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9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler
Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre değiştiren elektrik makinesidir.
Elektromanyetik endüksiyon prensibiyle (değeri değişen manyetik alanların
etkisinde kalan iletken sargılarda endüksiyon gerilimleri meydana gelir.) elektrik
enerjisini bir veya birkaç devreye aynı frekansta fakat farklı değerlerdeki gerilimlere
ve akıma dönüştüren elektrik makinesidir. Transformatörlerin hareket eden parçaları olmadığı için verimi yüksektir. Verimleri %99,6 değerine kadar çıkabilir.
Elektrik santralleri kullanılan yakıta yakın yerlerde tesis edildikleri için çoğu zaman tüketim merkezlerine uzakta bulunur. Bu sebepten elektrik enerjisi, üretildiği
yerden uzak bölgelere iletilebilmesi gerekmektedir.
Santrallerdeki alternatörlerde üretilen alternatif akımın gerilim değeri 0,4- 3,36,3-10,6-13–14,7–15,8 ve 35 kV’tur. Bu düşük değerdeki gerilimlerin uzak yerlerdeki
tüketim merkezlerine iletilmesi için yükseltilmesi gerekir. Alternatif akımın gerilim
değerinin yükseltilmesi ise günümüzde transformatörlerle yapılmaktadır.

Şekil 9.1 Güç transformatörlerinin yardımcı üniteleri

Ülkemizde transformatörlerle yükseltilip, enerji nakil hava hatları ile tüketim
merkezlerine iletilen gerilim değerleri 15–34,5–66–154–380 kV’tur. Bu gerilim değerleri tüketim merkezlerinde kullanma gerilimi olarak 220 ve 380 voltluk alçak gerilim değerine düşürülmesi transformatörlerle sağlanmaktadır.
Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılması için gerilim değerlerinin değiştirilmesinde transformatörlerin önemi büyüktür.
Transformatörler gerilimi yükseltmek için kullanıldıkları gibi düşürmek için
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de kullanılır. Santral çıkışında yükseltici, tüketim merkezlerinde ise düşürücü olarak
kullanılır.
Tüketim merkezlerinde alıcılara verilen gerilimin sabit değerde olması gerekir.
Sabit gerilimi verebilmek için sekonderden alınan gerilim değerinin değişmeyen bir
değere ayarlanması ile sağlanır. Eğer transformatörün primer sargıları sabit bir şebekeden besleniyorsa sekonder gerilimin ayarı dönüştürme oranının değiştirilmesi
ile yapılır.
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Dönüştürme oranıyla gerilimi değiştirerek sabitlemek için sargılardan uçlar
çıkartılır. Gerilimin ayar sınırına göre çıkan uçların sayısı hesaplanır. Dağıtım transformatörlerinde % 5 lik gerilim ayarı yeterli olur. Enerji nakil hatlarının uzun olduğu
büyük güçlü yüksek gerilim transformatörlerinde ise % 20 kadar olabilir.

Resim 9.1 5 MVA gücündeki bir trafonun kademe şalteri

Transformatörlerde dönüştürme oranını değiştirerek, gerilim ayarı ya kademeli olarak ya da sürekli olarak yapılır. Kademeli olarak gerilim ayarı boşta veya yük
altında yapılabilir. Gerilimin ayarı özel olarak yapılmış bir kademe değiştirici şalterden faydalanılır.

Şekil 9.2 Gerilim ayar bobinlerinin yerleştirilişi

209

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ENERJİ ÜRETİMİ, İLETİMİ ve DAĞITIMI
Gerilim ayarının yük altında yapılırken enerjinin kesilmemesi için gerilim ayarı
için çıkarılan ayar bobini uçlarının kısa devre olmamasına dikkat etmek gerekir. Yük
altında gerilim ayarı yapabilmek için bir ayar sargısı (tersiyer sargı), paralel sargılar,
koruyucu olarak reaktans bobini veya dirençler kullanılır.

