sabit kontaklar elektrolitik bakırdan genellikle gümüş kaplamalı olarak yapılır.
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7.1.1.5. Açma kapama işlemi yapan mekanik düzen
Ayırıcının çeşidine göre değişen bu düzenek hareketli kontakların açma ve kapama için hareketini sağlar. Bunun için kullanılan tahrik milleri 30 mm çaplı galvaniz
çelik malzemeden imal edilmekte ve pirinç döküm yataklarda hareket etmektedir.
Dönme hareketinin daha kolay olması için bazı modellerde pirinç yataklar gresörlükle donatılmıştır.

Şekil 7.2 Tek ve çift bara sistemlerinde ayırıcı çeşitleri ve kullanıldığı yerler
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7.1.1.6. Kilit tertibatı
Bıçaklı ayırıcılarda hat ayırıcısı ile toprak bıçağı arasında bulunan ve her ikisinin aynı anda açılıp kapanmasını engelleyen elektrikli veya mekanik düzeneklerdir.
Her ayırıcıda yoktur, sadece hat ayırıcılarında bulunur.

7.1.1.7. Yaylar
Elektrolitik bobinden yapılmış olan bu yaylar açma kapama işleminin hızlı yapılmasını sağlar. Bu yaylar yük ayırıcılarında ve özel tip ayırıcılarda vardır.

7.1.2. Görevlerine göre ayırıcı çeşitleri
•
•
•
•
•
•

Hat ayırıcısı
Bara ayırıcısı
Toprak ayırıcısı
By-pass ayırıcı
Transfer ayırıcısı
Bara bölümleyici ayırıcılar

7.1.2.1. Hat ayırıcısı
Enerji nakil hatlarının giriş veya çıkışlarında kullanılır. Elektrik enerjisinin bara
ayırıcısı ile baralara verilmesi işleminde hat ayırıcısı, bir kesici ile birlikte kullanılır.
Önünde bağlı bulunan kesici açık iken açma ve kapama yapabilen ayırıcılardır.

7.1.2.2. Bara ayırıcısı
Enerji nakil hatlarının baralara girişinde ve çıkışında kesici ve bara arasına bağlanır. Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma kapama yapabilen ayırıcıdır.

7.1.2.3. Toprak ayırıcısı
Enerjisi kesilmiş devre veya hatların üzerinde kalan artık enerjiyi toprağa akıtmaya yarayan ayırıcıdır. Beraber kullanıldığı kesici ve ayırıcı açıldıktan sonra kapatılabilir. Hatta enerji varken kapatılamaz. Devrede enerji varken kapatılmasını önlemek için değişik şekillerde çalışan kilit tertibatları vardır. Bu kilitleme mekanizmaları
sayesinde beraber kullanıldığı kesici ve ayırıcı kapalı iken toprak ayırıcısının kapanması engellenir.

7.1.2.4. Bay-pass ayırıcısı
Tek bara sisteminde devreden enerji çekilirken yani beraber kullanıldığı kesici
kapalı iken açılıp kapatılabilen ve kesiciye paralel bağlanan ayırıcılardır. Kesicinin
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arıza yaptığı veya bakıma alındığı zamanlarda baraya enerji vermeye yarar. Kesici
arızalandığında ve bakıma alındığında kesici gibi kullanılarak devreye enerji veren
bir yük ayırıcısıdır. Mecbur olmadığı sürece kesici açık iken kapatılıp açılmaz.

7.1.2.5. Transfer ayırıcısı
Çift bara sisteminde ana bara ile transfer barayı (yedek bara) birleştirir. Ait olduğu kesici kapalı iken açılıp kapatılan ayırıcıdır. Fiderin kesici ve ayırıcıları, arıza
yaptığı veya bakıma alındığı zamanlarda, enerjinin sürekliliğini sağlamak için transfer bara üzerinden fiderin beslenmesini sağlar.

