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Harmonik Filtre Dirençleri
Teknolojinin gelişmesi ile artan güç elektroniği ekipmanlarının
(HVDC, SVC vb) kullanımı, ark ve endüksiyon ocakları gibi
lineer olmayan yükler elektrik şebekelerinde harmonik
adı verilen şebeke frekansından farklı büyüklüklerin
oluşmasına ve güç kalitesinin düşmesine neden olmuştur.
Bu durum şebekedeki harmonik kaynağı olmayan
diğer yüklerin de etkilenmesine, normalden daha fazla
ısınmalarına,
izolasyon
problemlerine,
ömürlerinin
kısalmasına ve ciddi verim kaybına neden olmaktadır. Aynı
zamanda harmonikler hiçbir iş yapamadıkları gibi, şebeke
de ciddi güç kayıplarına da neden olmaktadır.
Harmoniklerin temizlenmesi için en etkin ve düşük
maliyetli yöntem pasif harmonik filtrelemedir. Harmonik
filtre sistemleri prensip olarak yalnızca kondansatör ve
reaktörden (LC) oluşabilir. Ancak bu durumda, üretimden
kaynaklan bir hatadan, yaşlanmadan veya sıcaklıktan
dolayı kondansatörün veya reaktörün değerinde bir
değişiklik olması filtrelemeyi çok ciddi etkiler ve hatta
paralel rezonansa neden olarak harmoniklerin daha da
fazla yükselmesine neden olabilir. Bu hassasiyet fitre
devresine direnç ilavesi ile kontrol altına alınabilir ve
harmonik filtre sistemi uzun süre aynı verim ile çalışmaya
devam edebilir.
Teknik Özellikler
• 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona
karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi düşük,
self endüktansı düşük paslanmaz direnç malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel
mekanik ve elektriksel tasarım
• IEC 60071-1 standardına ve CIGRË WG 14.30 Bölüm 17
Dirençler ve diğer özel şartnamelere uygun tasarım ve
test
• Giriş terminali ve toprak arası, çıkış terminali ve toprak
arası ile giriş – çıkış terminalleri arası izolasyon seviyesine
uygun, topraktan yalıtılmış yapı
Direnç Elemanı
• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay
sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst
üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak
direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için
yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steatid buşing ve M16 bağlantı gijonu
kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı
ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye
yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı
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Kabin
• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun
standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Yan yana ve üst üste montaja uygun karkas yapısı
• İzolasyon seviyesine uygun yandan ya da üstten
buşing ile giriş ve çıkış
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde
tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun
esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa
montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada 		
istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı
elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri
Opsiyonlar
•
•
•
•
•

İstenilen endüktans sınırında imalat
Paslanmaz, alüminyum kabin
İstenilen renk kodunda boyalı kabin
Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme
ayakları
• Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım

RC Sönümlendirme Dirençleri
Elektrik
şebekelerinde
şönt
reaktörler,
güç
transformatörleri ve büyük güçlü motorlar gibi endüktif
karakterdeki yüklerin devreye alınması sırasında ve
özellikle sürekli kısa devre prensibine göre çalışan ark
ocakları gibi yüklerin çalışmaları sırasında, gerilimde kısa
süreli ani dalgalanmalar oluşmaktadır. Gerilim koruma
röleleri, şebekede geçici olarak yaşanan ani gerilim
dalgalanmalarını bir arıza gibi algılayıp yükü kontrolsüz
bir şekilde devre dışı bırakabilmektedir. Aynı zamanda bu
aşırı gerilim dalgalanmaları ilgili şebekedeki tüm yüklerin
izolasyonlarının zorlanmasına, ömür kayıplarına ve hatta
ciddi arızalara neden olmaktadır.
Endüktif karakterdeki bu tarz yüklerin devreye alınması
sırasında yaşanan geçici gerilim dalgalanmalarını
sönümlendirmek için, gerilimin ani değişmesine müsaade
etmeyen sönümlendirme (snubber) kapasitörü ve buna
seri bağlı sönümlendirme direnci kullanılır.
RC sönümlendirme filteleri, ani gerilim dalgalanmasına
neden olan yüke mümkün olan en yakın mesafede
şebekeye paralel olarak bağlanırlar. Yüksek frekanslarda
meydana gelen ani gerilim dalgalanmaları sırasında RC
filtreler düşük empedans göstererek, şebeke geriliminin
aşırı yükselmesini engellemekte ve salınımın çok kısa
sürede sona ermesine neden olmaktadır.
Teknik Özellikler
• 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona
karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi düşük,
self endüktansı düşük paslanmaz direnç malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel
mekanik ve elektriksel tasarım
• IEC 60071-1 standardına ve diğer özel şartnamelere
uygun tasarım ve test
Direnç Elemanı
• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay
sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği
sağlayabilen
tamamen
modüler,
bükümlü
ve
paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst
üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak
direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için
yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu
kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı
ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye
yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin
• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun
standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde
tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun
esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa
montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada
istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Menteşeli ve kilitlenebilir kapı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı
elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri
Opsiyonlar
•
•
•
•
•
•
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İstenilen endüktans sınırında imalat
Paslanmaz, alüminyum kabin
İstenilen renk kodunda boyalı kabin
Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltmeayakları
Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım

