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ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
6.1 ELEKTRİK ENERJİSİNİN HAVAİ HAT İLE İLETİLMESİ
Kuvvetli akım enerji iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların
temelleri, yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör
bağlantı elemanları ve topraklamalardan oluşan tesislerin tamamını kapsayan kısma, havai hatlar denir.
Havai hatların çekilmesinde dikkat edilecek hususlar:
Hattın toprağa en yakın noktası en az 6 m, işlek yerlerde, yol ve kavşaklarda 7
m alınmalıdır İki hat arası mesafe en az 35 cm olmalıdır..

6.1.1 Havai Hattın Avantaj ve Dezavantajları
Havai hat sistemlerinin yer altı sistemlerine göre

6.1.1.1 Avantajları
Havai hattın tercih ediliş sebepleri genel olarak şunlardır:
•

Yer altı kablosu ile iletime göre maliyeti daha ucuzdur, dolayısıyla daha
ekonomiktir.

•

Arıza yerinin tespiti ve onarımı daha pratiktir.

•

İlave elemanları kullanarak tesisin kapasitesini artırmak her zaman mümkündür.

•

Bakır iletkenlere göre daha hafif olduklarından direk mekanik hesabı daha
azdır.

•

Köprü, nehir, vadi, demir yolu ve su geçişleri daha kolaydır.

6.1.1.2 Dezavantajları
•

Çevre ve doğa şartlarından etkilenir.

•

Arızalar doğa şartları müsait değilse hemen yapılamaz.

•

Ömürleri uzun değildir (30-40 yıl).

•

Ormanlık alanlardan geçişlerinde yangınlara sebebiyet verebilir.

6.2 HAVAİ HAT İLETKENLERİ
Yüksek gerilim hava hatlarında kullanılan iletkenlerin hem enerji taşıması hem
de mekanik yönden uygun olarak seçilmesi gerekir. İletkenlerin gerekli esnekliği
sağlamak, askı ve gergi noktalarında oluşan titreşimler sebebiyle kopmasını önlemek amacıyla spiral şekilde örgülü olarak yapılır.
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Spiral şeklinde örgülü yapılmış iletkenlerde her bir damarın yüzeyinde meydana gelen kir ve oksit tabakaları sebebiyle akım, damardan damara değil de spiral
örgünün içinde akar.
Bu bakımdan örgülü iletkenlerin direnç ve endüktansları, dolayısıyla endüktif
reaktansları aynı kesit ve cinsteki örgülü olmayan iletkenlere göre daha büyüktür.
Endüktans artışını azaltmak için katlardaki damarlar birbirlerini izleyen katlarda ters
yönde konsantrik olarak yapılır.			
Seçilecek iletkenin tipi tespit edilirken elektrik enerjisinin taşınmasında
elektriksel etkilerin olduğu gibi mekaniksel yapısı da dikkate alınmalıdır. Mekaniksel yapı izolatörlere ve direklere etki edeceğinden elektriksel değerlerle birlikte göz
önünde bulundurulmalıdır.
İletken seçiminde en çok enerji kaybı, optimal maliyet, gerilim düşümü, ısınma durumu ve korona kaybı dikkate alınmalıdır. Ayrıca iletim hatlarının geçtiği
güzergâhlarda buz yükleri de dikkate alınmak zorundadır. Ülkemizde beş buz yükü
bölgesi olduğu unutulmamalıdır.
Hava hatlarında kullanılan iletkenler, masif tel yani içi dolu som tel ile masif örgülü bakır veya alüminyum tellerden yapılır. Masif telden yapılan iletkenler bir cins
malzemeden ve içi dolu bir tek tel hâlinde 10 mm² kesite kadar imal edilir. Bazı özel
durumlar için 16 mm²lik olanları da yapılmaktadır.
Masif örgülü iletkenler ise aynı veya aynı cins metalden imal edilir. İnce tellerin
spiral şekilde örülmesiyle meydana getirilen çıplak iletkenlerdir. Örgülü iletkenler
büyük kesitlerde montaj kolaylığı, esnek oluşu, kangal hâline getirilebilmeleri ve taşınma kolaylığı sebebiyle tercih edilir.
Bugün için ülkemizde YG enerji naklinde 3AWG, 1/0AWG, 3/0AWG, 266 MCM
ve 477 MCM St-Al iletkenler kullanılmaktadır.
AWG: American Wire Gauge (Amerikan tel ölçülerinin)’nin baş harfleridir. Kısaltma amacıyla 0000=4/0, 000=3/0, 00=2/0, 0=1/0 şeklinde gösterilir.
3 AWG=3 AWG

Swallow (Kırlangıç)

0 AWG=1/0 AWG

Raven (Kuzgun)

000 AWG=3/0 AWG 	Pigeon (Güvercin)
266,8 MCM ve 477 MCM iletkenlerde ise ortada 7 adet çelik tel olup bunların
örgülü hâlinde üzerlerine çeşitli kesitlerde 26 adet Al örgülü tel örgülü olarak iki
katta sarılmıştır.
MCM: Daha büyük kesitteki St-Al iletkenler (266,8 MCM, 477 MCM) ise ABD’de
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iletken kesitlerini ifade etmekte kullanılan CM (Circular Mile) olarak belirtilmiştir. 1
cm, çapı 0,001 inch olan daire yüzeyine eşittir.
Al kesiti: 266,8x0,5067=135,18 mm²………135 mm²
Al kesiti: 477x05067=241,69 mm²…………242 mm²

6.2.1 Yapılarına Göre Çeşitleri ve Özellikleri
Elektrik enerjisinin taşınması ve dağıtılmasında genel olarak bakır, tam alüminyum (AAC) ve çelik özlü alüminyum (ACSR) iletkenler kullanılır.
•

Tam alüminyum iletken ( AAC-ALL ALUMINIUM CONDUCTORS )

•

Çelik özlü alüminyum iletken ( ACSR- ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL
REINFORCED )

•

Çelik alüminyum ( St. Al -Steel Alumınıum )		

Resim 6.1 Alüminyum havai
hat iletkenleri

Resim 6.2 Bakır örgülü iletkenler

6.2.1.1 Bakır İletkenler
Mekanik mukavemetin ve elektriksel geçirgenliğin yüksek oluşu nedeniyle
tercih edilir. Kopmaya karşı dayanıklı olması için soğuk haddeden geçirilmesi gereklidir. Bakırın pahalı ve özgül ağırlığının fazla oluşundan dolayı bugün hava hatlarında yerini daha ucuz ve hafif olan alüminyum iletkenlere bırakmıştır.

6.2.1.2 Alüminyum İletkenler (AAC)
Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü
elementir. Günümüzde enerji nakil hatları alüminyumdan yapılmaktadır.
Pek çok ülkede alüminyumun iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm elemanları
için bakırın yerine ana iletken malzemesi olarak kabul edilmesinde pek çok neden
bulunmaktadır. Alüminyum bakıra göre çok hafiftir, alüminyumun yoğunluğu, yak-
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laşık olarak bakırın % 30’u kadardır. Özellikle hava hattı direk yapılarında hafiflik çok
önemlidir çünkü ağır iletkenler, ağır direk yapılarına ihtiyaç gösterir. Ayrıca, alüminyum iletkenlerin taşınması, işlenmesi ve montajı, ağır bakır iletkenlere göre daha
kolaydır. Alüminyumun hafifliği, ağır bakır iletkenlere göre birçok avantaj sağlamaktadır.

Resim 6.3 Çeşitli çap ve kesitte alüminyum iletkenler

Tablo 6.1 AWG - mm² dönüşüm tablosu
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•

İletken makarasının işaretlenmesi

Üreticinin adı, üretim yılı ve standardı, iletkenin cinsi, anma adı, kesiti, çapı,
parça adet X uzunluğu, alıcı ve sipariş kodu, makaranın tipi, numarası, brüt ve net
ağırlığını belirten madeni bir etiket makara yanağı üzerine yerleştirilmiştir. Makaranın taşınma ve açılma yönü, yanak üzerinde bir ok işareti ile belirtilmiştir.
•

Bakır ve alüminyumun teknik değerlendirmesi

Aşağıdaki tabloda, iletken ve kabloların müşterek malzemesi olan E-Cu (elektrolitik bakır), E-Al (elektrolitik alüminyum) ile bazı hava hatları ve kablolarda da
kullanılan alüminyum alaşım AlMgSi’un fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Bakır ve
alüminyum iletkenlerin belirtilen özellikleri karşılaştırılmak suretiyle çeşitli değerler
verilmiştir. Bu değerlerin ışığında Bakır, Cu iletken ile eşit uzunlukta, eşit dirençte ve
gerilim düşümündeki alüminyum iletken bakır iletkenin ağırlığının yarısı kadardır.
		

