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Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci

Dirençlerimiz zorlu hava ve endüstriyel koşullara karşı 
alçak gerilimden 110/√3 kV nominal gerilime kadar 
düşük akımlardan 5000 A arıza akımlarına kadar 
üretilmektedir.

En yaygın gereksinimlere göre standart ürünler 
üretilirken, projeye özelliklerine göre özel tasarımlarda 
yapılmaktadır.

Teknik Özellikler

• 110/√3 kV’a kadar Nominal Gerilim
• 5000 A’e kadar Arıza Akımı
• 5 s, 10 s, sürekli veya müşteri ihtiyaçlarına göre  
 farklı hata süresi

Diğer Parametreler

• Sürekli akım değeri; özellikle yüksek IP  
 derecelerinde direnç performansı için önemlidir.
• Muhafazanın koruma derecesi; standart IP23,  
 IP00’den (muhafazasız) IP55’e kadar mevcuttur.
• Muhafaza; sıcak daldırma galvaniz standart olup,  
 AISI304 /AISI316 paslanmaz çelik ve RAL 7035  
 renk seçenekleri mevcuttur.
• Aksesuarlar; Akım Trafosu, Gerilim Trafosu, Ayırıcı,  
 Parafudr, Röle, Pano Isıtıcı vb.

Bir elektrik sisteminin nasıl topraklanması gerektiği 
elektrik üretim ve dağıtım sistemi önemli bir karardır.

Sistem topraklamasının amacı;

• Sistem gerilimini toprağa karşı öngörülebilir  
 sınırlar içinde olduğunu kontrol etmek
• Faz ile toprak arasındaki kısa devrenin  
 algılanmasını sağlayacak ve gerilim kaynağını  
 (trafo veya jeneratör gibi) devre dışı bırakacak bir  
 akım akışı sağlamak.

Sistem topraklaması için çeşitli yöntemler ve 
kriterler vardır. Her birinin kendi amacı, avantajları ve 
dezavantajları vardır.

1. Direnç Üzerinden

 - Düşük direnç
 - Yüksek direnç

2. Reaktör üzerinden 

3. Petersen Bobini üzerinden (Rezonans Topraklama)

4. Direkt Topraklanmış sistem 

5. Transformatör Üzerinden

- Tek Fazlı Transformatör ve Direnç İle
- Ziz-Zag Transformatör,
- Wye-Delta Transformatör,
- Wye-Açık Delta Transformatör
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Topraklanmamış bir sistemde, sistem iletkenleri ile 
toprak arasında istemli (bilerek ve kontrollü) bir 
bağlantı yoktur. Ancak, bir sistem iletkeni ile diğeri 
arasında ve ayrıca sistem iletkenleri ile toprak arasında 
her zaman kapasitif bir bağlantı vardır. Sonuç olarak, 
topraklanmamış sistem olarak adlandırılan sistem, 
sistem iletkenlerinden toprağa dağıtılmış kapasitans 
sayesinde kapasitans topraklı bir sistemdir. Fazlar arası 
kapasitansın sistemin topraklama özelliklerine çok az 
etkisi olduğundan ihmal edilecektir.

Başlangıçta, toprağa dağıtılmış kapasitif reaktansın, 
Xco’nun dengeli olduğu ve arıza olmadığı durumda 
hatlara uygulanan dengeli üç fazlı gerilimlerle hatasız 
bir durumda olduğu varsayılır, kapasitif şarj akımı, 
Ico, fazda eşit olacaktır ve birbirinden 120° yer 
değiştirecektir. Faz toprak gerilimleri eşit ve birbirleri 
arasında 120°’dir.

Sistem iletkenlerinden biri, örneğin faz C’de toprak 
arızası varsa, bu kapasitanstan toprağa giden akım 
akışı kesilecektir, çünkü artık üzerinde potansiyel 
bir fark yoktur. Bununla birlikte, kalan iki dağıtılmış 
kapasitörden toprağa olan gerilim, hattan nötre ve 
hattan hatta artacaktır. Bu nedenle, arızasız iki fazdaki 
kapasitif şarj akımı, Ico, 3’ün karekökü kadar artacaktır 
ve hatlar arası gerilimler artık 120° değil, 60° aralıklıdır.