Akım Sınırlama Dirençleri
Akım
sınırlandırma
dirençleri,
geçici
rejimlerde
yaşanabilecek ani akım yükselmelerini belirlenen bir
değerin altına indirmek, kısa devre deneyi gibi yüksek akım
ile yapılan deneylerde deney akımını belirlenen değere
ayarlayabilmek için kullanılırlar.
Kullanım amacına uygun olarak tamamen özel tasarlanıp
ve üretilmektedirler.
Teknik Özellikler
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona
karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi ve self
endüktansı düşük paslanmaz direnç malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel
mekanik ve elektriksel tasarım
• İlgili standartlara ve diğer özel şartnamelere uygun
tasarım ve test
Direnç Elemanı:
• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay
sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği
sağlayabilen
tamamen
modüler,
bükümlü
ve
paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst
üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak
direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için
yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu
kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı
ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye
yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı
Kabin:
• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun
standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Yan yana ve üst üste montaja uygun karkas yapısı
• İzolasyon seviyesine uygun yandan ya da üstten
buşing ile giriş ve çıkış
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde
tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun
esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa
montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada
istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı
elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri
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Opsiyonlar:
• IP00’dan IP55 ya kadar istenilen koruma derecesinde
imalat
• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme
ayakları

