SM6-36 serisi
Uygulama alanlar›

Tan›mlamalar
OG/AG transformatör istasyonlar› ve
endüstriyel da¤›t›m istasyonlar›nda
kullan›lan SM6 - 36 hücre türleri aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir.
■ IM, IMC: Yük ay›r›c›l› giriﬂ ç›k›ﬂ
■ QM: Sigorta + yük ay›r›c›s›
kombinasyonu
■ DM1-A, DM1-D: Ay›r›c› + kesicili giriﬂ
ç›k›ﬂ
■ DM2: Kesicili kuplaj
■ CM, CM2: Gerilim ölçü
■ CMI: Ak›m ve gerilim ölçü
■ GBM: Ba¤lant› ve bara yükselme
■ GAM2: Kablo ba¤lant›
■ SM: Ay›r›c›l› giriﬂ ç›k›ﬂ
■ GBC-A: Ak›m/ gerilim ölçü ve bara
yükseltme
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SM6-36 serisi
Genel

Giriﬂ
SM6 - 36 serisi SF6 gazl› anahtarlama
elemanlar›n› içeren metal-enclosed yap›da
modüler ünitelerden oluﬂur:
■ Yük ay›r›c›lar,
■ Fluarc FB4 kesici,
■ Ay›r›c›lar.
SM6 - 36 üniteleri ﬂehir ﬂebekeleri OG/AG
da¤›t›m merkezlerinin OG bölümünde ve
OG tüketici veya da¤›t›m merkezlerinde
36kV'a kadar kullan›l›rlar.
SM6 - 36 serisi teknik karakteristiklerine ek
olarak kolay tesis ve iﬂletme özelliklerinin
yan›s›ra can güvenli¤i ile ilgili standartlara
da uygundur.
SM6 - 36 birimleri dahili tip tesisler için
dizayn edilmiﬂtir (IP2XC).

Boyutlar
750-1500 mm geniﬂlik (hücre tiplerine göre)
2250 mm yükseklik
1400 mm derinlik (taban oturma yüzeyi)
Bu kompakt boyutlar alan problemi olan
tesislerde veya kompakt transformatör
köﬂklerinde tesis etme kolayl›¤› sa¤lar.
Kablo ba¤lant›s› hücrenin ön bölümünden
yap›l›r. Bütün kontrol iﬂlemleri, basit ﬂekilde
hücrenin ön taraf›ndan gerçekleﬂtirilir.
Ayr›ca hücrelere amaca uygun olarak ak›m
ve gerilim transformatörleri ve toroidler
yerleﬂtirilebilir.

Standartlar
SM6 - 36 birimleri aﬂa¤›da verilen standart
ve ﬂartnamelere uygundur:
■ IEC 298, 265,129,694,420 ve 56
■ ilgili TS standartlar›

Gösterim
SM6 - 36 birimleri aﬂa¤›da belirtilen kodlar
ile s›n›flanm›ﬂt›r:
■ ‹ﬂlev kodu (elektriksel diyagram kodu)
IM, QM, DM1A,... di¤erleri
■ Anma ak›m›
400, 630 ve 1250 A
■ Anma gerilimi
36 kV
■ Maksimum k›sa süreli dayanma ak›m
de¤erleri
12.5-16-20-25kA/1s
Örnek
IM 630-36-16 olarak belirtilen bir hücrede:
■ IM: Yük ay›r›c›l› giriﬂ veya ç›k›ﬂ hücresi
oldu¤unu
■ 630: Anma ak›m›n›n 630 A oldu¤unu
■ 36: Anma geriliminin 36 kV oldu¤unu
■ 16: K›sa süreli dayanma ak›m de¤erinin
16kA/1s oldu¤unu gösterir.
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SM6-36 serisi
Genel

Anma de¤erleri
Aﬂa¤›da verilen de¤erler -5°C, +40°C çal›ﬂma ortam s›cakl›¤› ve 1000 m alt›ndaki
yükseklikler için geçerlidir.
anma gerilimi (kV)
anma yal›t›m düzeyi
faz-toprak ve fazlar aras›
50 Hz/1 dak.
(kV etkin)
kontaklar aras›
1,2/50 µs
faz-toprak ve fazlar aras›
(kV tepe)
kontaklar aras›
kesme kapasitesi
yüksüz kablo ak›m› (A)
yüksüz transformatör ak›m› (A)
k›sa süreli
lkh/ In
400 A
600 A
dayan›m ak›m›
12,5
evet
evet
(kA / 1 s)
16
evet
evet
20
evet
evet
25
hay›r
hay›r
Kapama ak›m› k›sa süreli dayanma ak›m›n›n 2,5 kat›d›r.

