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8.1 Elektrik Santralleri ve Şalt Tesisleri
Şemaları
Ayırıcılar, kesiciler, baralar transformatör ve yardımcı gereçlerin bir arada tesis
edildiği yerlerdir. Elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan üniteleri bulunan tesistir.

8.1.1 Trafo şalt sahası ve donanımı
Şalt sahası üniteleri gerilimlerin büyüklüğü sebebiyle açık sahaya yerleştirilir.
Şalt salonu üniteleri ise kapalı yerlere monte edilir. Ancak bazen de açık sahaya tesis
edilir. Büyük açık hava tipi şalt sahaları ve şalt salonları üç ayrı şekilde tesis edilir:
• Cihaz tipi şalt sahası
• Kiriş tipi şalt sahası
• Toprak üstü şalt sahası
Her üç tip şalt sahasında da çok ağır olan transformatörler beton üzerindeki
raylar üzerine, yağlı kesiciler ise betonarme kaideler üzerine yerleştirilir.

Şekil 8.1: Cihaz tipi şalt sahası
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8.1.1.1 Cihaz tipi şalt sahaları
Arazinin düz olmadığı yerlerde tesis edilir. Ölçü transformatörleri gibi hafif
olan cihazlar çelik çerçeveler üzerine yerleştirilir. Baralar A tipi demir direklere tespit
edilen gergi tipi zincir izolâtörler arasına gergin bir şekilde yerleştirilir. Tesisin kuruluş maliyeti ucuzdur.

8.1.1.2 Kiriş tipi şalt sahası
Bu tip şalt sahaları yatay ve dikey monte edilen kafes kirişlerden yapılır.

Şekil 8.2: Kiriş tipi şalt sahası

Baralar gerilmiş şekilde tutturulan zincir izolâtörler veya mesnet tipi izolâtörler
yardımı ile kirişler arasına gergin bir şekilde monte edilir. Ayırıcılar ve diğer hafif gereçler kirişler üzerine tutturulur.Kiriş tipi şalt sahaları cihaz tipi şalt sahalarına göre
daha pahalı tesis edilir. Ancak daha sağlam ve küçük sahaya tesis edilir.

8.1.1.3 Toprak üstü tipi şalt sahası
Bu tip şalt sahalarında üniteler beton sütunlar üzerine yerleştirilir. Baralar beton kaideler üzerine monte edilen pilonlardaki zincir izolâtörler arasına gergin bir
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şekilde yerleştirilir. Tesisin yere olan yüksekliği fazla olmadığı için maliyeti ucuzdur.
Ancak bu tip şalt sahası için geniş ve düz bir saha gereklidir. Toprak üstü tipi şalt
sahaları gevşek zemin toprak kayması ve deprem kuşağı olan yerler için uygun değildir.Trafo şalt sahalarının başlıca donanımları ise şunlardır:
• Güç trafosu
• Kumanda şalterleri
• Bara düzeneği
• Ölçü aletleri
• Koruma elemanları

Şekil 8.3: Toprak üstü tipi şalt sahası

Güç trafosu:
Şalt sahalarının en önemli elemanıdır. Alçaltıcı veya yükseltici özellikte olan trafolardır. Şalt sahalarının tipine göre en uygun şekilde sabitlenir. Saha içerisinde acil
durumlarda müdahalesi kolay olacak en uygun yere yerleştirilir.
Kumanda şalterleri:
Trafoyu devreye alıp çıkartmaya yarayan şalterlerdir. Bunlar ayırıcı ve kesicilerdir.
Trafonun çalıştırılmasını veya devre dışı bırakılmasını sağlar.
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Bara düzeneği:
Şalt sahalarına giren gerilim hatları ile trafo arasında düzgün ve emniyetli bağlantı
yapmak için kullanılan bakırlama şeklindeki elemanlardır. Ayrıca alüminyum iletkenlerden yapılanlarda vardır.

Ölçü aletleri:
Şalt sahalarına ait akım, gerilim,frekans, güç gibi değerleri ölçen ve gösteren aletlerdir. Harcanan elektrik enerjisini ölçmek için elektrik sayaçları kullanılır. Ayrıca orta ve
yüksek gerilimde ölçme yapabilmek için kullanılan akım ve gerilim trafoları vardır.