Ferrorezonans (Sönümlendirme) Dirençleri
Ferrorezonans, güç sistemlerini etkileyen lineer olmayan
bir rezonans olayıdır. Bir salınım olayının ferrorezonans
olarak tanımlanabilmesi için devrede en azından aşağıdaki
devre elemanlarının olması gerekmektedir:
• Lineer olmayan doyurulabilir endüktans
(örn; transformatör)
• Kapasitör
• Direnç
Bu elemanlardan oluşan bir devrede, elektriksel
öğelerden birinin değerinin değişmesi ile diğer öğelerin
uçları arasındaki akım ve gerilimin değerlerinde ani bir
yükselme olur. Ferrorezonans yük atma, transformatör
enerjilendirilmesi veya enerjisinin kesilmesi, kesicinin
açılıp kapatılması, tek faz anahtarlama olayları gibi bazı
anahtarlama olayları ile başlarken, ferrorezonans riski
oluşturan sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Yıldız noktası topraklanmış şebekelerde sistemin boşta
çalışması ya da çok az yükte çalışması,
• İzolasyon hataları,
• Gerilim transformatörünün aşırı yüklenmesi veya boşta
çalışması
• Fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesi veya açılıpk
apatılması
• Bağlama hatası sonucu oluşan simetrisizlikler.
• Transformatör veya kondansatörlerin anahtarlanması,
• Az yüklü güç transformatörlerinin kısa devre yüküyle
şebekeye bağlanması
• Bir transformatörü besleyen uzun ve/veya kapasitif
kablolar
• İletim hatlarına yıldırım düşmesi
Ferrorezonansın meydana gelmesi durumunda aşağıdaki
belirtilerin bir veya birkaçı da görülmektedir:
• Fazlar arası ya da faz - nötr gerilimlerinde uzun süreli
aşırı gerilimler
• Uzun süreli aşırı akımlar
• Akım ve gerilim dalga şekillerinde bozulmalar
• Gerilim nötr noktasının yer değiştirmesi
• Transformatörlerde yüksüz durumda aşırı ısınma
• Gerilim transformatörlerinde gürültülü çalışma ve demir
nüve ile primer sargılarda aşırı ısınma
• Termal etki ya da yalıtımın delinmesi yüzünden
elektriksel ekipmanlarda (kapasitör banklar, akım
gerilim
• transformatörleri, vb.) arızalar.
Gerilim Transformatörlerinde Ferrorezonans
Gerilim
transformatörlerinin
ferrorezonansla
zarar
görmesinin en bariz örneği; primer sargının harap olması
ve sekonder sargının bozulmamasıdır. Ancak bu belirtiler
sadece ferrorezonansa özgü nedenler olmayıp, yukarıdaki
sorunların bir veya birkaçının yaşanması mutlak nedenle
ferrorezonanstan kaynaklanmayabilir. Örneğin; gerilim
nötr noktasının yer değiştirmesi, topraklanmamış nötr bir
sistemde tek faz toprak hatası nedeniyle de gerçekleşmiş
olabilir. Gerilim transformatörleri kapasitif ve endüktif
olmak üzere ikiye ayrılır.
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Endüktif gerilim transformatörleri, daha yüksek endüktif
karaktere sahip olup ferrorezonans devreyi çevirmek
için daha düşük kapasitansa ihtiyaç duyduklarından,
ferrorezonans oluşmasına daha yatkındır.
Sargıları (demir gibi) ferromanyetik materyallerden)
oluşan Ferromanyetik devrelerde, endüktans yüzünden
ferrorezonans oluşur. Transformatörler, ferromanyetik
endüktansa mükemmel birer örnektirler.
Gerilim Transformatörlerinde Ferrorezonansın Önlenmesi
Tek kutuplu endüktif gerilim transformatörü kullanıldığında,
devre kapatıldığında ya da toprak hatasının sönümlenmesi
sürecinde ferrorezonans oluşabileceğini unutmamak çok
önemlidir.
Ferrorezonans, gerilim transformatörlerinin aşırı ısınmasına
ve bu ısınmaya bağlı olarak zarar görmesine ya da gerilim
aşırı endüktiflenmesine neden olabilir. Bu durum, ancak
gerilimin çok aşağıya çekilmesi veya sabit bir omik direnç
yüklenmesi ile sönümlendirilebilir.
Ferrorezonansın ne zaman oluşabileceğini kestirmek pek
mümkün olmasa da, önceden alınacak önlemler sayesinde
oluşma riski azaltılabilir ve önlenebilir.
Önleyici birkaç tedbirin içinde uygulanabilmesi en
pratik ve ekonomik yöntem; gerilim transformatörlerinin
sekonder
sargılarında
sabit
bir
sönümleme
direnci ile birlikte açık üçgen sargı kullanmaktır.
3 faza ait gerilim transformatörlerinin koruma sargıları Şekil
– 1 deki devre gibi açık üçgen bağlantının iki ucu sabit bir
omik direnç ile kapatıldığında, buradan 3. harmonik akımı
geçeceğinden bu sayede rezonansa girmesi engellenir. Bu
direncin avantajı, ölçüm hassasiyetini etkilememesi ve normal
işletme koşullarında herhangi bir kayba neden olmamasıdır.
Açık üçgen devresi Şekil-1 deki gibi daima tek bir noktadan
topraklanmalıdır. Direnç sadece dengesiz durumlarda açık
üçgen devrede akım dolaşmamaktadır.
da

dn

dn

da

Earth faut
winding resistor
da

dn

Açık Üçgen Bağlantı Şeması
7

Deşarj Dirençleri
Kapasitörleri ve aküleri boşaltmak için deşarj dirençleri
kullanılır. Kondansatörlerin ve akülerin deşarj edilmesi
bakım için zorunlu olabilir. Deşarj, güvenlik nedeniyle veya
güç laboratuvarlarında ve bazı özel uygulamalarda yük
testi yapmak için olabilir.
Deşarj dirençleri özellikle
tasarlanmış ve üretilmiştir.

kullanım

amacına

göre

Teknik Özellikler
• Zorlu ortam koşullarına uygun, oksitlenmeye ve
korozyona dayanıklı, sıcaklığa karşı düşük direnç
değişimi ve düşük endüktanslı paslanmaz çelik direnç
malzemesi
• Yüksek sıcaklığa ve ani akımlara dayanacak özel
mekanik ve elektriksel tasarım
• İlgili standartlara ve diğer özel şartnamelere uygun
tasarım ve testler
Direnç Elemanı
• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay
sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği
sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve paslanmaz
cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst
üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak direnci
terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için yüksek
geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu
kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı ve
sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye
yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin
• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun
standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde tamamı
modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun esnemeyen
güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa
montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada istenilen
bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Menteşeli ve kilitlenebilir kapı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı
elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri
Opsiyonlar
• IP00’dan IP55 ya kadar istenilen koruma derecesinde
imalat
• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme
ayakları
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