Tablo 6.2 Bakır iletken değerleri 1 olarak kabul edilmek şartı ile eş değer
alüminyum çıplak yuvarlak iletkenin fiziksel karşılaştırılması

6.2.1.3 Çelik Özlü Alüminyum İletkenler(ACSR)
Alüminyum iletkenlerin orta kısmına çelik damarlı teller yerleştirilmiş ve gerilme dayanımının artması sağlanmıştır. Yani alüminyumun iletkenliğinden çelik
telinde mukavemetinden yararlanılmıştır. Bu iletkenler Kanada normuna göre imal
edilmişlerdir.
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Bugün için memleketimizde OG’li iletim ve dağıtım hatlarında çoğunlukla
“SWALLOW”, “RAVEN” ve “PIGEON” türleri tercih edilir. Çelik alüminyum iletkenlerin “SWALLOW”dan “PARTRIDGE”ye kadar olanları yedi damarlıdır. Bu damarlardan
ortada olanı çelik, bunun etrafında olan diğer altı katı da alüminyumdur. Örgülü
iletkenlerde katmanlar birbirine zıt yönde sarılmıştır. Bunun nedeni burulmalarda
tellerin açılması ve zıt yönde oluşan manyetik alan birbirini yok eder.
Orta ve yüksek gerilim iletim hatlarında kullanılan çıplak çelik özlü alüminyum
iletkenler, Türk Standardı TS-IEC 1089’a uygun olarak 15...750 mm² kesitleri arasında
üretilmektedir. İstek üzerine CSA, ASTM, DIN, BS, SFS, NF gibi diğer ülke standartlarına uygun üretim yapılmaktadır. Genel olarak iletkenler, standart ağaç makaralar
üzerinde teslim edilir.

Şekil 6.1 Çelik özlü alüminyum iletken ve perspektif görünüşleri

6.2.2 Gerilim Değerlerine Göre Çeşitleri ve Özellikleri
6.2.2.1 Alçak Gerilim İletkenleri AG ( 1000 Volt )
Alçak gerilim elektrik eneıjisinin yerleşim yerlerinde abonelere dağıtılması ve
sokak aydınlatılması için kullanılan iletkenlerdir. Kopmaya karşı dayanıklı ve elektriksel geçirgenliğinin iyi olması sebebiyle bakır örgülü iletkenler kullanılırdı. Ancak
bakır örgülü iletkenlerin pahalı ve ağır olmaları sebebiyle vazgeçilmiştir. Bunun yerine ekonomik ve hafif olmaları nedeniyle yerini şehir içlerinde alpek kablolar, şehir
dışlarında ise alüminyum örgülü iletkenler kullanılır. ROSE, LILY, IRIS, PANSY, PAPPY,
ASTER, PHLOX ve OXLIP sembolü ile verilen iletkenler alçak gerilimde kullanılan iletkenlerdir. Bu isimler İngilizce çiçek adlarıdır.
Askı telli, demet biçimli, alüminyum iletkenli hava hattı kabloları (AER)
1960’dan beri tüm dünyada alçak ve orta gerilimde, 1971 yılından itibaren de ülkemizde kullanılmaktadır. Bunun tercih edilmesinin nedenleri güvenli, emniyetli ve
ekonomik olmasıdır.
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Resim 6.4 Alpek kablo ( Yalıtılmış alüminyum iletken)
AG’de çıplak veya izoleli tam alüminyum, çıplak veya örgülü bakır; OG’de örgülü bakır veya alüminyum iletkenler; YG’de ise mekaniki dayanıklılığı arttırmak için
çelik özlü alüminyum iletkenler kullanılır.

6.2.2.2 Orta Gerilim İletkenleri (1 KV- 35 KV)
1-35 kV arasında kullanılan çelik özlü iletkenlerdir. Köy ve kasaba hatları ile
şehir içindeki dağıtım hatlarında kullanılır. Swallow, raven, pigeon tipi iletkenler orta
gerilimde kullanılır. Vadi ve nehir atlamalarındaki çok geniş aralıklarda bazen YG iletkenleri kullanılabilir.

6.2.2.3 Yüksek Gerilim İletkenleri (36 kV – 154 kV Arası)
154 KV iletim hatları, standart 468 mm2 795 MCM Drake, 546 mm2 954 MCM
Cardinal ve 726 mm2 1272 MCM pheasant olan çelik takviyeli (ACSR) alüminyum
iletken ve tek veya çift devre direkleri kullanılarak tesis edilir. 154 kV hatlarda genellikle her fazda bir iletken bulunur. Çok yüksek talep bölgelerinde iletim hatlarının
taşıma kapasitesini artırmak için 154 kV ikili demet cardinal iletkenli çift devre stratejik kısa hatlar tesis edilir.
Havai hatların güzergâhının temin edilemediği yoğun yerleşim bölgelerinde
standart olarak 154 kV, 630 mm2 veya 1000 mm2 kesitli XLPE bakır iletkenli yer altı
kablosu tesis edilir.

Tablo 6.3 154 kV İletim hatlarında kullanılan iletkenlerin tipleri ve kapasiteleri
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154 kV iletim sisteminde enerji akışlarının planlanmasında kullanılan iletken
termik kapasiteleri ve sınırları ile yer altı güç kablolarının tipleri ve kapasiteleri tabloda düzenlenmiştir.
İletken sıcaklığı: 80 °C, hava sıcaklığı: 40°C rüzgâr hızı: 0,1 m/sa.
İletken sıcaklığı: 80 °C, hava sıcaklığı: 40°C, rüzgâr hızı: 0,5 m/sa.
İletken sıcaklığı: 80°C, hava sıcaklığı: 40°C, rüzgâr hızı: 0,25m/sa.
2B ikili iletken demetini temsil eder.		

Tablo 6.4 154 kV iletim hatlarında kullanılan yer altı güç kablolarının tipleri ve
kapasiteleri

6.2.2.4 Çok Yüksek Gerilim İletkenleri (154 kV’tan Yukarısı)
380 kV iletim hatları, standart 954 MCM Cardinal (546 mm2) ve 1272 MCMP
heasant (726 mm2) kesitli, her bir fazda iki veya üçlü demet hâlinde çelik takviyeli
(ACSR) alüminyum iletkenler kullanılarak tesis edilir. Uygun iklim ve hat profili/mekanik yüklenme şartlarına göre tasarlanan standart tek devre direkler üzerinde yukarıda tanımlanan iletken karakteristikli 380 kV hatlar kullanılır. Yoğun yerleşim bölgeleri gibi istisnai durumlarda tek bir direk üzerinde birden fazla devre kullanılabilir.

Tablo 6.5 380 kV iletim hatlarında kullanılan iletkenlerin tipleri ve kapasiteleri
İstisnai veya aşırı buz yükünün olabileceği 1600 m yüksekliğin üzerindeki
güzergâhlar gibi ilave emniyet gerektiren durumlarda, 1–20 km arasındaki kısıtlı
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mesafeler için özel tasarlanmış direkler üzerine, her demetteki iki veya üç iletken
yerine, bunlara elektriksel olarak eş değer özelliklere sahip 2027 m
kesitli tek
iletken tesis edilir.
Havai hatların güzergâhının temin edilemediği yoğun yerleşim bölgelerinde
standart olarak 380 kV 2000 mm2 kesitli XLPE bakır iletkenli yer altı kablosu tesis
edilir. 380 kV iletim sisteminde enerji akışlarının planlanmasında kullanılan iletken
termik kapasiteleri düzenlenmiştir.
İletken sıcaklığı: 80 , hava sıcaklığı: 40°C, rüzgâr hızı: 0,1 m/sa.
İletken sıcaklığı: 80 , hava sıcaklığı: 25°C, rüzgâr hızı: 0,5 m/sa.
İletken sıcaklığı: 80 C, hava sıcaklığı: 40°C, rüzgâr hızı: 0,25 m/sa.
2B ve 3B sırasıyla ikili ve üçlü iletken demetlerini temsil eder.		

6.3 İZALOTÖR VE ÇEŞİTLERİ

6.3.1Tanımı ve Görevleri
Enerji nakil hava hatlarında kullanılan iletkenlerin direklere tespitine yarayan,
iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerine izolatör denir.
Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan izolatörlerin iki ana görevi
vardır:
•

Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak

•

İletken ağırlığını ve iletkenlere gelen ek yükleri karşılamak

İzolatörler, elektrik akımına karşı büyük direnç gösteren, sıcak ve soğuk hava
şartlarına dayanıklı malzemeler olan porselen ve camdan imal edilir. Bunlara ilaveten, silikon ve epoksi reçineli izolatörler de yapılmakta ancak maliyeti yüksek olduğundan pek kullanılmamaktadır.
İzolatörlerin iletkenlere gelebilecek yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeleri için mekaniki dayanımlarının da iyi olması gerekir.
İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: (Şekil 6.2’de izolatör kısımları gösterilmiştir.)
•

Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır.

•

Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre tespit edilebilmesi için açılan
düz veya vidalı kısımdır.
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•

Siper veya etek (damlalık): İzolatörün elektriksel direncini artırmak için
gövdeye yapılmış bir veya birden fazla kanatlardır.

•

İletken yuvası: İzolatöre bağlanacak olan iletkenlerin yerleştirilmesi için

•

yapılmış yuvalardır.

•

Tutturma demiri (izolatör demiri): İzolatörü direk veya konsol (travers)
üzerine tespit etmeye yarayan demir aksamdır.		

Şekil 6.2 İzolatör kısımları

6.3.2 İzolatör Çeşitleri
İzolatörler elektrik akımına karşı direnci çok büyük ve yüksek derecedeki sıcaklığa dayanıklı porselen, cam, epoksi reçine ve silikondan yapılır.