8.1.2 Açık Yer (Havada )Tipi Trafo Merkezi ve
Donanımları
Yüksek gerilim şalt sahaları elektrik enerjisini üreten kaynaklar ile tüketici kaynakları arasındaki güç iletim zincirinin önemli bir halkasını oluşturur. Trafo merkezleri iki farklı şekilde tasarlanabilir. Bunlardan sürekli olarak kullanılan hava yalıtımlı
açık şalt sahalı trafo merkezleri (AIS) diğeri ise açık ve kapalı alanlarda kurulan SF6
gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleridir (GIS).
AIS (AirInsulated Substation) hava yalıtımlı trafo merkezleri, çevre şartlarının
dikkate alınmadığı ve yer sınırlamasının olmadığı her yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. AIS’ler 800kV’a kadar ki yüksek gerilimlerde tasarlanabilmektedir. AIS’lerin
montaj maliyetleri düşüktür. Açık şalt sahalı trafo merkezlerinin elamanlarının her
biri tesiste monte edilir. Ancak elemanların açık alanda oluşundan dolayı, gerilim
altında çalışma yapmak ve dokunmak tehlikelidir. Bu trafo merkezleri hava ve çevre
etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır.
Trafo merkezleri bir veya daha fazla yüksek gerilim enerji nakil hatlarından
elektrik enerjisini alarak, orta gerilim ve alçak gerilim ile abonelerin fiderlerine dağıtan cihazların tesis edildiği yerlere denir. Trafo merkezleri gerilimlerin büyüklüğü
sebebiyle açık havada bir sahada yerleştirilir.
Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra aboneler ulaşana kadar değişik
işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir.
Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir ve kasabaların girişinde YG düşürülerek orta gerilim haline getirilir.
Son olarak da OG dağıtım trafoları yardımıyla alçak gerilime çevrilir. İşte bu
işlemler yerine getirilirken değişik büyüklükte ve özellikle trafolar kullanılabilir. Bu
trafolar ve yardımcı elemanların yerleştiği yerlere trafo merkezleri denir.Trafo merkezinin kuruluşunda dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Trafo merkezinin ku-
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rulacağı yer veya merkezinin tipi, içine konulacak trafonun özelliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir trafo merkezi hem estetik açıdan hem de enerji dağıtımı ve emniyet
yönünden uygun olmalıdır.

8.1.2.1 Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Kurulma
Yerleri ve Özellikleri
İl ve ilçelerde trafo merkezleri, dağıtım ve istimlak kolaylığı sağlayan, zemini
dayanıklı, estetiği bozmayan yerlere kurulması uygun olur. Bu bakımdan trafo merkezleri yük bakımından ağırlık taşıyan/teşkil eden yerlerde olması en önemli şart
değildir.
Trafo merkezleri genellikle şehir merkezlerinin dışına kurulur. Zamanla nüfusun ve yerleşim alanların büyümesinden dolayı, yerleşim alanların içinde kalmıştır.
Zeminin sağlam olması önemli bir özelliktir. Yüksek gerilim iletim hattına uzak olmaması ve iletim hattı çekiminin zor olmadığı alanlara dikkat edilir.
Açık alanda kurulduklarında dolayı bütün malzemeleri dışarıda olup atmosferik şartlardan etkilenir. Bu da hava şartlarının kötü olduğu yerlerde sık sık arızaların
ortaya çıkmasına sebep olur.

Resim 8.1: Açık şalt sahası

Açık yer tipi trafo merkezi malzemelerinin yerleştiği alana şalt sahası olarak adlandırılır. Ayırıcılar, kesiciler, baralar, transformatör ve yardımcı gereçlerin bir arada
tesis edildiği yerlerdir. Elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan üniteleri bulunan tesistir.

