


GENEL TANIM

• Akım sınırlayıcı sigortalar, 
arıza akımının ortaya 
çıkardığı ısı enerjisi ile 
eriyerek devreden 
akabilecek büyük kısa 
devre akımlarının 
kesilmesini sağlayan ve 
aynı zamanda ayırma 
işlemi yaparak tekrar 
atlamaları önleyen koruma 
elemanlarıdır.



Sigorta Seçimi :

1. Sigortanın anma gerilimi (Uns) işletme 
gerilimine (Ui) eşit veya büyük olmalıdır.

Eğer ;

Uns < Ui ise,

- Erime sırasında tekrar tutuşmalar artar.

- Sigorta termik olarak daha çok zorlanır.

- Sigortanın boyutlandırılmış olduğu minimum 
açma akımının değeri küçülür.



Eğer; Sigortanın anma gerilimi (Uns),
işletme geriliminden (Ui) çok büyük 
seçilirse;

- Sigortanın minimum açma akımının büyük 
olacağı ve 

- Erime sırasında ortaya çıkan aşırı gerilimlerin 
de büyüyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen 
yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir.



2. Sigortanın maksimum kesme kapasitesi 
(I1), sistemin en yüksek üç fazlı kısa devre 
akımına (I3-kut) eşit yada daha büyük 
olmalıdır.

I1 > I3-kut



3. Transformatörün primer sargısından geçen 
tam kısa devre akımı (Ikt), sigortanın 
minimum kesme akımına (Imins) eşit yada 
daha büyük olmalı (ki sigorta açma yapsın) 
ve transformatörün kısa devre termik 
dayanım süresi içinde kesilmelidir.

Ikt > Imins



4. Sigortanın yaşlanmasını önlemek için 
seçilecek sigortanın anma akımı (Ins), 
transformatörün anma akımının (Int) an az 
1.3 katına eşit olmalıdır.

Ins > 1,3 x Int



5. Transformatör gerilim altına alındığında 
şebekeden yaklaşık 100 (0,1 sn) milisaniye 
süre ile mıknatıslanma akımı (Ie) çeker.

Seçilen sigortanın bu süre içerisinde 
erimemesi gerekir. Bu husus sigortanın 
akım-zaman eğrisinden kontrol edilmelidir.  



6. Tesis ve çalışma koşullarına dikkat 
edilmelidir. 

( Sürekli veya sürekli olmayan aşırı yükler, 

harici veya dahili kullanım, hücre içinde 
kullanım, sigorta yuvasında kullanım, v.b.)



a : Trafonun nominal akımı
b : Trafonun müsaade edilir aşırı yük akımı
c : Trafonun mıknatıslanma akımı
d : Sigortanın akım-zaman karakteristiği
e : Primer sargıda oluşan kısa devre akımı
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TransformatTransformatöör Korumasr Korumasıında Sigorta Senda Sigorta Seççimi :imi :

Anma

Gerilimi 25 50 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

(kV)

12 6 10 16 20 25 40 63 80 125 160

17,5 4 6 10 16 20 30 40 63 80 125

36 2 4 4-6 6 10 16 20 - 25 25 30-40 40-63

Transformatörün Nominal Gücü ( kVA )

O.G. Sigortanın Nominal Akımları ( A )



36 kV

0,4 kV

6 A

160 kVATr

Yükler

ÖRNEK :

16 kA

5 kA



1. KullanKullanıılacak sigortanlacak sigortanıın anma akn anma akıımmıınnıın (n (InsIns) ) 
seseççimi :imi :

Trafonun Nominal Akımı (Int) = P   (   3 x Ui ) formülünden;
Int = 160 kVA / (   3 x 36 kV ) = 2,57 A bulunur.

Trafonun, kısa süreli de olsa aşırı yüklenebileceği düşünülerek 
seçilecek sigortanın anma akımı ;
Ins > 1,3 x Int eşitliğinden;
Ins > ( 1,3 x 2,57 A = 3,3 A ) olmalıdır.
Burada 4A ve daha üstü sigorta seçmek mümkündür.