Topraklanmamış bir sistemde, toprak arızalarının 
yeniden tetiklenmesi sırasında sistem genelinde geçici 
aşırı gerilimlerin oluşması mümkündür. Normalin birkaç 
katı büyüklükte olabilen bu aşırı gerilimler, sistemin 
endüktif reaktansı ile toprak arasındaki kapasitans 
arasında kurulan bir rezonans koşulunun sonucudur.

Bu aşırı gerilimler, sistemde birden fazla yerde 
izolasyon arızasına neden olabilir. Toprak arızalarının 
yeniden tetiklenmesinden kaynaklanan geçici aşırı 
gerilimler, topraklanmamış sistemlerin artık tavsiye 
edilmemesinin ana nedenidir.

Aynı zamanda bu sistemde arızanın yerini tespit 
etmek zor ve zaman almaktadır. Bu nedenle sistemin 
devamlılığı sağlanamamaktadır.

Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci
Topraklanmamış Sistem
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Dirençle topraklanmış bir sistemde, transformatör 
veya jeneratörün nötrü bir direnç üzerinden toprağa 
bağlanır. Direncin bağlandığı noktada direncin değeri 
sistem empedansının değerinden oldukça büyük 
olduğu için, faz-toprak arıza akımı öncelikli olarak 
direnç ile sınırlandırılır.

Direnç topraklaması ile akımı sınırlama nedenleri 
arasında şunlar yer alır;

• Arıza akımları taşıyan devreler ve cihazlardaki 
(trafo, motor, kablo vb.) mekanik gerilmeleri 
azaltmak.
• Toprak dönüş yolundaki kaçak toprak arıza 
akımlarından kaynaklanan personele yönelik elektrik 
çarpması tehlikelerini azaltmak.

Düşük Dirençli Topraklama

Düşük dirençli topraklama, toprak arıza akımını 100 
A ile 1000 A arasında sınırlamak için tasarlanmıştır. 
Nötr direnci, R, R = Vln/Ig’ye göre hesaplanır, burada 
VIn, faz-nötr gerilimidir ve Ig, sistemin kurulu olduğu 
ülkedeki elektrik idaresi tarafından belirlenen değerlere 
göre belirlenebilen, trafo veya jeneratörün kısa devre 
akımından sargılarının zarar görmemesi istenen toprak 
arıza akımıdır.

Düşük dirençli topraklama, topraklanmış bir devrenin 
anında ve seçici olarak temizlenmesini kolaylaştırma 
avantajına sahiptir. Bu, minimum toprak arıza akımının, 
uygulanan toprak arıza rölesini pozitif olarak harekete 
geçirecek kadar büyük olmasını gerektirir. Toprak 
arızasının varlığını tespit etmenin bir yöntemi olarak 
aşırı akım rölesi (51G) kullanılır. Bir toprak arızası 
meydana geldiğinde, nötr gerilimi yaklaşık olarak faz 
nötr gerilimine yükseltilir ve bu da direnç üzerinden 
akım akışına neden olur.  Akım trafosu için çevirme 
oranı belirtilmiştir. Bir toprak arızası oluştuğunun 
sekonder devreden bildirilmesi üzerine, transformatör 
devre dışı bırakılır.

Normal uygulamada, uygulamaya uygun güvenlik 
derecesine ve sekonder devredeki röleler tarafından 
sağlanan seçiciliğe bağlı olarak 5 s veya 10 s olarak 
değerlendirilmektir. Düşük dirençli topraklama, orta 
gerilimde 36 kV’a kadar uygulanmaktadır. Toprak 
arızası akımlarını binlerce amper yerine yüzlerce amper 
ile sınırlayarak, pahalı ekipmanların zarar görmesi 
azaltılır. Aynı zamanda, düşük dirençli topraklama, 
geçici aşırı gerilimleri daha güvenli sınırlara sınırlar. 
Gerilim koruması için seçilen nötr dirence paralel bağlı 
bir parafudr da kullanılabilir.
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Yüksek dirençli topraklamada, yüksek omik değere 
sahip bir nötr direnç kullanır. Direncin değeri, arıza 
akımı Ir’yi toplam kapasitans şarj akımı 3 Ico’ya 
eşit veya bundan biraz daha büyük bir büyüklükle 
sınırlamak için seçilir.