6.3.2.1 Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre İzolatör Çeşitleri
Porselen, cam, epoksi reçineli ve silikon izolatörler olmak üzere dört tanedir.
•

Porselen izolatörler

Isıl ve mekaniki dayanımlarının yüksek olmasından dolayı çok eskiden beri
kullanılan izolatörlerdir.			
Sert porselenden yapılan izolatörlerin yapı maddeleri % 50 kaolin, % 25 feldspat ve % 25 kuvarstır. İzolatörün dielektrik dayanımını artırmak için ince bir sır
(porselen) tabakasıyla kaplanarak yüzeyinin pürüzsüz (deliksiz) olması sağlanır. Yü-
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zeyin pürüzsüz olması, kirlenen izolatörlerin yağmur sularıyla kolayca temizlenmesine yardımcı olur.
Porselenin dielektrik dayanımı 60-70 kV/cm’dir ve cama göre daha azdır.

Resim 6.5 Porselen izolatörler
•

Cam izolatörler

Yapım malzemesi kalsiyum silikat ile sodyum silikat ergitilerek karışım hâline
gelirse adi cam elde edilir. Adi cama başka maddeler de katılarak izolatörlerde kullanılan dayanıklı cam elde edilir. Dielektrik dayanımları 140 kV/cm‘dir ve porselene
göre daha fazladır.

Resim 6.6 Cam izolatör
Maliyetleri ucuzdur. Saydam olduklarından kırık ve çatlakları kolayca görülebilir. Cam izolatörlerin termik genleşmeleri, porselen izolatörlere göre daha küçük
olduğundan ortam ısısının değişmelerinde fiziki zarar görme olasılığı azdır. Nem,
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cam izolatör üzerinde porselene göre daha çabuk yoğunlaşır, bu da cam izolatör
üzerinde pisliklerin toplanmasına ve kaçak akımlara neden olur. Cam ışığı geçiren
bir madde olduğundan güneş ışığında daha az ısınır, porselen izolatör daha çok ısınır. Cam izolatörlerin mazisi porselen izolatörler kadar eski olmamakla birlikte, son
zamanlarda yapılan enerji nakil hatlarında cam izolatörler de kullanılmaktadır. Çöl,
buzullu bölge veya ağır kış olan bölgelerde, sisli-tozlu bölgelerde cam tipi olanları
tercih edilir.
•

Epoksi reçineli izolatörler

Diğer izolatörlere nazaran pahalı olduğu için ülkemizde enerji nakil hatlarında epoksi reçineden yapılan izolatörler henüz kullanılmaya başlanmamıştır. Ancak
dâhilî sistemlerde bara ve ayırıcı mesnet izolatörü olarak kullanılmaktadır.
•

Silikon izolatörler

Silikon izolatörlerin diğer adıyla kompozit izolatörlerin cam ve porselen izolatörlere karşı birçok üstünlükleri olmakla beraber pahalı olmaları dolayısıyla kullanım
alanları azdır. Ancak gelişmiş güvenlik ortamı sağlaması sebebiyle yakın gelecekte
daha geniş bir kullanım alanı bulacağı kesindir. Silikon izolatörlerin üstünlüklerini şu
şekilde sıralayabiliriz:

Resim 6.7 Epoksi reçine ve silikon izolatörler
o

Darbelere karşı dayanıklıdır.

o

Hafif olduğundan tesise ek bir yük getirmez.

o

Gerilme vb. kuvvetlere karşı dayanımı çok yüksektir.

o Üzerinde yağmur suyu, kar suyu tutunamadığından ark gibi önemli bir
elektriksel olumsuzluk olmaz.
o
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o

Çok soğuk ve çok sıcak havalarda bile özelliğini kaybetmez.

o

Güneşin ultraviyole ışınlarından etkilenmez.

o

Kurulumu kolaydır.			

6.3.2.2 Porselen İzolatörlerle Cam İzolatörlerin Karşılaştırılması
•

Cam izolatörler, şeffaf olduğundan çatlama ve kırılmaların tespiti daha kolaydır, porselen izolatörlerde daha zordur.

•

Cam izolatörlerin termik genleşmeleri, porselen izolatörlere göre daha küçük olduğundan ortam ısısının değişmesinde fiziki zarar görme olasılığı
azdır.

•

Cam, ışığı geçiren bir madde olduğundan güneş ışığında daha az ısınır,
porselen izolatör daha çok ısınır.

•

Cam izolatörler, porselen izolatörlere göre hem daha ucuz hem de dielektrik dayanımı daha yüksektir.

•

Nem, cam izolatör üzerinde porselene göre daha çabuk yoğunlaşır. Bu da
cam izolatör üzerinde pisliklerin toplanmasına ve kaçak akımlara neden
olur.

6.3.2.3 Taşıdığı İletkenin Gerilimine Göre İzolatör Çeşitleri
Alçak gerilim izolatörleri: Anma gerilimi 1000 V’a kadar olan ve TS 76 kapsamına giren izolatörlerdir. Bunlar: Taşıyıcı (E), durdurucu (ED), mesnet (ED), gergi (ED),
mekanik (EM) ve makara (EM) tipi izolatörlerdir.
Küçük boyutlu olanlar alçak gerilimde kullanılır ve bunlara fincan tipi izolatörler de denilmektedir. 1 kV’ın üzerindeki gerilimlerde VDH tipi izolatörler kullanılır.
Pin tipi izolatörler ara izolatörü ( N 80- E 80, N 95- E 95 sembolleri ile anılır), hat sonu
veya başlangıcı izolatörü diye iki sınıfa ayrılır. Çekilecek hava hattı iletkeni izolatör
fincanında bulunan oyuğa oturtulur ve bir bağ teli ile ya da özel bir kelepçe ile sıkıca
tespit edilir.			

Resim 6. 8 Pin tipi ve makara tipi AG izolatör
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Resim 6.9 Fincan tipi ( N60- 80- 95 ) mesnet izolatörler ve montaj demirleri
•

Orta gerilim izolatörleri: Anma gerilimi 35 KV’a kadar olan izolatörlerdir.
o Pın tipi izolatörler (VHD 10- 15- 20- 35)
o Hava Hattı mesnet izolatörleri ( VKS 35)
o Zincir izolatörler (U 40- 60- 70- 100) (K1)

Resim 6.10 OG porselen PİN tipi- çubuk- zincir izolatörler
o Çubuk izolatörler ( L 40- 70- 100)
o Demir yolu izolatörleri
o Dolu tip mesnet izolatörleri (MD)
o Ayırıcı mesnet izolatörler (C 4 -170)
o Ayırıcı itici mesnet izolatörler (SCD – 30)
o Geçit izolatörleri (DAF – 30 / 400)
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o Bara mesnet izolatörleridir (SAR – 30 )
o Trafo buşing izolatörleri
•

Yüksek ve çok yüksek gerilim izolatörleri:

Anma gerilimi 35 KV’tan büyük olan izolatörlerdir. Burada porselen ve kompozit ( silikon) izolatörler yüksek gerilim enerji iletim hatlarında 170 kV ve 420 kV
gerilim kademelerinde ullanılmaktadır. Çöl, deniz ve endüstriyel kirliliğin yüksek
olduğu bölgelerde hidrofobik özelliğinin yüksek olması sayesinde daha iyi yalıtım
sağlaması, kompozit izolatörün delinmez tip olması, montaj kolaylığı, porselen izolatöre ve cam izolatöre oranla daha hafif olması gibi avantajlarından dolayı tercih
edilmektedir. 		

Resim 6.11 YG Silikon izolatör

Resim 6.12 YG porselen ve cam zincir izolatör
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6.3.2.4 Kullanma Yerlerine Göre İzolatör Çeşitleri
İzolatörler kullanım yerlerine göre iki çeşittir. Bunlar, dâhilî ve haricî tip izolatörlerdir.
•

Dâhili tip izolatörler

•

Trafo bina içi izolatörler

Mesnet izolatörler, kapalı tesislerin baralarını taşımak ve yalıtmak amacıyla
kullanılır. Tek veya çok parçalı olarak imal edilir. Duvar veya kaide üzerine monte
edilir.			

Resim 6.13 Mesnet tipi epoksi izolatör
Geçit izolatörler, bina içinden dışarıya veya baralara, aynı zamanda bina dışından da içeriye enerji geçişlerinde kullanılan izolatörlerdir

Resim 6.14 Hariçten dâhile geçit izolatörleri
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•

Panolarda kullanılan izolatörler

Mesnet izolatörler kullanılır. Kaide üzerine montaj yapılırlar. Baraları taşımak
ve yalıtmak amacıyla kullanılır.

Resim 6.15 Pano tipi mesnet izolatör
•

Haricî tip izolatörler
o Direklerde kullanılan izolatörler

Mesnet izolatörler, 35 kV’a kadar olan havai hatlarda tek veya çok parçalı olarak kullanılır. İletkenleri taşımak ve direklerden yalıtmak üzere travers üzerine veya
ağaç direklerde doğrudan direğin üzerine montaj yapılır.

Resim 6.16 Haricî OG izolatörleri
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Resim 6.17 Haricî AG izolatörleri

Resim 6.18: Zincir tipi izolatörler
Zincir izolatörlerin darbe, kopma ve kırılma mukavemetleri, mesnet izolatörden fazla olduğundan yüksek ve çok yüksek gerilimlerin taşınmasında tercih edilir.
İletkenleri taşımak ve direklerden yalıtmak üzere travers üzerine monte edilir.