Şekil 9.3 Boşta gerilim ayarı yapan şalter

Şekil 9.4 Yük altında basamak değiştirebilen bir transformatörün bağlantısı

Günümüzde gerilim ayarının yapılabilmesi için şalt sahalarında tesis edilen
yüksek gerilimli ve geniş bir gerilim ayar sahası içerisinde görev yapılabilen büyük
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güçteki oto transformatörlerinden de yararlanılmaktadır.
Tersiyer sargı: Transformatörlerde bir primer ve iki sekonder sargısı bulunursa
bu ikinci sekonder sargıya tersiyer sargı denir. Bu sargıdan amaç iki ayrı trafo yerine
bir trafo kullanarak bir üründen farklı iki ayrı sekonder gerilimi elde etmektir.

9.1.1. Yapı ve özellikleri
Transformatörler demir nüve ve iletken sargılar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Demir nüve birer yüzleri yalıtılmış 0,30-0,50 mm kalınlığında özel silisli saclardan yapılır. Transformatör silisli sacların üst üste konularak sıkıştırılması ile elde edilen nüve ve bunun üzerine yalıtılmış iletkenlerden sarılan sargılardan oluşur.
Transformatörlerde nüve üzerine sarılan iki ayrı sargı bulunur. Bu sargılardan
birinci devreye primer denir ve gerekli değerdeki alternatif akım kaynağına bağlanır. Alternatif akım elektrik enerjisinin primere göre değişik değerde alındığı ikinci
devre sargısına ise sekonder denir. Sekonder gerilimi primer geriliminden büyük
olan trafo (transformatör) yükseltici trafo olarak kullanılır. Primer devreye uygulanan gerilim sekonder devreden alınan gerilimden büyük olan trafoya ise düşürücü
trafo denir.

Şekil 9.5 Transformatörün prensip şekli

Şekil 9.5’te görüldüğü gibi transformatörlerin primer devresi olan sargıya uygun değerde bir alternatif akım uygulandığını düşünelim. Primer sargıdan geçen
akım demir nüve üzerinde yönü ve şiddeti değişen bir manyetik alan meydana getirir. Demir nüve üzerinde meydana gelen bu manyetik alan sekonder sargının sarıldığı bacak üzerinden devresini tamamlar.
İndüksiyon prensibine göre değişken manyetik alan etkisinde bulunan bir
iletken bobininin uçlarında değişken bir gerilim indüklenir. Bu duruma göre primer
sargıya uygulanan gerilimin etkisiyle sekonder sargının sarılı bulunduğu bacak üze-
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rindeki bu değişken manyetik alanın etkisiyle sekonder bobin üzerinde bir E.M.K.
indüklenir. Bu yöntemle primer ve sekonder sargılar arasında hiçbir elektriksel bağlantı olmadığı halde sekonder sargı uçlarında indüksiyon yolu ile bir gerilim indüklenmiştir.
Giriş ve çıkış devresinin aynı nüve üzerine sarıldığı oto trafolarında ise sargılar
arasında elektriksel bağlantı bulunur. Transformatörlerde manyetik nüve üzerinde
sargıların bulunduğu kısma bacak veya ayak denir. Bunları birleştiren üst ve alt bağlantı kısmına ise boyunduruk denir.
Transformatörler kullanma amaçlarına göre değişik tip ve şekillerde imal edilir. Ölçü trafoları, oto trafoları, bir fazlı trafolar ve üç fazlı güç trafoları olmak üzere
çeşitli tipleri vardır. Konumuzla ilgili olarak enerji üretim ve tüketim merkezlerinde
kullanılan üç fazlı güç transformatörlerinin yapısını inceleyelim.
lardır.

Güç trafolarını meydana getiren en önemli iki kısmı manyetik nüve ve sargı-

9.1.1.1. Manyetik nüve
Aralarında 120o faz farkı bulunan üç ayrı alternatif akım fazından, üç fazlı alternatif akım oluşur. Üç fazlı trafo aynı tip ve özellikteki üç adet bir fazlı transformatörün sekonder ve primer sargılarını üçgen veya yıldız bağlayarak yapılabilir. Sargıların bulunduğu üç ayak aynı düzleme getirilecek olursa üç bacaklı çekirdek tipi üç
fazlı transformatör oluşur.
Manyetik demir nüve genellikle çekirdek ve mantel tipinde imal edilir.