Tipik olarak, toprak arıza akımı, Ig, 10 A veya daha 
az ile sınırlıdır. Genel olarak, toprak arıza akımı 15 
kV’a kadar jeneratörlerde 10 A ile sınırlandırılır. 
Örneğin 11 kV jeneratör için toprak arıza akımı 10 A 
ile sınırlandırılacak ise (11/√3) / 10 A = 635 ohm direnç 
kullanılacaktır.

Arıza akımı çok düşük bir seviye ile sınırlı olduğundan, 
yüksek dirençli topraklama genellikle bir toprak 
arızasının hemen giderilmesini gerektirmez. Yüksek 
dirençli topraklama ile ilişkili koruyucu şema, genellikle 
acil açmadan ziyade algılama ve alarmdır.

Yüksek dirençle topraklı sistemde toprak arızasını 
tespit için tipik bir uygulama nötr noktasına 
topraklama transformatörü ile direnç bağlanmaktır. 
Normal çalışma altında, transformatörün nötr noktası 
sıfır potansiyeldedir. Faz toprak arızası meydana 
geldiğinde, nötr noktası gerilimi yaklaşık olarak faz 
nötr gerilimine yükseltilir. Gerilimdeki bu artış daha 
sonra bir aşırı gerilim rölesi (59) kullanılarak tespit 
edilir. Sistemin faz nötr gerilimini röle tarafından kabul 
edilebilir bir seviyeye (genellikle 120 V ve 230 V) 
düşürmek için tipik olarak bir düşürücü transformatör 
kullanılır.

Yüksek dirençli topraklama aşağıdaki avantajlara 
sahiptir:

• Servis sürekliliği sağlanır. İlk toprak arızası, servis  
 ekipmanının kapatılmasını gerektirmez.
• Yeniden tetiklenen toprak arızalarından  
 kaynaklanan geçici aşırı gerilim azaltılır.
• Bir sinyal izleme veya darbe sistemi, bir toprak  
 arızasının bulunmasını kolaylaştıracaktır.
• Yüksek toprak arıza akımları ile bağlantılı  
 personel için ani tehlikeleri ortadan kaldırır.

Yüksek dirençli topraklama genellikle 6,3 kV’a kadar 
servis sürekliliğinin istendiği ve kapasitif şarj akımının 
aşırı olmadığı sistemler ve faz nötr yüklerinin olmadığı 
endüstriyel yerlerde kullanılır.
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Reaktör Üzerinden Nötrü Topraklanmış Sistem

Bu uygulamada nötr noktası bir reaktans (bobin) 
vasıtasıyla toprağa bağlanır. Reaktanslı topraklanmış 
bir sistemde akabilecek toprak arızası, nötr reaktansın 
bir fonksiyonudur.

Reaktans topraklı bir sistemde, ciddi geçici aşırı 
gerilimleri önlemek için mevcut toprak arıza akımı 
üç fazlı arıza akımının en az %25’i ve tercihen %60’ı 
olmalıdır. Bu, dirençli topraklamalı bir sistemde arzu 
edilen arıza akımı seviyesinden oldukça yüksektir ve 
bu nedenle reaktör topraklaması genellikle düşük 
dirençli topraklamaya bir alternatif olarak kabul 
edilmez.

Reaktans topraklaması, tipik olarak, topraklama hatası 
görevini, üç fazlı bir hatanın büyüklüğüne nispeten yakın 
bir büyüklükle sınırlama isteğinin olduğu uygulamalar 
için kullanılır. Bu arıza sınırlamasını sağlamak için nötr 
topraklama reaktörlerinin kullanılması, istenen akım 
büyüklüğü birkaç bin amper ise, genellikle topraklama 
dirençlerinin kullanılmasından daha ucuz bir uygulama 
olacaktır.