Resim 6.19 Transformatör buşing izolatörü
•
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•

Mesnet izolatörler

•

Zincir izolatörler

•

Geçit izolatörler

•

Şalt sahalarında kullanılan izolatörler
o

Mesnet izolatörler

o

Zincir izolatörler

Resim 6.20 Yüksek gerilim şalt sahası

6.3.2.5 Yapılış Tiplerine Göre İzolatör Çeşitleri ve Yapıları
•

Mesnet izolatörler

Enerji nakil hatlarını ve baraları taşıyan, bunların monte edilecekleri yerlere
değmemelerini sağlayan (izole eden) izolatörlerdir. Tek veya çok parçalı olarak cam
veya porselenden imal edilir.

Resim 6.21 AG ve OG izolatörler
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İzolatörler, konsollara izolatör demirleri yardımıyla tutturulur. İzolatör demiri,
vidalı veya vidasız olarak izolatörle irtibatlandırılır. Vidasız olanlarında dolgu maddesi olarak çimento veya kurşun kullanılır.
Mesnet izolatörler hem alçak gerilimde hem de 35 kV’a kadar olan yüksek gerilimlerde kullanılır. Mesnet izolatörlerinin çok parçalı olanları 220 kV gerilimlere kadar kullanılabilmektedir.		

Şekil 6.2 Mesnet izolatör çeşitleri
•

Zincir tipi izolatörler

Aynı cins izolatörlerin uygun gereçlerle birbirlerine eklenmesiyle elde edilen
izolatörlerdir. Genellikle yüksek gerilimli hava hatlarının taşınmasında kullanılır.
Her izolatör elemanının alt kısmında yuvarlak şekilde yapılmış pim, üst kısmında ise bu pimin geçebileceği yuva bulunur. Bu aparatlar yardımıyla izolatör zincirini
oluşturan elemanlar birbirine eklenir. Elde edilen izolatör grubunun zincire benzemesinden dolayı bu ismi almıştır. Mekaniki dayanımları çok yüksektir. Kullanılacağı
bölgenin iklim durumuna göre değişik tiplerde, cam veya porselenden yapılır

Resim 6.22 Zincir tipi OG porselen izolatörler
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Zamanla enerji nakil hattının geriliminde değişiklik yapılabilir. Gerilimin yükselmesi durumunda birkaç eleman eklenir, gerilimin düşmesinde birkaç eleman çıkarılır. Böylece hattın izolasyon değerini değiştirme imkânı olur.

Resim 6.23 Zincir tipi izolatörün bir elemanı
nursa

Mesnet tipi izolatörlerle zincir tipi izolatörlerin karşılaştırmasını yapılacak olu-

o Zincir izolatörde, elemanlardan biri kırılırsa sadece o eleman
değiştirilebilir. Mesnet izolatör kırıldığında ise tamamı yenilenmelidir.
o Zincir izolatöre eleman (damlalık) eklenerek farklı gerilimlerde
kullanılabilir. Mesnet izolatör, sadece imal edildiği gerilimde kullanılır.
o Mesnet izolatörler, yüksek gerilim için imal edildiğinde ağır ve
kullanışsız olmaktadır. Zincir izolatör daha kullanışlıdır.
o Zincir izolatörlerin kullanıldığı hatların esnekliği daha fazladır. Mesnet
izolatörlü hatlarda böyle bir durum olmadığından kopma ihtimali daha fazladır.
•

Geçit izolatörleri

Bina içinden dışarıya veya baralara, aynı zamanda bina dışından da içeriye
enerji geçişlerinde kullanılan izolatörlerdir. Yapı olarak mesnet izolatörle aynı özelliği taşır. Cam veya porselenden yapılır.
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Resim 6.24 Geçit izolatörler

Şekil 6.3 Geçit tipi izolatör çeşitleri

6.4 DİREKLER VE ÇEŞİTLERİ		

6.4.1 Görevleri
İletim ve dağıtım hatlarında kullanılan ve iletkenleri birbirlerinden belirli uzaklıkta havada tutmaya yarayan ve hat boyunca uygun aralık ve yükseklikte yerleştirilen şebeke donanımına direk denir.

6.4.2 Yapım Gereçlerine Göre Direk Çeşitleri, Görevleri ve Özellikleri
Yapım gereçlerine göre ( imal edildikleri malzemeye göre ) direkler üçe ayrılır.
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•
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Beton direkler

•

Ağaç direkler
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6.4.2.1 Demir Direkler
Her türlü gerilim kademesinde kullanılabilen, demir çelikten yapılmış direklerdir. Demir direkler boyalı kaynaklı (orta ve alçak gerilimde kullanılan A ve kafes
direklerde) ve galvanizli cıvatalı (Yüksek gerilim ve kimyasal etkilere maruz kalınan
yerlerde kullanılır.) olarak üretilir. Yapılarında I, U, L şeklinde profiller kullanılır.
Demir direklerin temellerine kesinlikle, taş, kum ve toprak doldurulmamalı, sadece beton kullanılmalıdır. Demir direkler ağaç direklere nazaran daha uzun
ömürlü ve beton direklere göre de daha hafiftir. Demir direkler iletkenlerin her türlü
tertip şekline uygulanabilir. Herhangi bir sebeple meydana gelebilecek direk arızalarının tamir edilmesi de kolaydır. Ancak beton direklere göre bakım ve işletme masrafları daha fazladır. Demir direklerde canlıların çıkmasını önlemek için korkuluklar
bulunur.
•

Boru Direkler

Daha çok özel tip aydınlatmalarda ve düşük gerilimli sokak, cadde, liman, marina, site ve bahçe aydınlatmalarında kullanılan direklerdir. Özel olarak projektör aydınlatma direği olarak da kullanılmaktadır. Yükseklikleri 4 ila 8 metre arasındadır.
Tekli, ikili, üçlü tipleri vardır.		

Resim 6.25 Boru tipi demir (galvanizli) direkler

Resim 6.26 Boru tipi direğin yerine montajı
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Boru tipi direkler daha önce hazırlanan cıvatalı kalıplara monte edilir. Ağır
olduklarından genellikle vinçlerle yerine monte edilir.		
•

A ve Kafes Direkler

Alçak gerilim şebekelerinde kullanılan A ve kafes tipi demir direkler, iller bankası tarafından standardize edilmiştir. Bu standardize boyları kısa ve uzun direkler
için ayrı ayrıdır. A tipi olanlar 8I, 10I, 12I, 6,5U, 8U, 10U, 12U veya 8Ik, 10Ik, 12Uk şeklinde sembolize edilir. Sembollerdeki U veya I direk yapımında kullanılan demirin
kesitini gösterir. Boyları 9,10- 9,35- 9,55- 9,70 m 9,90- 10,10- 10,55 m olanları vardır.
Ortalama uzunlukları kısa boylar için 9,5 m orta boylar için 10 m olmaktadır.

Resim 6.27 A tipi demir direkler

Resim 6.28 Kafes tipi demir direkler
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•

Putrel (Pilon, Çatal) Direkler

Galvaniz cıvatalı, boyalı ve kaynaklı olarak üretilen bu direkler, çekilen hattın
özelliğine göre 3’lü veya 6’lı hatlar olarak yüksek ve çok yüksek gerilimler için kullanılır. Boyları istenilen ebatlarda büyütülüp ayarlanmakta olup standart bir uzunluğu
yoktur.		

Resim 6.29 Pilon tipi demir direkler

Resim 6.30 Çatal tipi demir direkler

Demir direk temelleri, en küçük yüksekliğe göre en az derinlik 150 cm
olacaktır
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Resim 6.31 Putrel (pilon) direğin ayaklarından yerine tutturulması
Demir direklerin avantajları:
•

Tepe kuvvetleri büyüktür, ömürleri uzundur.

•

Onarımları kolaydır, parçalara ayrılabildiği için taşınmaları ve montajları
kolaydır.

Demir direklerin dezavantajları:
•

Maliyeti yüksektir ve bakımları masraflı olup itina gerektirir.

•

Kaçak akımlara karşı çok güvenli değillerdir, hava şartlarından etkilenir.