7.1.2.6. Bara bölümleyici ayırıcılar
lardır.

Aynı gerilimli baraların birleştirilmesinde veya ayrılmasında kullanılan ayırıcı-

7.1.2.7. Monte edildikleri yerlere göre ayırıcı çeşitleri
• Dâhilî tip ayırıcılar (Kapalı hücre ve şalt sahalarında kullanılır.)
• Haricî tip ayırıcılar(Direk üzerinde ve açık hava şalt sahalarında kullanılır.)
Dâhilî tip ve haricî tip ayırıcıların özelliklerini belirlemek için bazı değerlerin
bilinmesi gerekir. Bunlar anma gerilimi, anma akımı , anma kısa devre akımı, kullanma yeri ve tipidir. Ayırıcıların isimleri, özelliklerini belirten harfler ve rakamlar ile
anılır. Bu isimlerde bulunan harfler ve rakamlar şöyledir:

TİP

Anma
gerilimi
(kV)

Yıldırım
darbe
gerilimi
(kV)

TAH 10
TAHT 10
TAHS 10
TAHST 10

10

75

TAH 20
TAHT 20
TAHS 20
TAHST 20

20

95

TAH 30
TAHT 30
TAHS 30
TAHST 30

30

170

Kısa süre
akımı
(kA)

Kısa devre
akımı
(kA)

TİP

Anma
gerilimi
(kV)

Yıldırım
darbe
gerilimi
(kV)

12,5
16
20

31,5
40
50

TAD 10
TADT10
TADS 10
TADST 10

10

75

400
630
1250

12,5
16
20

31,5
40
50

TAD 20
TADT 20
TADS 20
TADST 20

20

95

400
630
1250

12,5
16
20

31,5
40
50

TAD 30
TADT 30
TADS 30
TADST 30

30

170

Anma
akımı
(A)

400
630
1250

Kısa süre
akımı
(kA)

Kısa
devre
akımı
(kA)

12,5
16
20

31,5
40
50

400
630
1250

12,5
16
20

31,5
40
50

400
630
1250

12,5
16
20

31,5
40
50

Anma
akımı
(A)

400
630
1250

Tablo 7.1 Haricî ve dâhilî tip ayırıcıların bazı teknik özellikleri
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TTrifaze

4Nominal akımı 400 A

15Anma gerilimi 17,5 kV

AAyırıcı

6 Nominal akımı 630 A

30Anma gerilim 30 kV

HHaricî 12  Nominal akımı 1250 A

45 Anma gerilimi 52 kV

DDâhilî 10Anma gerilimi 10 kV
SSigortalı
TTopraklı
Örnek :
TAH 4/10 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?
T -Trifaze
A-Ayırıcı
H- Haricî
4- Nominal akımı 400A / 10 Anma gerilim 10kV
-Trifaze Haricî ayırıcı 400 A/ 10 kV anma değerlerinde ayırıcıdır.
Örnek :
TAHST 6/30 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?
630 A / 30 kV anma değerlerinde trifaze, haricî, sigortalı ve topraklı ayırıcıdır.
Örnek :
TADS 12/20 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?
1250A / 20kV anma değerlerinde trifaze dâhilî ve sigortalı ayırıcıdır.
Örnek :
TADST 4/30 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?
400A / 30 kV anma değerlerinde trifaze, dâhilî, sigortalı ve topraklı ayırıcıdır.

7.1.3. Yapı özelliğine göre çeşitleri
Ayırıcılar yapı özelliğine göre temel olarak üç gruba ayrılır:
• Bıçaklı ayırıcılar
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• Döner izolâtörlü ayırıcılar
• Yük ayırıcıları

7.1.3.1. Bıçaklı ayırıcılar
Bıçaklı ayrıcılar hareketli olan kontakları bıçak şeklinde olan ayırıcılardır. Bina
içine veya dışına konabilir. Açma ve kapama işlemi yapılan emniyetli mesafede durmak gereklidir.
Bıçaklı ayırıcıların kullanım yerine göre çeşitleri şunlardır:
• Dâhilî tip bıçaklı ayırıcılar
• Haricî tip bıçaklı ayırıcılar
• Toprak bıçağı ayırıcısı
• Sigortalı bıçaklı ayırıcılar