Petersen Bobini Üzerinden Nötrü Topraklı Sistem

Petersen bobini üzerinden topraklamaya, toprak 
arıza nötrleştiricisi veya kompanzasyonu da denir. 
Bir toprak arıza nötrleştiricisi, bir sistemin nötrü ile 
toprak arasına bağlanan bir reaktördür. Xı reaktörü, 
sistemin dağıtılmış kapasitansı Xco ile rezonansa 
girecek şekilde özel olarak seçilir veya ayarlanır, 
böylece ortaya çıkan toprak arıza akımı dirençli ve 
düşük büyüklükte olur. Reaktör kayıplarını gösteren 
bir direnç, r, gösterilmiştir. Ortaya çıkan toprak arıza 
akımı, hattan nötr gerilime olan fazdadır, böylece akım 
sıfır ve gerilim sıfır aynı anda meydana gelir.

Bu tip topraklama sistemi dünyadaki bazı elektrik 
dağıtım şebekelerinde nadiren görülmektedir. 
Sistem parametreleri değişirse rezonans devresi 
de değişeceğinden reaktörün yeniden ayarlanması 
gerekecektir.
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Direkt Topraklanmış Sistem

Direkt topraklama, bir sistem iletkeninin, genellikle 
bir jeneratörün, güç transformatörünün veya 
topraklama transformatörünün nötrünün herhangi 
bir kasıtlı müdahale empedansı olmaksızın doğrudan 
toprağa bağlanmasını ifade eder. Ancak, topraklama 
değerlendirilirken hem kaynağın empedansı hem 
de toprağa bağlantıdaki kasıtsız empedans dikkate 
alınmalıdır.

Bu sistemde, sistemin tek fazlı toprak arıza akımının 
büyüklüğü, üç fazlı arıza akımının en az %60’ı 
olduğunda kullanılır.

Direkt topraklanmış bir jeneratör veya transformatörün 
reaktansı nötr devre ile seri olduğundan, bu bağlantı 
sıfır empedans devresi sağlamaz. Sistemin sıfır bileşen 
devresinin reaktansı, sistem pozitif bileşen reaktansına 
göre çok büyükse, topraklamada aranan hedeflere, 
özellikle de geçici aşırı gerilimlerden arınmışlığa 
ulaşılamayabilir. Ayrıca, arızasız fazlar üzerinde toprağa 
istenen gerilimin bastırılmasını sağlayamayabilir.

Tipik endüstriyel ve ticari güç sistemlerinde bu nadiren 
bir sorundur. Bu koşullardan biri, birkaç jeneratör ve/
veya transformatör tarafından paralel olarak beslenen 
bir güç sistemidir. Yalnızca bir kaynağın nötrü 
topraklanmışsa, topraklanmış kaynağın sıfır bileşen 
empedansının paralel olarak birkaç kaynağın etkin 
pozitif bileşen empedansını aşması mümkündür.

Sağlam topraklanmış sistemlerin arıza akımlarının 
kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu 600 V’un altındaki 
alçak gerilim sistemlerinde veya 36 kV’un üzerindeki 
yüksek gerilim sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Grounding 
Conductor

Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci
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Tek Fazlı Trafo ve Direnç Üzerinden Nötr Topraklı 
Sistem

Bu sistemde tek fazlı bir topraklama transformatörü 
ve nötr topraklama direnci birlikte kullanılmaktadır. 
Bu sistem, jeneratörlerin topraklanması için özellikle 
uygundur, çünkü bu sistem normalde topraklanmamış 
bir sistem gibi davranır, ancak bir fazdan toprağa arıza 
meydana geldiğinde arıza akımını sınırlar. Topraklama 
transformatörünün primer sargısı, sistemin nötr 
sargısına bağlanır ve nötr topraklama direnci, 
topraklama transformatörünün sekonder sargısına 
bağlanır.