6.4.2.2 Beton Direkler
Çimento, su ve katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen beton ile yüksek dayanımlı çelik tel veya çelik çubukların kullanılmasıyla elde
edilir. Beton ve çelik malzemenin gözeneksiz bir şekilde uygunluğunun sağlanması için titreşim (vibrasyon) veya savurma (santrifüj) metodu uygulanır. Bu yöntemle
üretilen direklere betonarme direk denir. Santrifüj direklerin (SBA) içinin boş olmasına karşılık, vibre direklerde (VBA) direk içleri doludur. Vibre beton direklerin kesidi
dikdörtgen şeklindedir, santrifüj beton direklerin kesiti daire şeklindedir.
Betonarme direklerin demir direklere göre en büyük avantajı, hava şartlarında ve özellikle sanayi bölgelerindeki zararlı gaz ve buharlardan az etkilenmeleridir.
Ayrıca kullanılan demir miktarının aynı işi gören demir direklere oranla az olması (%
60) demir malzemeden tasarruf sağlar. Direğin tepe kuvvetlerine dayanımı, içinde
kullanılan çelik tellere bağlıdır. Doğa şartlarından pek etkilenmeyen beton direkler, dairesel kesitli ve konik şekilde yapılır. Beton direklerde kullanılan, izolatörlerin
monte edildiği traversler de betondan veya demirden yapılmaktadır.
Beton direkler tepe kuvvetine göre 250 kg’dan 3500 kg’a kadar yapılabilmektedir. Boyları 8 m’den 26 m’ye, çapları ise 50 cm’ye kadar konik, bu çaptan sonra ise
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silindirik şekilde yapılmaktadır. Genellikle orta ve alçak gerilimlerde kullanılır. Ayrıca
yol aydınlatmalarında da sıkça kullanılmaktadır.
Orta ve alçak gerilimde kullanılan santrifüj beton direkler tepe kuvvetleri (İletkenlerin çekme kuvvetleri ile rüzgâr kuvvetleri aynı yönde varsayılır, bu iki kuvvetin
direğin tepesinde oluşturdukları kuvvete, tepe kuvveti denir.) yönünden; 1- 1,5- 35- 7- 9- 13- 17-19- 23- 27- 33- 35 ve 36 olmak üzere toplam 39 değişik tipte imal
edilmektedir. Bu rakamlar hem direk tipini hem de direk tepe kuvvetinin % 1’ini göstermektedir.
Örneğin, 9 tipi direk denilince tepe kuvveti 9x100=900 kg olan direk anlaşılır.
Beton direklerin uzunlukları; 8- 8,5- 9- 9,5- 10- 11,5- 12,5- 13- 15- 16- 17- 19- 21- 2325- 26 m olarak üretilir. Alçak gerilim şebekelerinde en çok 9,30 ve 10 metrelik beton
direkler kullanılmaktadır.

Resim 6.32 Beton direk özelliği
Beton direklerin üzerinde boyu ve dayanacağı tepe kuvvetleri yazmaktadır.
Örnek Resim 1.8’ de 13/15 = Boyu 13 metre, tepe kuvveti 1500 kg’dır.
Beton direklerin avantajları:
•

Beton direkler demir direklere göre daha ucuzdur, uzun ömürlüdür, bakım
istemez.

•

Tepe kuvvetleri büyüktür, atmosferik olaylardan fazla etkilenmez.

•

Kaçak akımlara karşı güvenlidir.

Beton direklerin dezavantajları:
•

Kırılgan olduklarından taşınırken dikkatli olunmalıdır.

•

Ağır olduklarından taşınması ve montajı zordur.
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•

Santrifüj Direkler

Çelik çubukların (boyuna donatı malzemesi olarak) ve ön gerilmeli çelik tellerin (enine donatı malzemesi) kullanılarak savurma yöntemi ile yapılan içleri boşaltılmış beton direklerdir. Savurma yöntemi beton içindeki fazla suyun dışarı atılmasını
ve çok sıkı geçirimsiz bir beton elde edilmesini sağlamaktır.
Bu yöntemle yapılan direklerin dış yüzü düzgün ve pürüzsüzdür. En az 300
dozlu beton 10 m’den 26 m’ye kadar uzunlukta (birer metre artarak) imal edilmektedir. 200 -3500 kg’a kadar tepe kuvveti olan SBA direkler yapılmaktadır (Doz: Çakıl,
çimento ve kum karışım oranıdır).

Resim 6.33 Santrifüj (SBA) yuvarlak tip beton direkler

Resim 6.34 Çift santrifüj beton direkler
•

Vibre Direkler

Vibre beton direkler, statik hesapların sonuçlarına göre demir iskeletin kalıplar
içine konması ve dökülen harcın vibrasyon suretiyle kalıbın her tarafına homojen
olarak dağıtılması suretiyle elde edilir.
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Resim 6.35 Vibre tip (VBA) beton direkler

6.4.2.3 Ağaç Direkler
Köknar, ardıç, karaçam, ladin gibi ağaçlardan yapılan direk çeşididir. Hava şartlarından ve haşerelerden olumsuz etkilendikleri için özel işlemlere tabi tutulur. Bu
işlemler ağaç direğe bakır sülfat emdirmek veya katranlamaktır.
Mekanik dayanıklılık, ağaç direkler için sınırlıdır. Bu sebeple direkler arası
uzaklık kısa seçilmeli ve hattın gerilimi yüksek olmamalıdır. Ağaç direklerin yüksek
gerilim taşımada kullanılmaması doğru bir hareket olur. Küçük yerleşim merkezlerinde hâlâ ağaç direkler enerji taşınmasında kullanılmaktadır.
Ağaç direklerin temeline beton dökülmez. Taş ve toprakla temel sıkıştırılarak
direk dikilir. Eğer temele beton dökülür ise direğe gelen tepe kuvvetlerinde direk,
temel üst noktasından kırılabilir. Ayrıca direğin dibi zamanla çürüyebilir. Bunu önlemek için enjeksiyonla direk diplerine (temele) ilaçlama yapılmalıdır. Eğer direk temeline beton dökülürse direğin temelini bir miktar açmak ve ilaçlamak mümkün
olmaz.
Ağaç direkler, normal taşıyıcı ve köşede taşıyıcı direk olarak kullanılır. Yağmur
ve kar sularının direğe zarar vermesini kısmen de olsa önlemek için direk tepesi 45
derece açılı olarak kesilir. Standart ağaç direk boyları, 8- 8,5- 9- 9,5- 10- 10,5- 1111,5- 12- 12,5- 13-13,5 metredir.
Ağaç direkler üzerinde iletkenlerin taşınması için izolatörler doğrudan direğe
takılabilir veya direkler üzerine monte edilen konsollara sabitlenen izolatör yardımıyla taşınır. Ağaç direkler dikildikten sonra payanda veya çelik halatlarla desteklenmelidir.
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Ağaç direklerin avantajları:
•

Ucuzdur, hafiftir, esnektir, taşınmaları ve dikilmeleri kolaydır.

•

Boyama masrafları yoktur, kaçak akımlara karşı daha güvenilirdir.

Ağaç direklerin dezavantajları:
•

Ömürleri kısadır, tepe kuvvetleri azdır.

•

Esnek oldukları için salgıları (fleş) değişebilir.

•

Yıldırım düştüğünde yanabilir.

•

Yüksek gerilimlerde kullanılmaz.

•

Ağaç direkler, çelik tel veya payanda (dayanak ) ile takviye edilmelidir.

Resim 6.36 Ağaç direkler (payandalı-dayanaklı) ve çift ağaç direk

6.4.3 Kullanım Yerlerine Göre Direk Çeşitleri
Direkler kullanım yerlerine göre durdurucu, köşede durdurucu, taşıyıcı, köşede taşıyıcı, nihayet, branşman, tevzi ve geçit direkleri olarak çeşitlere ayrılır.

6.4.3.1 Durdurucu Direkler
Enerji nakil hatlarının doğrusal olarak geçtiği yerlerde, iletkenlere gelen gerilme kuvveti durdurucu direklerle temin edilir. Enerji nakil hatlarında, genellikle 7
taşıyıcı direkten sonra 1 durdurucu direk kullanılması uygundur.
Taşıyıcı direklere asılmış ve bunlar tarafından, taşınan hat iletkenlerinin
güzergâh boyunca belirli uzaklıklarda sabit ve sağlam noktalara bağlanmış, gerilmiş
olmaları gerekir. Tel kopması, direk devrilmesi vb. bozukluk hâlinde arıza iki direk
arasında (iki durdurucu veya nihayet-durdurucu) sınırlı kalır. Hava hattının diğer kısımlarını etkilemez. Taşıma hatlarında güzergâh belirli aralıklarda (yaklaşık 1 km’de
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bir) olmak üzere, iletkenlerin tespit edilip gerilmesi amacı ile düz hat güzergâhında
kullanılan ve iletkenlerin izolatörlere nihayet kbağı ile bağlandığı veya gerildiği direklere denir.

6.4.3.2 Köşede Durdurucu Direkler
Enerji nakil hava hatlarının köşe noktalarında kullanılan ve aynı zamanda durduruculuk görevi yapan direklere denir. Düz doğrultuda giden hattın, büyük sapmalarında kullanılan direklerdir.

6.4.3.3 Taşıyıcı Direkler
Hava hatlarında durdurucu direkler arasında iletkeni taşımak yani iletkenin
ağırlığını tutmak amacıyla kullanılan direklerdir. 		

Şekil 6.4 Taşıyıcı direkler

6.4.3.4 Köşede Taşıyıcı Direkler
Doğrusal olarak giden hattın yön değiştirdiği yerlerde (küçük sapmalarda)
kullanılan direklerdir.

6.4.3.5 Nihayet (Son) Direkleri
Enerji nakil hatlarının başlangıç ve sonunda kullanılır. Hattın tek taraflı toplam
gerilme kuvvetine dayanabilecek durumda olan direklerdir.

6.4.3.6 Branşman Direkleri
Hava hatlarında taşıyıcı ve köşede taşıyıcı durumda olan direklerden bir veya
iki yönde kol hattı ayrılıyorsa bu durumdaki taşıyıcı ve köşede taşıyıcı direklere
branşman direkleri denir.

6.4.3.7 Tevzi (Dağıtım) Direkleri
Enerji nakil hava hatlarında ikiden fazla nihayet bağı ile bağlı olan hatların
tevzi edildiği yani kollara ayrılarak dağıtımının yapıldığı direklere denir. Direkteki
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hatlardan kesiti en büyük olan hat, ana hat olarak kabul edilir. Bunun dışında kalan
diğer hatlar bu ana hattın birer branşmanı (dal) veya kolu durumundadır. Ana hatlarla bu direklere kadar gelen enerji, bu direkten ayrılan branşmanlarla daha küçük
kapasiteli enerjiler hâlinde dağıtılır.