Resim 7.1 Dâhilî ve sigortalı bıçaklı ayırıcı

Dahili tip bıçaklı ayırıcılar:
Bu tip ayırıcılar bina içerisinde hücrelere yerleştirilir. Kumanda kolu emniyetli mesafede hücre dışına çıkartılır.
Adî tip dâhilî ayırıcılar 10,15,30,45 kV gerilimlerde ve 400,630 ve 1250 amper akımlarda kullanılır. Yapıları basit ve standart bileşenlerden oluşur. Şasi, mesnet
izolâtörleri, hareketli ve sabit kontakları ve kollu hareket mekanizmaları vardır. Şekil
2.3’te adî tip dâhilî bir ayırıcının görünüş resmi verilmiştir.
Alttan topraklı dâhilî tip ayırıcılarda adî tipteki gibi aynı gerilim ve akımlarda
kullanılır. Tek farkları alttan çıkış uçları topraklanmıştır. Ayırıcı açıldığında toprak bıçağı kapatılarak enerjisiz hattın topraklanması sağlanmış olur.
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Şekil 7.3 Adî tip dâhilî ayırıcı

Şekil 7.4 Alttan topraklı dâhilî tip ayırıcı

Haricî tip bıçaklı ayırıcılar:
Haricî tip bıçaklı ayırıcılar bina dışında açıkta kullanılır. Bu özelliklerinden dolayı kullanılan malzemeler hava şartları dikkate alınarak ısı, nem ve rüzgâra dayanıklı olarak
üretilir. Kumanda kolu emniyetli mesafede ve ayakta duran bir kişinin açıp, kapamasına imkân verecek özellikte olması gerekir.
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Resim 7.2 Haricî tip sigortalı topraklı ayırıcı

Toprak ayırıcısı:
Bu ayırıcılar enerji nakil hatlarının giriş veya çıkışına kurulur. Dâhilî ve haricî tipte
olabilirler. Bunun için hattın enerjisi kesildiğinde hat üzerinde kalan elektriği toprağa boşaltması için toprak bıçağı kapatılır. Bu şekilde hatta emniyetli çalışma için
ortam hazırlanmış olur.

		
Şekil 7.5 Haricî tip bıçaklı ayırıcı üst ve yan görünüşü

Sigortalı ayırıcılar:
Bağlı olduğu devrelerdeki arızaları şebekeye intikal ettirmeyen, aşırı akımlarda kontaklarına seri bağlı sigortasının atmasıyla devreyi açan ayırıcı çeşididir. Dâhilî ve
haricî bıçaklı tipleri vardır.
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Sigortalı ayırıcılar, aşağıdaki yerlerde kullanılırlar:
• Köy sapmalarında
• Küçük güçlü müşteri sapmalarında
• Küçük trafoların girişlerinde (400 KVA’ya kadar)
• Trafo istasyonlarındaki servis trafolarının girişinde
• Gerilim ve ölçü trafolarının girişlerinde

Şekil 7.6 Toprak ayırıcısı(sigortalı)

Şekil 7.7 Sigortalı dâhilî tip ayırıcı görünüşü resmi
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7.1.3.2.	Döner izolâtör ayırıcıları
Hareketli kontaklara bağlı izolâtörlere kendi ekseni etrafında istenen açılarda
dönebilen ayırıcılardır. Dâhilî ve haricî tipleri vardır. En çok haricî tipleri kullanılır.
Yüksek ve çok yüksek gerilimli trafo merkezlerinde kullanılır. 60, 154, 200, 380, ve
800 kV gerilimlerde kullanılan döner izolâtör ayırıcılar iki tipte yapılır:
• Tek döner izolâtörlü ayırıcılar
• Çift döner izolâtörlü ayırıcılar
Şimdi bunları kısaca inceleyelim:

Tek döner izolâtörlü ayırıcılar:
Bu tip ayırıcıların izolâtörlerinden birisi kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde
yapılmıştır. Döner izolâtörün üzerinde çıkıntılı bir kontak bulunur. Döner izolâtörün
kendi ekseni etrafında 900’lik açı ile döndürülerek sabit izolâtördeki girintili kontaklara kenetlenir ve ayırıcı da kapatılmış olur.
Tek döner izolâtörlü ayırıcılar ikiye ayrılır:
• Döner izolâtörü ortada ayırıcı
• Döner izolâtörü kenarda ayırıcı

Resim 7.3 Tek döner izolâtörlü ayırıcı (döner izolâtörü ortada) ve pantoğraf ayırıcı