Şekil 9.6 Üç fazlı transformatörün kesitleri

Çekirdek tipi üç fazlı transformatörlerin orta ayağının manyetik akı yolu yanlardaki öteki ayaklara göre daha kısadır. Bu sebeple ortadaki ayağın boş çalışma
akımı yanlardaki ayaklara göre daha az olur.
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Mantel tipi üç fazlı transformatörün ortada bulunan ayaklarının kalınlığı yanlarda bulunan ayakların kalınlığının iki katıdır. Bundan dolayı fazların manyetik devreleri birbirine göre simetrik ve ayrı olur.

Şekil 9.7 Çeşitli nüve kesitleri

Şekil 9.8 Nüve kesitleri

Transformatörlerin nüve yapıları güçlerinin büyüklüğüne göre şekil 4.49’da
görüldüğü gibi kare, dikdörtgen ve + şeklinde yapılır. Bu şekilde yapmak suretiyle
sargılar ile ayaklar arasında soğutma için gerekli olan hava aralığı sağlanmış olur.
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9.1.1.2. Sargılar
Transformatör sargıları üzerinde oluşabilecek kaçak akıları önlemek için aynı
faza ait alt ve üst gerilim sargıları üst üste sarılır. Sargılar ile demir nüve arasında
elektriksel atlama olmaması için gerilimi düşük olan alt gerilim sargısı nüve üzerinde alta sarılır. Gerilimi yüksek olan üst gerilim sargısı ise üste sarılır. Alt ve üst
gerilim sargılarının birbirine göre iyi yalıtılması için aralarına yalıtkan presbantlar
yerleştirilir.
Alt ve üst gerilim sargısının iletkenlerinin kesitleri yuvarlak veya dikdörtgen
şeklindedir. Elektrolitik bakır veya alüminyumdan yapılır.
Üç fazlı transformatörlerin sargıları yapılışlarına göre silindirik veya dilimli sargı olarak ikiye ayrılır.
Silindirik sargı:
Silindirik sargılar büyük akımlı trafolarda alt gerilim sargısı olarak kullanılır. Dikdörtgen şeklindeki büyük kesitli elektrolitik bakır iletkenlerden sarılır. Transformatörün
ayağının boyunca basit veya çift silindirik olarak sarılır. İzolasyon kolaylığını sağlamak transformatörün yüksekliğini düşürmek ve bobinin alternatif manyetik direncini azaltmak için çift silindirik sargılar tercih edilir

Şekil 9.9 Silindirik sargı kesitleri

Dilimli sargılar:
Orta güçteki transformatörlerin üst gerilim sargısının yapımında kullanılan bir sargı
çeşididir. Kullanılan iletkenler yuvarlak veya lama şeklindeki elektrolitik bakır veya
alüminyumdan yapılır.
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	Şekil 9.11’de görüldüğü gibi önce çift bobinli dilimler sarılır. Dilimlerin içinde
birbirleri ile bağlantılı çok katlı iki ayrı bobin bulunur. Sarılan çift bobinli dilimler
halindeki sargıların sarım yönleri, manyetik alanlarının yönleri aynı olacak şekilde
sarılmalıdır. Transformatörlerde dilimli sargı kullanmak suretiyle izolasyon kolaylığı
sağlanmış olur.

Şekil 9.10 Silindirik sargının yapılışı

Şekil 9.11 Dilimli sargı kesiti
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9.2. Ölçü Transformatörleri

9.2.1. Akım Transformatörleri
Bağlı oldukları devreden geçen akımı, istenen oranda küçülterek bu akımla
sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden
özel trafolara,akım transformatörleri denilir. Akım Trafoları “primer” dediğimiz esas
devreden geçen akımı, manyetik bir kuplaj ile küçülterek “sekonder” dediğimiz ikincil devreye ve bu devreye bağlı cihazlara aktarır. Bunun sonucunda;
• Cihazların büyük akımlar ile zorlanması,
• OG ve YG devrelerinde, cihazların büyük gerilimler ile zorlanması önlenmiş
olur.
Akım transformatörü şekil 9.12’ deki sembollerle gösterilir