Trafonun mıknatıslanma akımı da göz önünde bulundurularak
36kV, 160 kVA trafo için  ELİMSAN marka sigorta seçim 
tablosuna göre Ins = 6 A’ lik sigorta seçilmiştir.



2. K2. Kıısa Devre sa Devre ŞŞartlarartlarıınnıın Kontroln Kontrolüü ::

ELİMSAN marka 6 A’lik sigorta için ;
Imins = 35 A dir.

Transformatörün sekonder terminalinde kısa devre meydana 
geldiğinde primer sargıdan geçen kısa devre akımı ;

Ikt = ( Int x 100 )  /  % Uk formülünden,
Ikt = ( 2,57 x 100 ) /  4,5 =  57,1 A bulunur.

Ikt > Imins eşitliğinden
57,1 A > 35 A  olur ve minimum açma akımı sağlanır.



3. Transformat3. Transformatöör Mr Mııknatknatııslanma Akslanma Akıımmıınnıın ( n ( IeIe) ) 
KontrolKontrolüü ::

Bu akımın değeri ve süresi transformatör üreticisi tarafından 
verilmelidir. Eğer bu değer bilinmiyorsa, transformatörün 
anma akımının 10  - 12 katı, 100 ms (0,1 s) süre olarak 
belirlenir.

Ie = Int x 12 Ie = 2,57 A x 12 = 30.8 A

ELİMSAN marka 6 A OG sigortasına ait akım-zaman 
eğrisinden 30,8 A de açma zamanı 0,2 s > 0,1 s olduğundan, 
sigortanın açma yapmama şartı sağlanmış olur.

Diğer bir ifade ile ;

6 A Sigortamız akım-zaman eğrisinden 0,1saniyede  35 A’i
kesmektedir. Trafonun 0,1 saniyedeki mıknatıslanma akımı
30,8 A olduğundan bu süre boyunca sigorta gereksiz açma 
yapmaz. 





4. Ge4. Geççirme Akirme Akıımmıınnıın ve In ve I22 t Det Değğerinin Kontrolerinin Kontrolüü ::

ELİMSAN marka 6 A OG 
sigortasına ait  I 2 t 
eğrisinden görüleceği üzere, 
şebekedeki başlangıç kısa 
devre akımı Ik’’ = 16 kA’ i 
geçirme akımı Id < 1,5 kA
olup , şalt tesisinin test 
edildiği 16 kA’ lik dayanma 
kısa devre akımından küçük 
olduğu için uygundur. 



5. Se5. Seççilen sigorta ilen sigorta bubuşşonunaonuna ait akait akıımm--zaman zaman 
karakteristikarakteristiğğinin 10 saniyelik binin 10 saniyelik bööllüümmüünde erime nde erime 

akakıımmıınnıın kontroln kontrolüü ::

ELİMSAN marka 6 A OG sigortasına ait  
akım-zaman karakteristiğinden 10 saniyedeki 
sigortanın erime akımı;

If10 = 17 A bulunur.

If10 /  Ins   < 6 ifadesinin kontrolü;

(17 /  6 = 2,83 )  < 6

IEC 787 veya DIN VDE 0670 kısım 402’de 
verilen şart sağlanmaktadır.      



6. Se6. Seççilen sigortailen sigorta bubuşşonunaonuna ait akait akıımm--zaman zaman 
karakteristikarakteristiğğinin 0,1 saniyelik binin 0,1 saniyelik bööllüümmüünde erime nde erime 

akakıımmıınnıın kontroln kontrolüü ::

ELİMSAN marka 6 A OG sigortasına ait  akım-zaman 
karakteristiğinden 0,1 saniyedeki sigortanın erime 
akımı;

If0,1 = 35 A bulunur.

If0,1 / Ins   > 7 x ( Ins / 100 ) 0,25 ifadesinin kontrolü;

( 35 / 6 = 5,83 )  > ( 7 x (6 / 100) 0,25 = 3,46 )

IEC 787 veya DIN VDE 0670 kısım 402’de verilen 
şart sağlanmaktadır.      