Çift döner izolâtörlü ayırıcılar:
Çift döner izolâtörlü ayırıcılarda ayırıcının iki izolâtörü kendi ekseni etrafında 90o
döndürülerek kapatma işlemi yapılır.Daha çok kışın sert geçtiği yerlerde kontaklar
üzerine biriken kar ve buzları kırarak bağlanmasını sağlar.Bu sebeple kışı sert geçen
yerlerde tercih edilir.
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Şekil 7.8 Ayırıcı şekilleri
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				 Resim 7.4 Çift döner izolâtörlü ayırıcı
7.1.3.3. Yük ayırıcıları
Kontakların pozisyonu gözle görülebilen, normal yüklü devreleri açıp kapayan bazı tiplerinde kısa devre kesme özelliği olmayan bir ayırıcı çeşididir. Kesicilerden tasarruf etmek amacıyla kullanılır. Tek bara sistemlerinde, tek güç ayırıcısının
bulunduğu yerlerde devresine seri bağlı bir yüksek gerilim sigortası bulunur.
Tek bara sistemlerinde, birden fazla güç ayırıcısının bulunduğu devrelerde ise
güç ayırıcıları ile birlikte çalışan bir de kesici vardır. Bu kesici ile güç ayırıcıları arasında açma ve kapama işlemleri için röleler kullanılmaktadır.

		

Resim 7.5: Dâhilî tip yük ayırıcısı fotoğrafı ve açık konumdaki şekli

Kısa devre kesme özelliği olan yük ayırıcılarında sigortalardan herhangi birinin devreyi açması hâlinde sigortalı yük ayırıcısının üç fazının da devreyi emniyetli
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olarak açması sağlanmıştır. Bu durumda önce ana kontaklar (sürekli akım taşıyıcı
kontaklar) açar, bu kontaklara paralel bağlı çubuk kontak kısa bir an için yükü üzerine alır.
Bu açma hareketi esnasında meydana gelen çarpma ile, çubuk kontak harekete geçer ve sıçramalı yay veya kurulmuş yay düzeni sayesinde devreyi anında açar.
Bu esnada sabit kontak üzerindeki özel metal parça ile çubuk kontak ucundaki özel
metal parça arasında oluşan ark, ark söndürme hücresinde söndürülür.

7.1.4. Kumanda şekillerine göre ayırıcı çeşitleri
•
•
•
•

Elle kumandalı (ıstaka ile) ayırıcılar
Mekanik kumandalı ayırıcılar
Elektrik motoru ile kumandalı ayırıcılar
Basınçlı hava ile kumandalı ayırıcılar

7.1.4.1. Elle kumandalı (ıstaka ile) ayırıcılar
Emniyet mesafesi fazla olan bazı ayırıcılarda açma kapama işlemi yapılırken
mekanik hareketi sağlayan kol uzaktan bir ıstaka (fiber malzemeden yapılmış, ucu
kancalı uzun sopa şeklinde bir alet) ile hareket ettirilir. Açma ve kapama işlemi ıstaka ile yapıldığından bu ismi alır.

7.1.4.2. Mekanik kumandalı ayırıcılar
Açma kapama işlemi için hareketi sağlayan düzenin çalışmasını 30 mm çapında ve 3 m boyunda galvanizli çelik malzeme yardımıyla elle yapılan ayırıcılardır.
Bazılarında bu mekanik düzenek dişlilerle hareketin iletildiği bir sistemdir.

7.1.4.3. Elektrik motoru ile kumanda edilen ayırıcılar
Ayırıcının açma kapama işlemini yapan mekanizmanın hareketi bir elektrik
motoru ile sağlanır. Elektrik motoru bir yönde çalıştırıldığında ayırıcı kapanır. Diğer
yönde ayırıcı açılır. Motorlu kumandalı sistemlerde motorun hareketi özel bir dişli
sistemi vasıtasıyla çıkış miline iletilir. Motor ve dişli sistemi, yardımcı kontak takımı
ile birlikte dış tesirlere karşı korunmuş ve ısıtıcılı bir kutu içerisine yerleştirilmiştir.
Kullanılan motorlar D.C veya A.C motor olabilir. Enerji kesilmelerinde elle kumanda
edilebilir.