Şekil 9.12 Akım transformatörlerinin sembolleri

Akım transformatörleri şu kısımlardan oluşur;
• Primer sargı ve terminalleri
• Sekonder sargı ve terminalleri
• Manyetik nüve ve gövde

9.2.1.1. Akım Transformatörü Prensip Şekli
Akım transformatörleri,çalışma ve parçaları bakımından trafolara çok benzemektedir.
Fakat akım transformatörleri, sekonderi kısa devre çalışan ve sekonder çıkış
akımı belirli oranda (ölçme ve koruma röleleri için) sınırlandırılmış özel bir trafodur.
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Şekil 9.13 Akım transformatörünün yapısı

Şekil 9.14 Akım transformatörünün prensip şekli

9.2.1.2. Kullanma Amaçları
Akım transformatörlerinin kullanma amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Ölçü aletlerini ve koruma rölelerini primer geriliminden izole eder, güvenli
çalışmaya imkân sağlar.
• Değişik primer değerlerine karşılık, standart sekonder değerler elde edilir.
• Ölçü transformatörlerinin kullanılması, ölçü aletlerinin ve rölelerin küçük
boyutlu imal edilmesine imkân verir. Büyük akımlar ölçmede daha
ekonomik bir çözümdür.

9.2.1.3. Özellikleri
Akım transformatörlerinin en önemli özellikleri şunlardır:
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• Primer devresinden geçen akımı, dönüştürme oranına göre sekonder
devreye aktarır.
• Akım transformatörleri sekonder devreleri, kısa devre durumunda çalışır.
• Primer sargıları kalın ve az sarımlı veya sadece baradan oluşur.
• Sekonder sargıları ise ince telli ve çok sarımlıdır.
• Akım transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının giriş ve çıkış
uçları, değişik harflerle ifade edilir.

Tablo 9.1:

•
• Akım transformatörlerinin bazı ölçü aletleri ile bağlantısında polaritesi
önemlidir.
• Aynı akım transformatörü ile birkaç ölçü aleti kullanılabilir.
• Akım transformatörlerinin, ölçme hassasiyetlerine göre sınıfları: 0,1 - 0,2 0,5 -1 ve 3 olmak üzere sınıflandırılır.
• Koruma devrelerinde 3 sınıfı, sayaçlarda 0,2 - 0,5 sınıfı, ölçü aletlerinde 1
sınıfı akım transformatörleri kullanılır.
• Akım transformatörlerinin sekonder ucu mutlaka topraklanmalıdır.
• Akım transformatörleri nominal akımlarının %20 fazlasına kadar
yüklenebilir.

9.2.1.4. Kullanıldığı Gerilime Göre Çeşitleri
AG Akım Transformatörleri:
Alçak gerilim şebekelerinde kullanılan akım trafolarıdır. Dağıtım transformatörü çıkışı fazlar arası 400 V olan gerilimdir. Bu gerilim ile çalışan iş yerleri ve fabrikalarda
kullanılan akım trafolarıdır. Alçak gerilimde kuru tip akım transformatörleri kullanılır.
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OG Akım Transformatörleri:
Alçak gerilim şebekeleriyle yüksek gerilim şebekeleri arasında köprü görevi yapan
orta gerilim şebekeleridir. Enerji iletiminde en çok kullanım alanına sahip şebekelerdir. Ülkemizde 3-36 kV kadar olan şebekelerdir. Bu şebekelerde kullanılan akım
transformatörleri kuru tip akım trafolarıdır.

Resim 9.2 AG akım transformatörleri

Resim 9.3 OG akım transformatörleri

9.2.1.5. Soğutma Şekline Göre Çeşitleri
Yağlı Tip:
Bu tip akım transformatörlerinde yalıtkanlığı genellikle izolasyon yağı sağlar. Kuru
tip akım transformatörlerine göre, terleme veya yağ sızıntısı yapmak suretiyle kir-
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lenme gibi kötü özellikleri vardır. Yüksek gerilimde kullanılan akım transformatörleri
yağlı tip transformatörlerdir.