Şekil 6.5 Direklerin yerleşimi

6.4.3.8 Geçit Direkleri
Geçit mesafesi uzun, nehir, boğaz, kanal, kara yolu gibi yerlerden geçişlerde
(atlamalarda) kullanılan direklerdir.

Resim 6.37 Geçit direkleri

6.4.4 Gerilimlere Göre Direk Çeşitleri
Alçak, orta, yüksek, çok yüksek gerilimde kullanılan direkler olmak üzere dörde ayrılır.

6.4.4.1 Alçak Gerilimde kullanılan Direkler
1000 volta kadar olan alçak gerilimde kullanılan direkler ağaçtan, demirden
veya betondan yapılabilir.
Bazı durumlarda aynı direkte hem alçak gerilim hattı hem de orta gerilim hattı
çekilmektedir.
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Resim 6.38 AG ve OG hattı aynı beton direkte bulunması

6.4.4.2 Orta Gerilimde Kullanılan Direkler
1kV - 34,5 kV arasında kullanılan direklerdir. Boyları 9 m-25 m arasında değişir.
Ağaç, beton ve demir direk olarak imal edilir. Şu an en çok kullanılan beton ve demir
direklerdir.
Ağaç direkler acil durumlar için kullanılmaktadır. Daha sonra yerine beton ya
da demir direk takılmaktadır. Demir direkler 3AWG ve 10AWG olarak isimlendirilmektedir.
Kare kesitli putrel demirlerden yapılmaktadır. Beton direkler ise 10 m’den 26
m’ye kadar 1’er metre ara ile imal edilmektedir.

Resim 6.39 OG beton direkler
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Ülkemizde orta gerilimde en çok beton ve demir direkler kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde orta gerilimde beton direk pek tercih edilmemektedir. Genellile ağaç
galvaniz direkler tercih edilmektedir.			
Ayrıca beton direkler 400 KVA’ ya kadar olan transformatörlerin montajı içinde
kullanılmaktadır.

Resim 6.40 OG beton trafo direği
Diğer ülkelerde OG için hâlen ağaç direkler kullanılmaktadır.

6.4.4.3 Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler
34,5kV- 154kV arasında galvaniz saclı, vidalı, kafes ve A direklerdir. Boyalı kaynaklı demir direklerin her türlü ortam şartlarında etkilenmemeleri için boya ve koruyucu tabakalar sürülür. Koruyucu tabakaların muayyen zamanlarda yenilenmesi gerekir. Bu nedenle 3AWG demir direkler boyalı-kaynaklı yapılmasına karşın 3/0AWG
galvaniz demir ve galvaniz cıvatalı olarak imal edilir. Her tip iletken için çeşitli tip ve
boyda direk bulunmaktadır.
Demir profiller ortalama 6’şar metrelik parçalar hâlinde imal edilir ve bunlar
birbirine cıvatalar ile tutturulur. Bu tip direkler genelde;
T-10, T-12………T-20 (Taşıyıcı direkler)
D-10,D-12………D-20 (Durdurucu direkler)
N-10,N-12………N-20 (Nihayet direkleri)
Z-10,Z-12……….Z-20 (Zaviye direkler) şeklinde isimlendirilir.
Boyları 8,75 m ile 18,75 m’e kadar değişmektedir. Baştaki harfe göre T-D-N-Z
isimlerini alır. Ayrıca D-KD-N direkleri de mevcuttur. Bu direklerde birbirinde farklı
boyda ikişer metre aralı çeşitli tipleri mevcuttur. K-8, K-6,………L-8, L-6……….R-8,
R-6 gibidir.			
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Resim 6.41 YG demir direkleri

Resim 6.42 YG demir direği
Yüksekliği 30 metreyi geçen direkler özellikle üst tarafları veya bütünü ( turuncu veya kırmızı) boyanmalıdır. 		

6.4.4.4 Çok Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler
154 kV- 380kV arasında galvaniz saclı, vidalı kafes ve A direklerdir. Çok yüksek gerilim direklerinin tamamı kafes demir direklerdir. Direklerin ana elemanları olan köşebent
parçaların boyutları ve malzeme kalitesi maruz kaldıkları kuvvetlere göre imal edilir.
Köşebent malzemeleri ST-37’lik standart çelikten veya daha yüksek kaliteli
çelikten imal edilir (ST-52 gibi). Bu direkler çift devreli ve tek devreli enerji nakil
hattı direkleridir.
		
Yüksek gerilim ( YG) ve çok yüksek gerilim hat direklerinde, direğin en üstünden
hattı korumak için koruma iletkeni çekilir. Koruma iletkeni toprakla irtibatlandırılır.
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Şekil 6.6 YG direk çeşitleri

Resim 6.43 Çok yüksek gerilim demir direkleri
•

Amerikan imalatı çift devreli kafes direkler G-H-J tipi olarak imal edilir.

G tipli taşıyıcı direk olarak kullanılır. 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilerek direk
boyları istenildiği gibi yükseltilir.
H tipliler, çift devre uzak mesafelerde taşıyıcı, yakın mesafelerde durdurucu
direk olarak kullanılır. 15 ˚ zaviyeye kadar kullanılır. 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilir.
J tipliler, çift devre uzak mesafelerde durdurucu ve nihayet direği olarak kullanılır. 60˚ kadar zaviye yapılabilir. 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilebilir.

182

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
•

Amerikan imalatı tek devreli kafes direkler D-E-F tipte yapılır.

D tipi taşıyıcı direk, tek devre taşıyıcı olarak düz ve buz yükü az olan yerlerde
kullanılır. Araziye göre 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilebilir.
E tipi direkler, yakın mesafelerde durdurucu, uzak mesafelerde taşıyıcı direk
olarak kullanılır. 15˚ kadar zaviye yapılabilir. 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilebilir.
F tipi direkler, uzak mesafelerde 15˚’den fazla açı yapılabilir. Hat sonlarında
durdurucu direk olarak da kullanılabilir. 5, 10, 15, 20, 30 ayak ilave edilerek istenilen
boyda imal edilir.

6.5 TRAFO MERKEZLERİ		
Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların girişinde
YG düşürülerek orta gerilim hâline getirilir. Son olarak da OG dağıtım trafoları yardımıyla alçak gerilime çevrilir. İşte bu işlemler yerine getirilirken değişik büyüklükte
ve özellikte trafolar kullanılabilir. Bu trafolar ve yardımcı elemanlarının yerleştirildiği
yerlere trafo merkezleri denir.
Bir trafo merkezinin kuruluşunda dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Trafo merkezinin kurulacağı yer veya trafo merkezinin tipi, içine konulacak trafonun
özelliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir trafo merkezi hem estetik açıdan hem de
enerji dağıtımı ve emniyet yönünden uygun olmalıdır.
Şehir veya kasabalarda trafo merkezleri, dağıtım ve istimlâk kolaylığı sağlayan, zemini dayanıklı, estetiği bozmayan yerlere kurulması uygun olur. Bu bakımdan trafo merkezleri, yük bakımından ağırlık teşkil eden yerlerde olması en önemli
şart değildir.
Trafo merkezleri, gerilimi alçaltması ve yükseltmesine göre ikiye ayrılır:
•

Yükseltici trafo merkezleri

•

Alçaltıcı (düşürücü) trafo merkezleri

6.5.1 Yükseltici Trafo Merkezleri
Bu tip trafo merkezleri, daha çok santral çıkışlarında bulunur. Santrallerin ürettiği gerilimi yükselterek iletime uygun YG hâline dönüştürür. Örnek olarak Çayırhan
Termik Santrali’nde üretilen elektriğin gerilim değeri 15 kV’tur. Bu gerilim santral
çıkışındaki yükseltici bir trafo yardımıyla 380 kV’luk YG’e çevrilir. İçinde yükseltici
trafo ve donanımları bulunan yerlere yükseltici trafo merkezleri denir.
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6.5.2 Alçaltıcı ( Düşürücü, İndirici) Trafo Merkezleri
Bu tip trafo merkezleri, YG’in şehir veya kasabaların girişinde ve dağıtım merkezlerinde kullanılır. İletim hatlarından gelen YG şehirlerin girişindeki trafo merkezlerinde OG’e düşürülür. OG’de dağıtım merkezlerindeki düşürücü trafolar ile alçak
gerilime dönüştürülür. İçinde düşürücü trafolar ve donanımları bulunan yerlere alçaltıcı (düşürücü) trafo merkezleri denir.
Ayrıca trafo merkezleri, içindeki trafoların montaj şekillerine ve yerlerine göre
de üçe ayrılır:
•

Açık havada kurulan trafo merkezleri

•

Kapalı yerlere kurulan trafo merkezleri

•

Direk tipi trafo merkezleri

6.5.2.1 Açık Havada Kurulan Trafo Merkezleri
Santrallerin şalt sahalarında bulunan ve düz raylar üzerine monte edilen trafo ve donanımlarından oluşan merkezlerdir. Bu tip merkezlerde trafolar bir muhafaza içerisine alınmadan açıkta kurulur. Fakat emniyet açısından tel örgü içerisine
alınmaları gereklidir. Açık havada oldukları için bu ortama dayanıklı malzemelerden
imal edilir. Genelde yükseltici tip trafo merkezleri bu şekilde yapılır. Şalt sahası dışında da bu tip trafo merkezleri kurulmaktadır.