Bu sistemde arıza akımı genellikle topraklama 
transformatörünün primer tarafında 15 A ve altında 
sınırlandırılır. Arıza süresi ise genellikle 1 dakika 
seçilmektedir. Bu sistem yüksek dirençli nötr 
topraklama işlevi görür.

Topraklama transformatörünün primer gerilim değeri 
sistemin faz-nötr gerilimine göre seçilir. Sekonder 
gerilim değeri genellikle 120 V ve 240 V tasarlanır.

Bu sayede nötr topraklama direnci faz-nötr sistem 
gerilimi yerine topraklama transformatörünün 
sekonder değeri olan düşük gerilimde üretileceğinden 
hacim ve dolayısıyla fiyat açısından avantajlıdır.

Zig-Zag Topraklama Transformatörü İle Sistem 
Nötrü Elde Etme

Nötr noktası olmayan delta bağlantılı sistemlerde veya 
nötr noktaya bir şekilde ulaşılamıyorsa yapay bir nötr 
nokta oluşturmak için bir topraklama transformatörü 
kullanılır ve sistem bu nötr nokta üzerinden 
topraklanabilir. Çoğu topraklama transformatörü, 
arıza akımını 1 dakikanın (genellikle 10 s) altına maruz 
bırakacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle boyut 
olarak aynı dereceye ve daha ucuza sahip sıradan 
üç fazlı sürekli anma transformatöründen çok daha 
küçüktür. Bu topraklama transformatörlerinden biri de 
zig-zag transformatörlerdir.

Zig-zag Transformatörlerde fazlar 6 sargı ile üretilir 
ve faz akımlarına karşı yüksek empedans sağlamak 
için faz başına 2 sargı ters faza bağlanır. Bununla 
birlikte transformatör empedansının sıfır bileşen 
gerilimlerine karşı düşük olması yüksek toprak arıza 
akımlarının akmasına izin verir. Transformatör, faz 
toprak arıza akımını, her fazın kendi sargısında ve 
diğer fazdaki sargısında 3 eşit bileşene böler. Zig-
zag transformatörün sekonder sargısı yoktur ve Wye 
bağlantısından dolayı nötr noktası elde edilir. Bu nötr 
noktası bir direnç üzerinden topraklanabilir.

R
Neutral
Grounding
Resistor

 Grounding
Transformer

R Neutral Grounding
Resistor

Zig-zag 
Grounding 

Transformer

3-phase, ungrounded system

Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci

Trafo Üzerinden Topraklanmış Sistem
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Wye-Açık Üçgen Transformatör ile Sistem Nötrü Elde 
Etme

Bu uygulamada, Wye açık üçgen topraklama 
transformatörünün primer nötr noktası direkt 
topraklanmaktadır. Açık üçgen bağlantılı sekonder 
sargılarının açık uçlarına bir sınırlama direnci bağlanır. 
Sistemde bir faz toprak arızası meydana geldiğinde, 
bu direnç kapalı sekonder üçgen sargılarındaki akımı 
sınırlar. Bu sayede topraklama transformatörünün 
primer sargılarındaki arıza akımı da sınırlandırılmış olur.

Wye-Üçgen Transformatör ile Sistem Nötrü Elde Etme

Bir Wye-Üçgen bağlı transformatör sistem topraklaması 
için de kullanılabilir. Primer faz sargıları sistemin 
fazlarına bağlanır ve nötr noktası direkt veya bir direnç 
üzerinden toprağa bağlanır. Sıfır bileşen akımı için 
üçgen bağlantı kapatılmalıdır ve üçgen bağlantı için 
herhangi standart bir gerilim değeri seçilmelidir. Bir faz 
toprak arızası meydana geldiğinde, transformatörün 
primer sargılarının sıfır bileşenlere sahip olması ve 
sekonder sargılarının kapalı seri devre olması nedeniyle, 
arıza akımı transformatörün kaçak reaktansı ve nötr 
direncinin toplamıyla sınırlandırılmaktadır.