Kuru Tip:
Akım transformatörlerinin iletken kısımları birbirinden ve şaseden katı yalıtkan malzemelerle yalıtılmışlardır. Bu tip trafolarda yalıtım maddesi olarak zift, kâğıt, reçine ve vb. malzemeler kullanılmaktadır. Genellikle alçak gerilimde kullanılan akım
transformatörleri kuru tip olarak yapılırlar.
Ekonomik bakımdan ucuz, ancak herhangi bir arızada tamirleri zordur.
Aşağıda sargıları sarılmış, izolasyon maddesi dökülmemiş olan kuru tip bir gerilim
transformatörü görülmektedir. Akım ve gerilim transformatörlerinin yalıtımları aynı
prensip ile yapılır.

Resim 9.4 Reçine kalıbına yerleştirilmiş bir gerilim transformatörü

9.2.1.6. Yapılışlarına Göre Çeşitleri
Sargılı Tip:
Bu tip akım transformatörlerinin primer sargıları tek bir iletkenden değil, sarımlardan oluşur. Primer ve sekonder sargıları aynı manyetik devre üzerine sarılmıştır.
Bazı yerlerde çift primer veya çift sekonder sargılı akım trafoları da kullanılmaktadır.
Uygulamada, primer akımın zaman içinde büyük farklılıklar gösterdiği durumlarla
karşılaşılabilmektedir.
Gelişmeden kaynaklanan yük artışları, sezonluk çalısan yerlerde rastlanan
farklı yükler, yazlık konutların yoğun olduğu yerlesim bölgeleri ve benzeri yerler,

220

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ENERJİ ÜRETİMİ, İLETİMİ ve DAĞITIMI
örnek olarak gösterilebilir. Bu durumlarda, çift primer sargılı akım trafolarının kullanımı tercih edilmektedir.
Bara Tipi:
Bu tip akım transformatörlerinde primer sargıyı, şebekedeki faz iletkeni oluşturur.
Bara tipi akım transformatörlerinin bazılarında primer sargı, transformatörün orta
kısmına yerleştirilmiş bir iletkendir. Bazı akım transformatörlerinde orta kısım boştur. Bu orta kısımın içerisinden bara veya iletken geçirilir. Genellikle panolarda kullanılır.

Resim 9.5 Bara tipi akım transformatörü ve Buşing akım transformatörü

Bunun yanı sıra bazı güç transformatörlerinin buşinglerine yerleştirilen akım
transformatörlerine, buşing tipi akım transformatörü denir. Resim 3’te görülmektedir.

9.2.1.7. Kullanıldıkları Yere Göre Çeşitleri
Akım transformatörleri kullanıldıkları yere göre ikiye ayrılır:
• İç Tip ( Bina İçi, Dahili )
Genellikle dış etkilere karşı mukavemeti az olan transformatörlerdir. Daha
ziyade kapalı yerlerde (transformatör merkezlerindeki kabinler, panolar vb.)
kullanılırlar.
• Dış Tip ( Bina Dışı, Harici )
Yapılışları bakımından dahili tip akım transformatörlerine göre ortam şartlarına karşı daha dayanıklıdır. Şalt sahalarında kullanılan akım transformatörleri harici transformatörlerdir.