7.1.4.4. Havalı kumandalı ayırıcılar
Ayırıcının açma kapama işlemini yapan mekanik düzenek havalı (pnomatik)
bir sistemle hareket ettirilir. Pnomatik sistemin düz çalışmasıyla ayırıcı kapanır, ters
çalışmasıyla ayırıcı açılır.
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Resim 7.6 Ayırıcılar için elektrik motorlu kumanda sistemleri

7.2. Kesiciler
Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şalterlerde yük akımını ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan cihazlardır. Kesiciler üç faz kumandalı veya tek faz kumandalı
olabilir.
Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde; yük altında, yani devreden akım çekilirken süratli ve emniyetli açma ve kapama yapabilen şalterlerdir. Ayırıcılara göre daha
karmaşık bir elemandır. Dâhilî ve haricî olarak imal edilebilir.
Kesiciler arkın söndürüldüğü ortama göre değişik tiplerde imal edilir.
Bunlardan başlıcaları şunlardır
• Kurmalı tip kesiciler
• Havalı tip kesiciler
• SF6 gazlı kesiciler
• Vakumlu kesiciler
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7.2.1. Kurmalı tip kesicilerde açma ve kapama
Kurmalı tip kesiciler, tam yağlı ve az yağlı kesiciler olarak iki tipte yapılır.

7.2.1.1. Tam yağlı kesiciler
Bu tip kesiciler hantal, çok fazla izolâsyon yağına ihtiyaç gösterdiğinden artık
kullanılmamaktadır.
Tam yağlı kesiciler haricî ve dâhilî tip olarak imal edilmektedir. Hücreli ve hücresiz olmak üzere iki tiptir. Kontakları silindirik kontak, lâle kontak ve söndürme
hücreli kontak biçiminde olur. Tam yağlı kesicilerde fazların hepsi aynı yağ kazanı
içindedir.
Yağın görevi yalıtkanlık sağlamaktan ziyade, kontakların açılıp kapanması
sırasında arkı söndürmektir. Yay kurmalı çalıştırma düzeni vardır. Kesiciyi devreye
alma yayı kurulduktan sonra el ile veya bobin yardımı ile kurulmuş yayın serbest ve
ani boşalması sonucunda kesici çalıştırılır. Kesici, düşük gerilim, aşırı akımla çalışan
röleler yardımıyla otomatik veya el ile açılıp kapatılabilir.

7.2.1.2. Az yağlı kesiciler
Tam yağlı kesicilerin geliştirilmiş şekli olup burada yağın görevi izolâsyon temini olmayıp, açma esnasında meydana gelen arkı söndürmektir. Az yağlı kesiciler
ucuz ve montajı kolaydır.
Az yağlı haricî ve dâhilî, sabit veya arabalı sistemde imal edilmektedir. Bu tip
kesicilerde, kesicinin her fazı ayrı izolâtör ve hava aralığı ile birbirlerinden ayrılmıştır.
Her birine ait içinde yağ bulunan birkaç bölümden meydana gelen birer yağ hücresi
bulunur. Az yağlı kesicilerin açmaları anında meydana gelen arkın söndürülmesi,
bu ark enerjisinin oluşturduğu yağın akışı ile sağlanır. Az yağlı kesicilerde açma ve
kapama işleminin gerçekleşmesi için en çok sıçramalı yay düzenli sistem kullanılır.
Kesiciyi devreye alma yayı kurtulduktan sonra kurma yönünün tersine çevrilirse kesici ani olarak ve kol hızına bağlı olmadan devreye girer. Bu sırada açma yayı
otomatik olarak kurulmuş olur. Açma yayı kurtulduktan sonra kurma yönünün tersine çevrilirse kesici ani olarak ve kol hızına bağlı olmadan devreye girer. Bu sırada
açma yayı otomatik olarak kurulmuş olur.
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Şekil 7.9 Az yağlı kesici kesiti ve bölümleri