• Wye sargı geriliminin sistem faz-faz nominal  
 geriliminden düşük olmaması gerekir.
• Wye-üçgen topraklama trafosu, sistemin güç  
 trafosunun sekonder terminalleri ile ana kesici  
 arasında güç trafosuna mümkün olduğunca yakın  
 bağlanmalıdır.
• Sistemde birden fazla güç trafosu varsa her biri  
 için ayrı topraklama trafosu bağlanmalıdır. Ancak  
 sistemin aynı bölümünde sadece bir topraklama  
 trafosu olmasına dikkat edilmelidir.

R

Wye-Delta
Grounding
Transformer

Neutral Grounding
Resistor

3-phase, ungrounded system

Neutral 
Grounding 
Resistor

Wye- Open Delta
Grounding
Transformer

R

3-phase, ungrounded system
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Arıza süresi genellikle 5 – 10 saniyedir. Ani elektrik 
kesintilerine toleransı olmayan tesislerde bu süre 
30 saniyeye kadar çıkabilir. Hastanelerde, veri 
merkezlerinde, tekstil fabrikalarında, çimento 
fabrikalarında ve enjeksiyonla üretim yapan diğer 
tesislerde, arıza akımı sisteme zarar vermedikçe arıza 
süresi sürekli olabilir, böylece sistemin sürekliliği 
sağlanır ve herhangi bir elektrik kesintisi olmadan arıza 
noktası belirlenir. Ayrıntılı bilgi için “Yüksek Dirençli 
Nötr Topraklama Sistemi”ne bakınız.

Nötr topraklama direnci için bir teklif hazırlamak için 
aşağıdaki temel parametreler ve mümkünse sistemin 
tek hat şeması gereklidir.

• Faz-faz ve faz-nötr gerilimi (direncin bağlı olacağı  
 transformatör veya jeneratör gerilimi)
• Arıza akımı
• Arıza süresi

AG ve OG dağıtım şebekelerinde, transformatörlerin 
ve jeneratörlerin nötr noktaları bir direnç üzerinden 
topraklanır. Nötr Topraklamanın amacı;

• Trafoya ve jeneratöre herhangi bir zarar  
 gelmemesi için toprak arıza akımını sınırlamak,  
 çalışma sürekliliği ve güvenliğini sağlamak
• Nötr Topraklama Direnci içerisine monte edilen  
 akım trafosu sayesinde röleler ile arıza akımının  
 algılanmasını ve arıza süresinin sınırlandırılmasını  
 sağlar. 
• Arıza akımının kesilmesinden kaynaklanan salınımlı  
 ve salınımlı olmayan geçici gerilimleri sınırlamak  
 ve böylece sistem ekipmanının yalıtım seviyesini  
 korumak.
•  Sahadaki adım geriliminin güvenlik seviyelerde  
 tutulmasını sağlayarak personel güvenliğini  
 artırmak.
• Arıza akımına maruz kalan ekipman üzerinde aşırı  
 ısınmayı ve mekanik stresi önlemek.

Transformatörün ve jeneratörün faz-toprak kısa 
devre akımı, nötr topraklama direncinin sınır akımını 
belirlemek için hesaplanır. Direnç, arıza akımını bu kısa 
devre akımının %10’u ile sınırlamak için tasarlanmıştır. 
Kısa devre akımının hesaplanamaması durumunda 
trafo veya jeneratör için sınır akımı anma akımına 
kadar seçilebilir. Bu değer, seçilen sınırlı arıza akım 
değerinin röleler tarafından algılanabilmesi için optimal 
olacaktır. Bu nedenle nötr topraklama direnci üzerinde 
kullanılan akım trafolarının primer değeri, sınırlı arıza 
akım değerinden farklı olabilir.