6.5.2.2 Kapalı Yerlere Kurulan Trafo Merkezleri
Bu tip trafo merkezleri kapalı bir bina veya yapının içine kurulur. Uygulamada
kule tipi ve köşk tipi trafo merkezleri olarak ikiye ayrılır.
Kule tipi trafo merkezleri, direk tipi trafo merkezlerinin kurulmasının zor ve
sakıncalı olduğu yerlerde kurulur. Kule tipi trafo merkezinde trafo ve donanımları
kule şeklindeki beton veya sacdan bir yapı içerisine yerleştirilmiştir. Kulenin tabanına ve raylar üzerine trafo monte edilmiştir. Kule üzerinde bırakılan açıklık ve alttaki
ızgaralar yardımıyla trafo doğal bir hava sirkülâsyonu ile soğutulmaktadır. Kule tipi
trafo binasında enerji girişi hava hattından yapılacaksa kule yüksekliği hava hattı
direk boyuna eşit olması gerekir.
Köşk tipi trafo merkezleri genellikle sacdan yapılır. Bu tip trafo merkezleri 500
KVA’ya kadar olan güçler için ekonomiktir. 630 KVA’yı geçen trafolar için kurulan
trafo merkezleri betondan bina şeklinde yapılmaktadır. Şehir içlerindeki trafo
merkezleri (postaları) yer altı kabloları ile köy ve benzeri yerlerde ise hava hattı
ile yapılması uygun olur. Fakat ülkemizde genellikle beslemeler hava hattından
yapılmaktadır. Bazı yeni yerlerde yeraltından besleme yapılmaktadır.
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Resim 6.44 Güç transformatörü

Resim 6.445 Köşk tipi trafo merkezleri

Resim 6.46 Kule tipi trafo merkezleri
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6.5.2.3 Direk Tipi Trafo Merkezleri
Bu tip trafo merkezleri 400 KVA’ya kadar olan güçler için kullanılır. Kuruldukları
direklerin yanında alçak gerilim panoları bulunur. Genellikle küçük yerleşim birimleri ile ana dağıtım trafosuna uzak aboneleri beslemek için kullanılır. Trafo ve donanımları bir direk üzerine monte edilmiştir. Bir kısım elemanları direğin altındaki
panonun içindedir.

Resim 6.47 Direk tipi trafo merkezi şekli ve resmi

6.6 KESİCİLER VE AYIRICILAR

6.6.1 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.
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Bunlardan başlıcaları şunlardır:
•

Kurmalı tip kesiciler

•

Havalı tip kesiciler

•

gazlı kesiciler

•

Vakumlu kesiciler

6.6.1.1 Kurmalı Tip Kesicilerde Açma Ve Kapama
Kurmalı tip kesiciler, tam yağlı ve az yağlı kesiciler olarak iki tipte yapılır.
•

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.
•

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
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çevrilirse kesici ani olarak ve kol hızına bağlı olmadan devreye girer. Bu sırada açma
yayı otomatik olarak kurulmuş olur .

		

Şekil 6.7 Az yağlı kesici kesiti ve bölümleri

6.6.1.2 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,
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 kompre-
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sör ve hava tankı ve hava tesisatına ihtiyaç gösterdiğinden çok kullanılmaz.

Şekil 6.8 Havalı kesici Kesiti

6.6.1.3 S

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 çalış(Sülfür hekzaflorür) hareketli kontaktaki
ma prensibi; sabit basınçtaki (4-6 bar)
piston vasıtası ile sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkın koparılmasıdır.
gazının yalıtım özelliğinden dolayı kontaklar arası açılma mesafesi çok küçüktür.

Resim 6.48

gazlı kesici
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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.

6.6.1.4 Vakumlu Kesicilerde Açma Ve Kapama
Havası boşaltılmış vakum hücresinin içerisinde, vakum altında (
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. Ayırma
aralığının vakumla çok iyi yalıtılmış olması sayesinde ark tekrar tutuşmadan devrenin akımı kesilmiş olur.

Şekil 6.9 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.

6.6.1.5 Kesicilerde Ark Söndürme Yöntemleri
Kesicilerde ark söndürme işlemi, kesicinin büyüklüğüne tipine ve anma akımına göre aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır.
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•

gazı üflenerek ark söndürme

•

Manyetik üfleme ile ark söndürme

•

Vakum yöntemi ile ark söndürme

•

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 150C, donma sıcaklığı -40C’dir. Elektrik gerilimi ise 30 kV kadardır.

Şekil 6.10 Basınçlı hava ile arkın söndürülmesi
•

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.
•

S

gazı üflenerek ark söndürme

Kesici açılıp ark kontaklardan ayrıldığında, bir pistona hareket verilir. Böylece
yalıtkan bir memeden ark kontaklarının arasına gönderilir.
sıkıştırılmış (4-6bar)
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.
•

Manyetik üfleme ile ark söndürme

Yük akımı bir bobinden geçirilerek bir elektromıknatıs elde edilir. Yuvarlak
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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 6.11 Manyetik üfleme ile arkın söndürülmesi
•

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.

6.6.2 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.
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.
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:
•
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•

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.

6.6.2.1 Bölümleri ve özelliği
Tipik bir ayırıcı şu bölümlerden oluşur:
Şasi: İzolâtörler ve açma kapama mekanizmasının monte edildiği köşebent
veyaprofilden yapılan aksamdır. Ayırıcı şasileri genellikle, aldırma galvanizli veya
elektrostatik toz boyalı olarak imal edilir.
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.

Şekil 6.12 Tipik bir ayırıcı için temel prensip şekli
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.
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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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.
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.
Yaylar: Elektrolitik bobinden yapılmış olan bu yaylar açma kapama işleminin
hızlı yapılmasını sağlar. Bu yaylar yük ayırıcılarında ve özel tip ayırıcılarda vardır.

6.6.2.2 Görevlerine göre ayırıcı çeşitleri
•

Hat ayırıcısı

•

Bara ayırıcısı

•

Toprak ayırıcısı

•

By-pass ayırıcı

•

Transfer ayırıcısı

•

Bara bölümleyici ayırıcılar

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.
Bara ayırıcısı: Enerji nakil hatlarının baralara girişinde ve çıkışında kesici ve
bara arasına bağlanır. Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma kapama yapabilen
ayırıcıdır.
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.
Bay-pass ayırıcısı: Tek bara sisteminde devreden enerji çekilirken yani beraber kullanıldığı kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen ve kesiciye paralel bağlanan
ayırıcılardır. Kesicinin 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.
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Şekil 6.13 Tek ve çift bara sistemlerinde ayırıcı çeşitleri ve kullanıldığı yerler
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.
Bara bölümleyici ayırıcılar: Aynı gerilimli baraların birleştirilmesinde veya ayrılmasında kullanılan ayırıcılardır.

195

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
6.6.2.3 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:
T =Trifaze

4 = Nominal akımı 400 A

15 = Anma gerilimi 17,5 kV

A=Ayırıcı

6 = Nominal akımı 630 A

30 = Anma gerilim 30 kV

H= Haricî

12 = Nominal akımı 1250 A

45 = Anma gerilimi 52 kV

D= Dâhilî

10 = Anma gerilimi 10 kV

S=Sigortalı
T=Topraklı

Tablo 6.7

ÖRNEK 1:
TAH 4/10 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?
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ÇÖZÜM:
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 2:
TAHST 6/30 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?

ÇÖZÜM:
630 A / 30 kV anma değerlerinde trifaze, haricî, sigortalı ve topraklı ayırıcıdır.

ÖRNEK 3:
TADS 12/20 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?

ÇÖZÜM:
1250A / 20kV anma değerlerinde trifaze dâhilî ve sigortalı ayırıcıdır.

ÖRNEK 4:
TADST 4/30 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir?

ÇÖZÜM:
400A / 30 kV anma değerlerinde trifaze, dâhilî, sigortalı ve topraklı ayırıcıdır.

6.6.2.4 Yapı Özelliğine Göre Çeşitleri
Ayırıcılar yapı özelliğine göre temel olarak üç gruba ayrılır:
•

Bıçaklı ayırıcılar

•

Döner izolâtörlü ayırıcılar

•

Yük ayırıcıları

• Bıçaklı ayırıcılar
Bıçaklı ayrıcılar hareketli olan kontakları bıçak şeklinde olan ayırıcılardır. Bina
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içine veya dışına konabilir. Açma ve kapama işlemi yapılan emniyetli mesafede
durmak gereklidir.
Bıçaklı ayırıcıların kullanım yerine göre çeşitleri şunlardır:
o

Dâhilî tip bıçaklı ayırıcılar

o

Haricî tip bıçaklı ayırıcılar

o

Toprak bıçağı ayırıcısı

o

Sigortalı bıçaklı ayırıcılar

o

Dâhilî tip bıçaklı ayırıcı

Resim 6.49 Dâhilî ve sigortalı bıçaklı ayırıcı
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
6.14’te adî tip dâhilî bir ayırıcının görünüş resmi verilmiştir. Şekil 6.14
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. Şekil 6.15
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Şekil 6.14 Adî tip dâhilî ayırıcı
o

Şekil 6.15 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.