9.2.1.8. Akım Transformatörü Etiket Değerleri
Bir akım transformatörü etiketinde şunlar bulunur:
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• Çalışma sınıfı, akım transformatörlerinin hassasiyetlerini belirler, ölçme için
0,1-0,2-0,5-1-3-5, koruma için 5P-10P grupları kullanılır.
• Sekonder anma akımı “Is” (nominal sekonder akımı) trafoların sekonder
akımları (özel olarak yapılanlar hariç) 1-2-5 ve 10 A olarak yapılır. Sekonder
tarafına bağlanan ölçü aletleri bu akımlara göre imal edilir. En çok
kullanılan sekonder akımı 5 A’dır. Transformatör ve cihazlar arası uzaklık
büyükse sekonder akımı 1 A olarak alınır.
• Primer anma akımı ”Ip” (nominal primer akımı), transformatörün çalışma
akımıdır. Primer akımları, 10-12-5-15-20-25-30-40-50-60-75-100 sayılarının
5 veya 10 katıdır. Akım transformatörleri primer akımlarının %20
fazlasına kadar yüklenebilirler. Bu durumda (sekonderi 5A olan trafoda)
sekonderinden 6 A geçer.
• Akım dönüştürme oranı, primer akımının, sekonder akımına oranına denir.
Transformatör etiketlerinde 75/5A, 100/5A, 1000/5A gibi belirtilir.
• Sargı oranı, “ns” primer ve sekonder sargıların birbirine oranına denir. İdeal
bir akım transformatöründe sargı oranı ile dönüştürme oranı birbirine
eşittir.
• Kullanma gerilimi “kV”,
• Duyarlılık yükü ve gücü “VA”, güç kat sayısı belirtmek koşulu ile sekonder
devrenin ohm [anma sekonder akımında voltamper (VA)] cinsinden ifade
edilen empedansıdır.
• Doyma kat sayısı (aşırı akım faktörü) “n”, ölçü aletlerinde emniyet kat sayısı
olarak tanımlanır. Ölçü transformatörlerinde n ≤ 5 olmalıdır. Koruma
transformatörlerinde n ≥ 10-15-20 olabilir.
• Anma frekansı ”Hz”, akım transformatörlerinin çalışma frekansıdır.
• Yalıtkan tipi,
• Termik anma akımı “Ith”, bir akım transformatörünün, bir saniye süre ile
hasar görmeden dayanabileceği primer akımının efektif değeridir. Bu
değer etikette kA veya primer akımının katları şeklinde gösterilir.(10 kA
veya 200 x In gibi)
• Dinamik anma akımı “Idyn”, primer şebekedeki bir kısa devre anında,
ilk periyotta geçecek darbe akımının yol açacağı mekanik kuvvetler
açısından, akım transformatörünün dayanacağı primer akımın maksimum
değeridir. Akım transformatörlerinin termik anma akımlarının 2.5 katı
kadardır. Akımtransformatörleri Idyn akımlarına göre izole edilirler. Idyn
akımları etikette verilmeyebilir.
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9.2.1.9. Akım Transformatörü Siparişinde Dikkat Edilecek
Özellikler
Bir akım transformatörü siparişi verilirken şunlara dikkat edilmelidir:
• Faz-faz arası nominal (anma veya çalışma) gerilimi (24 kV gibi)
• Dönüştürme oranı (Amper) (200/5 gibi)
• Sekonder kademe sayısı (100/5-5 gibi)
• Sınıfı ve kullanma amacı, (1-3 gibi)
• Doyma kat sayısı, n (n ≤5 ölçme, n ≥10 koruma )
• Gücü VA olarak veya ohm cinsinden (30 VA, 0.5Ω gibi)
• Tipi: (Dahili, harici, geçit, bar, yağlı, kuru gibi)

9.2.2. Gerilim Transformatörleri
Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda küçülterek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden
izole eden özel trafolara, gerilim transformatörleri denir. Gerilim trafoları; “primer”
dediğimiz esas devre gerilimini, manyetik bir kuplaj ile (genellikle) küçülterek “sekonder” dediğimiz ikinci devreye aktarır ve bu devreye bağlı cihazların gerilime duyarlı elemanlarının enerjilenmesini sağlarlar. Örneğin, voltmetrelere, sayaç ve watmetrelerin gerilim devreleri vb. Bunun sonucunda; cihazların büyük gerilimler ile
zorlanması önlenir.