R
Neutral
Grounding
Resistor

Phase to 
Ground
Short-circuitFault Current

Phase to 
Ground
Short-circuitFault Current

If1

If2

Transformer or Generator Secondary
(Solidly Grounded Neutral)

Transformer or Generator Secondary

(Neutral Grounded Through a Resistor )

If1 >>> If2

R
Neutral
Grounding
Resistor

Phase to 
Ground
Short-circuitFault Current

Phase to 
Ground
Short-circuitFault Current

If1

If2

Transformer or Generator Secondary
(Solidly Grounded Neutral)

Transformer or Generator Secondary

(Neutral Grounded Through a Resistor )

If1 >>> If2
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Generatör Nötr Hücresi & Generatör Çıkış Hücresi

AG ve OG generatörden gelen 3 faz, nötr bir nokta 
sağlamak için Generatör Nötr Hücrelerinin içinde 
birleştirilir. Bu nötr nokta bir direnç aracılığıyla 
toprağa bağlanır. Standart nötr topraklama direnci 
uygulamasından farkı 3 fazlı akımın izlenebilmesidir.

Generatör Çıkış Hücreleri, generatörde üretilen 
enerjinin 3 fazdaki akım ve gerilim değerlerini izlemek 
ve ikaz trafosu tarafından geri besleme almak için 
kullanılır ve ayrıca parafudr gibi korumaları vardır.

Yüksek Dirençli Nötr Topraklama Sistemi

Hastanelerde, veri merkezlerinde, tekstil fabrikalarında, 
çimento fabrikalarında ve enjeksiyonlu üretim yapan 
diğer tesislerde sistemin sürekliliğini sağlamak için 
arıza akımını 5 – 10 A’e kadar sınırlayan Yüksek Dirençli 
Nötr Topraklama Sistemleri (YDNT) kullanılmaktadır. 
Bu sistemler arıza akımına sürekli dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

YDNT sisteminde arıza akımı belirlenirken kabloların 
kapasitesinden dolayı nötrden toprağa akan kapasitif 
akımları ve kaçak akımları dikkate almak gerekir. Eğer 
arıza akımı bu sıfır bileşen akımlarından daha küçük 
bir değere düşürülürse, YDNT sistemi sürekli arıza 
durumunda çalışır ve işlevini yapamaz.

YDNT sistemleri 400 V’tan 6,9 kV’a kadar olan orta 
gerilim şebekelerinde ekonomik çözüm sağlar. 

YDNT sistemlerin en önemli özelliklerinden birisi ise, 
arızanın yerini tespit edebilmesine imkân sağlamasıdır. 
Şebekede faz-toprak arızası meydana geldiğinde 
YDNT sistemi ortalama 1 saniye aralık ile nominal 
arıza akımının iki katı akımı akıtacak şekilde otomatik 
olarak direnç değerini yarıya indirir (Örneğin 1 saniye 
5A, 1 saniye 10 A). Bu sayede arıza akımı, akımı yüksek 
fazlarda dahi kolayca tespit edilebilecek şekilde bir 
değişim gösterir ve bir pens ampermetre yardımı ile 
dağıtım panolarındaki çıkışların akımları kontrol edilir 
ve arızanın hangi dağıtım hattına bağlı hangi üründen 
kaynaklandığı tespit edilir.

Aktif marka YDNT sistemleri, diğer sistemlerden farklı 
olarak, bu arıza yerinin tespitini otomatik bir şekilde 
yapabilmektedir. Aktif marka YDNT sisteminin kontrol 
panosunda, işletmede bir arıza olması durumunda 
arızanın hangi dağıtım noktasından ve hatta o dağıtım 
noktasına bağlı hangi yükten kaynaklandığı otomatik 
olarak gösterilir. Eğer işletmede kullanılan anahtarlama 
elemanlarının harici kesme sinyali alabilme yeteneği 
var ise, arızanın kaynağı devre dışı bırakılabilir. 

Ayrıca Aktif HNGR sistemleri, sistemin çalışır durumda 
olduğunu otomatik olarak izler ve onaylar. Sistem 
arızası durumunda kullanıcıya görsel ve işitsel alarmlar 
gönderilir. Böylece hem kendi hem de operasyonel 
güvenliğini maksimuma çıkarır.
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Nötr Direnç İzleme sistemi, nötr topraklama dirençleri, 
yüksek dirençli nötr topraklama sistemleri ve jeneratör 
nötr hücreleri gibi faz-toprak arıza akımlarını sınırlayan 
ürünlerde gevşek veya kopuk direnç bağlantılarını 
algılayan izleme röleleri (süreklilik röleleri) ile birlikte 
kullanılır.