8.1.2.2 Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Donanımları ve
Özellikleri
Genelde bu transformatörler 150-250MVA gücündedir. Bu merkezlerdeki 154
kV’a düşürülen enerji belli bölgelere kadar iletim yapılarak YG/OG indirici merkezlerindeki yıldız/yıldız ve yıldız/üçgen bağlı 154/34,5kV,154/10,5kV trafolar kullanılarak
gerilim OG seviyesine düşürülür.
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Resim 8.2: 100 MVA 154/36kV güç trafosu

Burada kullanılan trafolar nominal güçleri 25-50-100MVA’dır. OG. sargılarının
yıldız noktaları 20 ya da 60 ohm’ luknötr direnci üzerinden topraklanır. Bu dirençlerin görevleri; besledikleri
Güç trafolarında 25 gerilim kademesi ayarı olup, yük altında değiştirilir. Plakasında verilen primer ve sekonder anma akımlarının üzerinde belli bir süre (dakika,
saat gibi) aşırı yüklenebilir.
Bu süreler, imalat sırasında verilmiştir. Aşırı yükleme esnasında sıcaklık kontrolü yapılmalıdır. Trafolarda yalıtma, soğutma elamanı olarak yağ ve gaz kullanılmaktadır. Gaz izoleli transformatörler halen Türkiye’de kullanılmaya başlanmamıştır.
Kumanda Elemanları (Şalterleri):
Açık şalt sahalarında orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde enerji hatlarının
açma ve kapama gibi işlemleri yapan kumanda elamanları kesiciler ve ayırıcılar kullanılmaktadır.
Bu iki kumanda elemanı temel olarak açma ve kapama işi yapmalarına rağmen yapılarında ve kullanıldıkları yer ve kullanım şekillerinde büyük farklılıklar göstermektedir.
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Resim 8.3: a) 154kV SF6 gazlı kesici b) 154kV havalı kesici

Ayırıcılar:
Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde yüksüz iken açma ve kapama işlemini yapar.
Açma ve kapama işlemi gözle görülmektedir. Devreyi topraklama işlemi içinde kullanılır.
Kullanım yerine göre çeşitleri şunlardır.
• Hat ayırıcısı
• Bara ayırıcısı
• Toprak Ayırıcısı
• By-pass ayırıcısı
• Transfer ayırıcısı
• Bara bölümleyici ayırıcıları

8.1.3 Açık Yer (Havada) Tipi Trafo Bağlantıları
Açık şalt sahalı trafo merkezleri projeleri ve bağlantıları tasarlandıklarında
beslenecek fider sayısı ve gerilimin değerine göre projelendirilir. Gerekli bağlantılar
kuvvetli akımlar yönetmenliğine göre yapılmaktadır.
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Şekil 8.4: Açık şalt sahası şekli

Eleman bağlantılarından önce trafo merkezinde kullanılacak elemanlar için
inşaat yapılması gerekmektedir. Kumanda binası, orta gerilim binası ve direklerin
yerleştirilecek alanda temellerin yapılması gerekmektedir.

8.1.4 Açık Trafo Merkezi Proje ve Şemaları
Yandaki şekilde örnek verilecek bir trafo merkezinde kullanılacak elemanlar ve
bağlantısı gösterilmiştir. Bu elamanlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
• Kesici
• Akım trafosu
• Ayırıcı
Trafo merkezinde kullanılan her kesicinin bir önüne ve arkasına bir ayırıcı yerleştirilmektedir. Yandaki şekilde gösterilmiş elemanların farklı şekillerdeki yerleşimi
de aşağıda gösterildiği gibidir.
Şekil 8.7 bir trafo merkezine ait proje ve şemalar verilmiştir. Tek fidere ait bir
trafo merkezi şeması ve elemanların bağlantıları aşağıda gösterildiği gibidir.

Şekil 8.5: Ayırıcı ve akım trafosunun yerleşimleri
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Şekil 8.6: Bir trafo merkezinde kullanılan eleman

Şekil 8.7: Tek fidere ait devre şeması ve elemanların sembolü
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde, enerji hatlarının açma ve kapama
işlemlerini yapan elemanları vardır. Bunlar;……..………… ve……….……………
2. Büyük işletmelerle, enerji kesilmelerinin büyük zararlara yol açacağı yerlerde
………………..baralı sistemler kullanılır.
3. Arazinin düz olmadığı yerlerde …………………….tipi şalt sahaları tesis edilir
4. ……………………. tipi şalt sahaları gevşek zemin toprak kayması ve deprem kuşağı olan yerler için uygun değildir.
5. Yüksek gerilim: Etkin değeri …………………….olan fazlar arası gerilimdir.
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