Şekil 9.15 Gerilim transformatörlerinin şematik gösterimi

Gerilim transformatörünün primer sargıları, akım transformatörünün primer sargılarının tersine, çok sarımlı ince tellerden oluşmuştur. Sekonder sargı ise, nominal yükte kaybın çok az olmasını temin edecek kalınlıkta tel ile sarılmıştır. Sarım sayısı primer sargıya
göre dönüştürme oranı kadar azdır. Manyetik nüve kesiti gerilim transformatörünün yükü
ile orantılıdır. Gerilim transformatörleri faz-toprak, faz-faz arası yapılırlar. İleride bu konu
açıklanacaktır.
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Şekil 9.16 Gerilim transformatörünün yapısı

9.2.2.1. Gerilim Transformatörü Prensip Şekli
Bir gerilim transformatörü aşağıdaki kısımlardan meydana gelir:
•
•
•
•
•

Primer sargı
Sekonder sargı
Manyetik nüve
İzolatör ve yağ kabı
İzolatör ve yağ kapları, yüksek gerilimde kullanılan gerilim
transformatörlerinde bulunur. Ayrıca faz-faz arası gerilim
transformatörlerinde çift izolatör bulunur. Şekil 9.17'dte faz-toprak tipi
gerilim transformatörünün kısımları görülmektedir.

Şekil 9.17 Gerilim transformatörünün bölümleri
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9.2.2.2. Kullanım Amaçları
Gerilim transformatörlerinin kullanım amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Ölçü aletlerini ve koruma rölelerini primer geriliminden izole ederek
güvenli çalışmaya imkân sağlar.
• Değişik primer değerlerine karşılık standart sekonder değerler elde edilir.
• Ölçü transformatörlerinin kullanılması ölçü aletlerinin ve rölelerin küçük
boyutlu imal edilmesine imkân verir.
• Büyük gerilimleri ölçmede daha ekonomik bir çözümdür.

9.2.2.3. Özellikleri
•
•
•
•

Yüksek gerilimi belli bir oranda düşüren, ölçü trafolarıdır.
Sekonder çıkışları, açık devre gibi çalışırlar.
Bağlantısı yapılırken polaritesine dikkat edilmelidir.
Primer devresinden geçen gerilimi, dönüştürme oranına göre sekonder
devreye aktarır.
• Primer sargıları ince ve çok sarımlıdır.
• Sekonder sargıları ise kalın telli ve az sarımlıdır.
• Gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının giriş ve çıkış
uçları değişik harflerle ifade edilir.

• Gerilim transformatörlerinin bazı ölçü aletleri ile bağlantısında polaritesi
önemlidir.
• Aynı gerilim transformatörü ile birkaç ölçü aleti kullanılabilir.
• Gerilim transformatörlerinin ölçme hassasiyetlerine göre sınıfları: 0,1 - 0,2
-0,5- 1 ve 3 olmak üzere sınıflandırılır.
• Koruma devrelerinde 3 sınıfı, sayaçlarda 0,2 - 0,5 sınıfı, ölçü aletlerinde 1
sınıfı gerilim transformatörleri kullanılır.
• Gerilim transformatörlerinin sekonder uçlarından birine, sekonderde
meydana gelecek bir kısa devreyi önlemek için sigorta konmalıdır.
• Gerilim transformatörleri nominal akımlarının %20 fazlasına kadar
yüklenebilir.
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9.2.2.4. Kullanıldıkları Yere Göre Çeşitleri
Kullanıldıkları yere göre akım transformatörleri ikiye ayrılır:
Faz-Toprak Gerilim Transformatörü:
Bu tip gerilim transformatörleri tek izolatörlü (buşing) gerilim trafolarıdır. Primer
sargının çıkış ucu (polarite olmayan ucu) doğrudan toprağa bağlanır. Primer sargının giriş ucu (polarite uç) şebekenin faz iletkenine bağlanır.

Şekil 9.18 Faz-toprak gerilim transformatörü

Faz-Faz Gerilim Transformatörü:
Faz-faz arası gerilim transformatörleri şebekede iki faz arasına bağlanan gerilim trafolarıdır. İki faz arasına bağlanacağı için bu tip gerilim transformatörlerinde iki tane
izolatör bulunur. Primer sargı uçları iki izolatör ile dışarıya çıkartılmıştır.