Algılama direnci terminallerinden biri nötr akım trafosu 
üzerinden geçen nötr noktasına (nötr direnci ile paralel) 
diğer terminal ise izleme rölesine bağlanır. İzleme rölesi, 
düşük genlikli yüksek frekanslı sinyali algılama direnci 
aracılığıyla nötr dirence gönderir ve nötr noktasındaki 
akım ve gerilimi okur. Bu sayede nötr topraklama 
direncinin direnci sürekli olarak kontrol edilir ve set 
değerinden farklı bir direnç olması durumunda uyarı 
ve/veya açma sinyali gönderilir.

Aktif algılama dirençleri şebeke izolasyonuna ve izleme 
rölesine göre üretilmekte ve test edilmektedir.

Teknik Özellikler

• 110/√3 kV’a kadar uygun
• 5000 A’e kadar arıza akımları için uygulanabilir
• Aşırı ortam koşullarına uygun, oksidasyon ve  
 korozyona dayanıklı paslanmaz çelik rezistans  
 malzemesi (AISI304, AISI310, AISI316, AISI430,  
 CrAl, CrNi)
• Yüksek sıcaklık ve aşırı akım değerlerine dayanacak  
 özel mekanik ve elektriksel tasarım
• Arıza akımını algılayan dahili akım trafosu
• ANSI-IEEE 32 standardına ve özel şartnamelere  
 uygun tasarım ve testler

Direnç Elemanı

• Arıza akımına uygun kesitte, 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 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

Neutral Resistor Monitoring System

MR Monitoring Relay                    

CD Sensing Resistor                       

CT Current Transformer                               

R Neutral Grounding ResistorG
ri

d
 R

es
is

to
r 

B
lo

ck
Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci

Nötr Direnç İzleme Sistemi
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Kabin

• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun  
 standart IP23 Koruma Derecesi
• IP 67 terminal kutusu
• 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’e kadar istenilen koruma  
 derecesinde imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş
• Ayırıcı, gerilim trafosu, topraklama trafosu,  
 parafudr, röle, pano ısıtıcı vs ilave yardımcı  
 ekipmanlar
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme  
 ayakları
• Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım
• Patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun (ATEX) özel  
 tasarım

Spring Wound Resistor Element

Edge Wound Resistor Element

 Grid Resistor Element
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Arıza Akımı* 
Gecici Aşırı Gerilim 

Bastıma 
Arıza Tespiti Servis Sürekliliği

Tavsiye Edilen 
Kullanım

Topraklamasız 
Sistem

%1 ‘den Küçük Zayıf Zayıf İyi Tavsiye Edilmez

Düşük Dirençle 
Topraklama

<=%20 (~100-
1000A) (Orta) 

İyi İyi Zayıf 2,4 – 36 kV

Yüksek Dirençle 
Topraklama

<%1 and > 3Ico 
(Düşük) 

İyi İyi İyi <6,3 kV

Düşük Reaktans 
Topraklama 

%25 - %100 
(Yüksek)

İyi İyi Zayıf <600 V ve > 36 kV

Yüksek Reaktans 
Topraklama 

%5 - %25 
(Orta)

Zayıf İyi Zayıf Tavsiye Edilmez

Toprak Arıza 
Nötrleyici
(Petersen bobini) 

Almost 0
(Düşük)

İyi İyi Zayıf
Şebekeden İzole 

Orta Gerilim sistemi 

Direkt 
Topraklama 

>%100 
(Yüksek)

İyi Orta Zayıf <600 V ve > 36 kV

*Tek fazlı toprak arıza akımının 3 fazlı arıza akımına oranı

Nötr Topraklama DirenciNötr Topraklama Direnci

Topraklama Yöntemlerinin Özellikleri (Karşılaştırma özeti)
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