7.2.2. Havalı tip kesicilerde açma ve kapama
Kesicilerin açma ve kapanması anında hareketli ve sabit kontaklarda meydana
gelen arkın basınçlı hava vasıtasıyla soğutulması esasına göre çalışır. Şiddeti soğuyan ark, açıldıktan sonra bir veya yarım periyotta söner. Bu tip kesiciler orta, yüksek
ve çok yüksek gerilimli sistemlerde dâhilî ve haricî olarak kullanılır.
Bu kesiciler çok pahalıdır. Basınçlı havanın temini için, hava kompresörleri,
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yüksek ve basınçlı havanın depolanması ve dağıtımı için hava tankı ve boru tesisatına ihtiyaç vardır. Kesicilerin açma ve kapanması esnasında yangın tehlikesi yoktur.
Açma ve kapanma süratli olduğu için kontaklarda ısınma ve yanma olmaz. Fazla
bakım gerektirmez ve basit yapılıdır.
Bu avantajlarına rağmen pahalı olması, basınçlı havanın temini için kompresör ve hava tankı ve hava tesisatına ihtiyaç gösterdiğinden çok kullanılmaz.

Şekil 7.10 Havalı kesici kesiti

7.2.3. SF6 gazlı kesicilerde açma ve kapama
Son yıllarda çok geniş kullanım alanı bulmuş olan yeni bir tip kesicidir. Hacimlerinin küçük olması nedeni ile kapalı mekanlarda kullanılmaktadır. Kesicinin çalışma prensibi; sabit basınçtaki (4-6 bar) SF6 (Sülfür hekzaflorür) hareketli kontaktaki
piston vasıtası ile sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkın koparılmasıdır. SF6 gazının yalıtım özelliğinden dolayı kontaklar arası açılma mesafesi çok küçüktür.
SF6 gazının zehirsiz olması, kesme hücrelerine az miktarda gaz basılması, zamanla bozulmaması ve arktan az etkilenmesi nedeniyle uzun aralıklarla bakım gerektirir. Bu avantajlarından dolayı orta, yüksek ve çok yüksek gerilimli sistemlerde
yaygın olarak kullanılmaktadır.

7.2.4. Vakumlu kesicilerde açma ve kapama
Havası boşaltılmış vakum hücresinin içerisinde, vakum altında (10-9 mbar)
bulunmasından dolayı hareketli kontağın sabit kontaklardan ayrılması ile kontaklar
arasında bir metal buharı arkı oluşur. Bu metal buharı ark sönünceye kadar devam
eder. Akım sıfır değerine ulaşınca ark söner. Kondanse olan metal zerrecikleri tekrar
kontaklara döner ve böylece kontak malzemesinin aşınması önlenmiş olur.
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Ayırma aralığının vakumla çok iyi yalıtılmış olması sayesinde ark tekrar tutuşmadan devrenin akımı kesilmiş olur.

Resim 7.7 SF6 gazlı kesici

Şekil 7.11 Vakumlu kesicilerde vakum hücresi ve kontaklarda arkın söndürülmesi

Mekanik açıdan dayanıklı kesici tipidir. Elektriksel ömrü çok yüksektir. Kısa
devrede 100 anma akımında ise 20 000 açma yapabilir. Tahrik mekanizması yayı elle
kurulabileceği gibi motor yardımıyla da kurulabilir. Yüksek performanslı az bakım
gerektiren bir kesici olduğu için, son yıllarda orta gerilim de yaygın olarak kullanılmaktadır.
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7.2.5. Kesicilerde ark söndürme yöntemleri
Kesicilerde ark söndürme işlemi, kesicinin büyüklüğüne tipine ve anma akımına göre aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır.
• Yağ ile ark söndürme
• Basınçlı hava üfleyerek ark söndürme
• SF6 gazı üflenerek ark söndürme
• Manyetik üfleme ile ark söndürme
• Vakum yöntemi ile ark söndürme

7.2.5.1. Yağ ile ark söndürme
Yağ ile ark söndürme yağlı kesicilerde kullanılır. Yağlı kesicilerde yağın görevi
yalıtkanlık sağlamaktan çok arkı söndürmektedir. Açma sırasında hareketli kontaklar sabit kontaklardan ayrılır. Bu sırada ortaya çıkan ark yağ içinde söndürülür. Bu
amaçla kullanılan yağın, yanmayan cinsten olması, izolâsyonun yüksek olması ve
donma sıcaklığının da düşük olması gerekir. Kesicilerde kullanılan yağların yanma
sıcaklığı 150oC, donma sıcaklığı -40oC’dir. Elektrik gerilimi ise 30 kV kadardır.