Şekil 9.19 Faz-faz gerilim transformatörü ve Faz-faz arası gerilim transformatörü
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Bu tip gerilim transformatörleri genellikle dengeli yük çeken orta gerilim şebekelerinde, üç adet faz-toprak arası gerilim transformatörü kullanmak yerine iki
adet faz-faz arası gerilim transformatörü kullanarak gerilim belli bir oranda düşürülür. Bu transformatörler şekil olarak ‘V’ harfine benzediklerinden dolayı V tipi gerilim
transformatörü de denir.

9.2.2.5. Gerilim Transformatörü Etiket Değerleri
Gerilim transformatörünün etiketi üzerinde aşağıdaki değerler yer alır:
• Çalışma sınıfı, gerilim transformatörlerinin hassasiyetlerini belirler, ölçme
için 0,1-0,2-0,5-1-3-5, koruma için 5P-10P grupları kullanılır.
• Gerilim dönüştürme oranı, primer geriliminin sekonder gerilimine oranına
denir. Transformatör etiketlerinde 1500/100V, 1000/120V gibi belirtilir.
• Sargı oranı, “ns” primer ve sekonder sargıların birbirine oranına denir. İdeal
bir transformatöründa sargı oranı ile dönüştürme oranı birbirine eşittir.
• Anma yalıtma seviyesi (deney gerilimi) kV, gerilim transformatörünün
elektrik zorlanmalarına karşı hasara uğramadan dayanabileceği gerilim.
• Çalışma frekansı “Hz”
• Primer anma gerilimi ( nominal primer gerilimi) ”Up”, transformatörün
çalışma gerilimidir. Genellikle 0,3-6,3-10,5-15-30-34,5-60-66-154-380 kV
değerleridir.
• Sekonder anma gerilimi, ( nominal sekonder gerilimi) ”Us”, primer tarafına
nominal gerilim uygulandığında sekonderden alınacak gerilimdir. Faz-faz
arası gerilim transformatörlerinde 100-110-115-120 Volt, faz-toprak gerilim
transformatörlerinde ise bu değerlerin √3’e bölümüdür.(100/√3 gibi) Gücü
VA, (3,5 VA gibi )
• Kullanım yeri ( dahili, harici ), firma adı

9.2.2.6. Gerilim Transformatörü Siparişinde Dikkat Edilecek
Özellikler
Bir gerilim transformatörü siparişi verilirken gerekli olan bilgiler:
•
•
•
•

Nominal gerilimi
Dönüştürme oranı
Gücü
Tipi

227

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ENERJİ ÜRETİMİ, İLETİMİ ve DAĞITIMI
• Aşırı gerilim kat sayısı

Adedi 9.2.2.7. Kombine (Akım ve Gerilim Transformatörü
Birlikte) Ölçü Transformatörünün Tanımı ve Yapısı
Aynı yere monte edilmiş akım ve gerilim transformatörlerine kombine ölçü
transformatörleri denir. Ancak bunların yalıtma sorunları oldukça zordur. Son zamanlarda SF6 gazı ile yalıtılmış şalt kazanları içerisinde, daha küçük yer işgal ettiği
ve yalıtım sorunu SF6 gazı ile sağlandığı için kullanılmaktadır.

Resim 9.6 Kombine Ölçü transformatörü
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Akım transformatörleri, bağlı oldukları devredeki akımı istenen oranda
yükseltir.
2. ( ) Akım transformatörlerinin çalışma prensibi, diğer transformatörlerle aynıdır.
3. ( ) Akım transformatörleri, sekonder sargı tarafında bulunan ölçü aletlerini
yüksek gerilimden izole eder.
4. ( ) Büyük akımların ölçülmesinde akım transformatörleri ekonomik değildir.
5. ( ) Değişik primer akımlarına karşı, standart sekonder değerleri elde edilir.
6. ( ) Akım transformatörlerinin sekonder tarafları açık devre şeklinde çalışır.
7. ( ) Akım transformatörlerinin sekonder sargıları ince telli, az sarımlıdır.
8. ( ) Akım transformatörlerinin primer sargıları tek bir baradan oluşabilir.
9. ( ) Akım transformatörleri soğutma şekline göre yağlı ve kuru tiptedir.
10. ( ) Primer akımı ile sekonder akımı arasındaki orana dönüştürme oranı denir.

229