Resim 6.50 Haricî tip sigortalı topraklı ayırıcı
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Şekil 6.16 Haricî tip bıçaklı ayırıcı üst ve yan görünüşü
o

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.
o

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.
Sigortalı ayırıcılar, aşağıdaki yerlerde kullanılırlar:
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•

Köy sapmalarında

•

Küçük güçlü müşteri sapmalarında

•

Küçük trafoların girişlerinde (400 KVA’ya kadar)

•

Trafo istasyonlarındaki servis trafolarının girişinde

•

Gerilim ve ölçü trafolarının girişlerinde
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Şekil 6.17 Toprak ayırıcısı (sigortalı)

Şekil 6.18 Sigortalı dâhilî tip ayırıcı görünüşü resmi
•

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:
o

Tek döner izolâtörlü ayırıcılar

o

Çift döner izolâtörlü ayırıcılar
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•

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 90’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
Döner izolâtörü kenarda olan ayırıcılar da kendi aralarında ikiye ayrılır; Mafsalsız düşey kapanan ayırıcı, Pantoğraf ayırıcı
Pantoğraf ayırıcı da kendi arasında ikiye ayrılır; Hareketli kontakları düşey
pantoğraf ayırıcı, Hareketli kontakları yatay pantoğraf ayırıcı
			

Resim 6.51 Tek döner izolâtörlü ayırıcı (döner izolâtörü ortada) ve pantoğraf
ayırıcı
•

Çift döner izolâtörlü ayırıcılar

Çift döner izolâtörlü ayırıcılarda ayırıcının iki izolâtörü kendi ekseni etrafında
90döndürülerek 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 6.19 Ayırıcı şekilleri
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•

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.
Kısa devre kesme özelliği olan yük ayırıcılarında sigortalardan herhangi birinin
devreyi açması hâlinde sigortalı yük ayırıcısının üç fazının da devreyi emniyetli 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.

Resim 6.52 Dâhilî tip yük ayırıcısı fotoğrafı ve açık konumdaki şekli

6.6.2.5 Kumanda şekillerine göre ayırıcı çeşitleri
o Elle kumandalı (ıstaka ile) ayırıcılar
o Mekanik kumandalı ayırıcılar
o Elektrik motoru ile kumandalı ayırıcılar
o Basınçlı hava ile kumandalı ayırıcılar
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•

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.
•

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.
•

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.
•

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.

6.6.3Ayırıcı Ve Kesicilerin Bakımı 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
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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ÖZET
Kuvvetli akım enerji iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların
temelleri, yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör
bağlantı elemanları ve topraklamalardan oluşan tesislerin tamamını kapsayan kısma, havai hatlar denir.
Havai hatların çekilmesinde dikkat edilecek hususlar:
Hattın toprağa en yakın noktası en az 6 m, işlek yerlerde, yol ve kavşaklarda 7
m alınmalıdır İki hat arası mesafe en az 35 cm olmalıdır.
Bugün için ülkemizde YG enerji naklinde 3AWG, 1/0AWG, 3/0AWG, 266 MCM
ve 477 MCM St-Al iletkenler kullanılmaktadır.
AWG: American Wire Gauge (Amerikan tel ölçülerinin)’nin baş harfleridir. Kısaltma amacıyla 0000=4/0, 000=3/0, 00=2/0, 0=1/0 şeklinde gösterilir.
3 AWG=3 AWG Swallow (Kırlangıç)
0 AWG=1/0 AWG

Raven (Kuzgun)

000 AWG=3/0 AWG 	Pigeon (Güvercin)
Mekanik mukavemetin ve elektriksel geçirgenliğin yüksek oluşu nedeniyle
tercih edilir. Kopmaya karşı dayanıklı olması için soğuk haddeden geçirilmesi gereklidir. Bakırın pahalı ve özgül ağırlığının fazla oluşundan dolayı bugün hava hatlarında yerini daha ucuz ve hafif olan alüminyum iletkenlere bırakmıştır.
Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü
elementtir. Günümüzde enerji nakil hatları alüminyumdan yapılmaktadır.
Alüminyum iletkenlerin orta kısmına çelik damarlı teller yerleştirilmiş ve gerilme dayanımının artması sağlanmıştır. Yani alüminyumun iletkenliğinden çelik
telinde mukavemetinden yararlanılmıştır. Bu iletkenler Kanada normuna göre imal
edilmişlerdir.
Alçak gerilim elektrik eneıjisinin yerleşim yerlerinde abonelere dağıtılması ve
sokak aydınlatılması için kullanılan iletkenlerdir. Kopmaya karşı dayanıklı ve elektriksel geçirgenliğinin iyi olması sebebiyle bakır örgülü iletkenler kullanılırdı. Ancak
bakır örgülü iletkenlerin pahalı ve ağır olmaları sebebiyle vazgeçilmiştir. Bunun yerine ekonomik ve hafif olmaları nedeniyle yerini şehir içlerinde alpek kablolar, şehir
dışlarında ise alüminyum örgülü iletkenler kullanılır.
AG’de çıplak veya izoleli tam alüminyum, çıplak veya örgülü bakır; OG’de örgülü bakır veya alüminyum iletkenler; YG’de ise mekaniki dayanıklılığı arttırmak için
çelik özlü alüminyum iletkenler kullanılır.
Orta Gerilim İletkenleri (1 KV- 35 KV); 1-35 kV arasında kullanılan çelik özlü ilet-
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kenlerdir. Köy ve kasaba hatları ile şehir içindeki dağıtım hatlarında kullanılır. Swallow, raven, pigeon tipi iletkenler orta gerilimde kullanılır.
Yüksek Gerilim İletkenleri (36 kV – 154 kV Arası); 154 KV iletim hatları, standart
468 mm2 795 MCM Drake, 546 mm2 954 MCM Cardinal ve 726 mm2 1272 MCM
pheasant olan çelik takviyeli (ACSR) alüminyum iletken ve tek veya çift devre direkleri kullanılarak tesis edilir. 154 kV hatlarda genellikle her fazda bir iletken bulunur.
Enerji nakil hava hatlarında kullanılan iletkenlerin direklere tespitine yarayan,
iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerine izolatör denir.
Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan izolatörlerin iki ana görevi
vardır:
•

Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak

•

İletken ağırlığını ve iletkenlere gelen ek yükleri karşılamak

Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre İzolatör Çeşitleri ; Porselen, cam, epoksi
reçineli ve silikon izolatörler olmak üzere dört tanedir.
Kullanma Yerlerine Göre İzolatör Çeşitleri ; İzolatörler kullanım yerlerine göre
iki çeşittir. Bunlar, dâhilî ve haricî tip izolatörlerdir.
•

Dâhili tip izolatörler

•

Trafo bina içi izolatörler

Yapılış Tiplerine Göre İzolatör Çeşitleri ve Yapıları; Mesnet izolatörler, Zincir tipi
izolatörler, Geçit izolatörleri
İletim ve dağıtım hatlarında kullanılan ve iletkenleri birbirlerinden belirli uzaklıkta havada tutmaya yarayan ve hat boyunca uygun aralık ve yükseklikte yerleştirilen şebeke donanımına direk denir.
Yapım gereçlerine göre ( imal edildikleri malzemeye göre ) direkler üçe ayrılır.
•

Demir direkler

•

Beton direkler

•

Ağaç direkler

Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların girişinde
YG düşürülerek orta gerilim hâline getirilir. Son olarak da OG dağıtım trafoları yardımıyla alçak gerilime çevrilir. İşte bu işlemler yerine getirilirken değişik büyüklükte
ve özellikte trafolar kullanılabilir. Bu trafolar ve yardımcı elemanlarının yerleştirildiği
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yerlere trafo merkezleri denir Trafo merkezleri, gerilimi alçaltması ve yükseltmesine
göre ikiye ayrılır:
•

Yükseltici trafo merkezleri

•

Alçaltıcı (düşürücü) trafo merkezleri

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.
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.
Ayırıcı ve kesicileri bakıma almadan enerjinin kesilip yedeğe alınması gerekir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi havai hattın tercih ediliş sebeplerinden değildir?
a) Arıza yerinin tespiti ve onarımı daha pratiktir
b) Yeraltı kablosu ile iletime göre maaliyeti daha pahalıdır
c) Köprü, nehir, vadi ve demiryolu geçişleri daha kolaydır
d) Bakır iletkenlere göre daha hafif olduğundan direk mekanik hesabı
daha azdır
2. Aşağıdakilerden hangisi yapıldıkları malzemenin cinsine göre izolatör
çelitlerinden değildir?
a) Porselen izolatörler
b) Cam izolatörler
c) Teflon izolatörler
d) Silikon izolatörler
3. Aşağıdakilerden hangisi silikon izolatörün üstünlüklerinden değildir?
a) Güneşin ultraviyole ışınlarından etkilenir
b) Kurulumu kolaydır
c) Darbelere karşı dayanıklıdır
d) Çatlama ve kırılma riski çok azdır
4. Aşağıdakilerden hangisi yapım çeşitlerine göre direklerden değildir?
a) Demir direkler
b) Bdeton direkler
c) Ağaç direkler
d) Silikon direkler

209

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ
5. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre direk çeşitlerinden
değildir?
a) Taşıyıcı direkler
b) Başlangıç direkleri
c) Geçit direkleri
d) Durdurucu direkler
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