Şekil 7.12 Basınçlı hava ile arkın söndürülmesi

7.2.5.2. Basınçlı hava üfleyerek ark söndürme
Bu yöntemde kesicinin açılması anında kontaklar arasına basınçlı kuru hava
üflenir. Bu sayede ark meydana getiren iyonlaşmış hava kontaklar arasından itilerek
ark koparılıp söndürülmüş olur.
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7.2.5.3. SF6 gazı üflenerek ark söndürme
Kesici açılıp ark kontaklardan ayrıldığında, bir pistona hareket verilir. Böylece
sıkıştırılmış (4-6bar) SF6 yalıtkan bir memeden ark kontaklarının arasına gönderilir.
Bu kontaklar tüp şeklinde olup sıcak gaz cebrî olarak kendi içinden boşaltılabilir.
Ark söndürme işlemi için yarım litre gaz yeterlidir. Bu yöntemle büyük yük
akımları, küçük yük akımları kadar etkinlikle kesilebilir.

7.2.5.4. Manyetik üfleme ile ark söndürme
Yük akımı bir bobinden geçirilerek bir elektromıknatıs elde edilir. Yuvarlak ark
kontakları arasına arkın söndürülmesi, yoğun elektromanyetik alan ile sağlanır. Bu
alan, açma anında kesilecek akımın bir bobinden geçmesi ile temin edilir. Bu yöntemle arkı söndürmek için gerekli güç sistem tarafından sağlandığı için kontrol sade
ve ekonomiktir.

Şekil 7.13 Manyetik üfleme ile arkın söndürülmesi

7.2.5.5. Vakum yöntemi ile ark söndürme
Vakum kesicilerde kontakların açıldığı anda, kontak materyallerinden ayrılan
buharlaşmış parçacıklar, vakum etkisi ile tekrar kontakların üzerinde toplanır. Açma
anında buharlaşan kontak malzemeleri tekrar kazanılarak, kontakların yanarak aşınması önlenmiş olur.

7.2.6. AYIRICI VE KESİCİLERİN BAKIMI VE KONTROLU
Ayırıcı ve kesicileri bakıma almadan enerjinin kesilip yedeğe alınması gerekir.
Ayırıcıların kontakları açıkta olduğu için kontrol ve bakımları kolaylıkla yapılabilir. Kesicilerin bakımı için önce gözle dıştan kontrolü yapılır. Daha sonra sökülerek

178

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ENERJİ ÜRETİMİ, İLETİMİ ve DAĞITIMI
bağlantıların sağlam olup olmadığı üç faza ait kontakların aynı anda açıldığı veya
kapandığı kontrol edilir. Bozulan veya aşınmış olan kontaklar yenisiyle değiştirilir.
Yağlı kesicilerin yağlarının yalıtkanlık kontrolü yapılır. Sızdırmazlık contaları değiştirilir. Havalı ve gazlı kesicilerde kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Eksilen gaz var
ise ilâve edilir. Ayırıcı ve kesicilere kumanda eden röle ve kurma sistemleri kontrol
edilip çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüzken
açma kapama işlemi yapabilen ve açık konumda gözle görülebilen bir ayırma
aralığı oluşturan şalt cihazıdır.
a.
b.
c.
d.

Ayırıcı
Kesici
Parafudur
Kompakt Şalter

2. Aşağıdakilerden hangisi görevlerine göre ayırıcı çeşitlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.

Hat ayırıcısı
Camper ayırıcısı
Bara Ayırıcısı
Toprak ayırıcısı

3. Aşağıdakilerden hangisi Kumanda şekillerine göre ayırıcı çeşitlerindendir?
a.
b.
c.
d.

Basınçlı Hava ile kumandalı ayırıcılar
Bıçaklı ayırıcılar
Döner izolatörlü ayırıcılar
Yük ayırıcıları

4. Aşağıdakilerden hangisi arkın söndürüldüğü ortama göre kesici tiplerinden
değildir?
a.
b.
c.
d.

Kurmalı tip kesiciler
Havalı tip kesiciler
Vakumlu kesiciler
Mekanik kumandalı kesiciler

5. Aşağıdakilerden hangisi kesicilerde ark söndürme yöntemlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.
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Yağ ile ark söndürme
Manyetik üfleme ile ark söndürme
Su ile ark göndürme
Vakum yöntemi ile ark söndürme