36
70
80
170
195
50
16
1250A
evet
evet
evet
evet

Genel karakteristikler
Hücre çeﬂitleri
anma ak›m›(In)
hücreler
IM
IMC
QM
SM
CM
CM2
CMC
DM1-A
DM1-D
DM2
GAM2
GBC-A
GBM

63 A

DM1-A, DM1-D, DM2

1250 A

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

400 A

630 A

1250 A

400 A
400 A

630 A
630 A

25 kA
25 kA

25 kA
25 kA
25 kA
630 A

x

25 kA
25 kA
25 kA

mekanik dayan›m
IEC 265'e göre
1000 açma -kapama

elektriksel dayan›m
IEC 265'e göre
100 açma-kapama
cosø=0.7 anma ak›m›nda

IEC 56'ya göre
10 000 açma -kapama

IEC 56'ya göre
16 kA'de 40 kesme iﬂlemi
cosø=0.7 anma ak›m›nda
10 000 kesme iﬂlemi

S›cakl›klar
■ Stoklama: -40°C den +70°C ye
■ Çal›ﬂma ortam›: -5°C den +40°C ye
■ Di¤er s›cakl›klar için bize dan›ﬂ›n›z.
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630 A

x

maksimum kesme kapasitesi
anma ak›m›(In)
63 A
hücreler
IM
IMC
QM
20 kA
DM1-A
DM1-D
DM2
CMC
dayan›m
üniteler
IM, IMC, QM, CMC, SM

400 A

SM6-36 serisi
Fonksiyonlar›n tan›t›m›

ﬁebekeye ba¤lant›:
sayfa
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Yük ay›r›c›l› giriﬂ - ç›k›ﬂ
IM (750 mm)

Yük ay›r›c›l› giriﬂ - ç›k›ﬂ
IMC (750 mm)

Ay›r›c›l› giriﬂ - ç›k›ﬂ
SM (750 mm)
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SM6-36 serisi
Fonksiyonlar›n tan›t›m›

Koruma
sayfa
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Sigorta + yük ay›r›c›s› kombinasyonu
QM (750 mm)
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Kesicili giriﬂ-ç›k›ﬂ hücresi
DM1-A (1000 mm)

Kesici hücresi (sa¤dan ç›k›ﬂl›)
DM1-D (1000 mm)
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Çift ay›r›c›l› kuplaj hücresi
DM2 (1500 mm)
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SM6-36 serisi
Fonksiyonlar›n tan›t›m›

Ölçü
sayfa
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Gerilim ölçü hücresi
CM (750 mm)

Gerilim ölçü hücresi
CM2 (750 mm)

Ak›m ve gerilim ölçü hücresi
CMC (1150 mm)

(faz - toprak gerilim ölçü transformatörü)

(faz - faz gerilim ölçü transformatörü)

(faz - toprak gerilim ölçü
transformatörü)

kablo ve bara ba¤lant›

Kablo ve bara ba¤lant›
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Kablo ba¤lant› hücresi
GAM2 (750 mm)

Bara yükselme hücresi
GBM (750 mm)

Ak›m ölçü + bara yükselme
hücresi
GBC-A (750 mm)
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SM6-36 serisi
Tan›t›m

Haz›r tesisler

Yük ay›r›c› hücresi

SF6 gazl› anahtarlama elemanlar›

Yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›

Kontrol/izleme ve koruma sistemleri
Sepam
Dijital çok fonksiyonlu koruma sistemleri serisi

Komple bir seri:
Bütün uygulamalar
Sepam serisi bütün uygulama tiplerini
karﬂ›layacak kapasiteye sahip olan bir koruma ve kontrol
birimleri grubudur:
■ da¤›t›m tesisleri
■ baralar
■ transformatörler
■ motorlar
■ kondansatörler
■ generatörler
■ ölçme ve kontrol
Her Sepam iﬂlevler, performans ve fiyat aç›s›ndan optimize
edilmiﬂ bir çözümdür.
Bütün ‹ﬂlevler
Her Sepam ilgili oldu¤u uygulaman›n gerektirdi¤i bütün koruma, kontrol, izleme
ve ihbar iﬂlevlerini içerir.Bu iﬂlevlerin geniﬂ ayar aral›klar›, her tipte e¤rileri
vard›r ve bu nedenle herhangi bir koruma sisteminde kullan›labilirler. Her
Sepam'da sunulan iﬂlev seçenekleri her gün elektrikli cihaz projeleri geliﬂtirme
mücadelesi ile karﬂ› karﬂ›ya olan Merlin Gerin'in mühendislik, deneyim ve
uzmanl›¤›n›n bir sonucudur. Ayr›ca lojik seçicilik olarak adland›r›lan iﬂlev,
zaman seçicili¤i aral›klar› ve e¤rinin tipi ne olursa olsun(sabit veya ters
zamanl›) bir ar›za ortaya ç›kt›¤›nda açma süresinin daha da düﬂürülmesini
mümkün k›lar. Bu ilke baralarda ekonomik koruma yapabilmesine veya seçicilik
devam edecek ﬂekilde tesisin kayna¤a yak›n k›sm›nda gecikme süresinin daha
k›sa de¤erlere ayarlanabilmesine imkan verir. Yani Sepam alçak gerilim
ﬂebekelerinin ve 220 kV'a kadar olan yüksek gerilim ﬂebekelerinin koruma ve
kontrol gereksinimlerini gereken etkinlikte karﬂ›layabilir.
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Fluarc FB4 kesici

SM6-36 serisi
Tan›t›m
Fabrika yap›m› haz›r tesisler

Yük ay›r›c›l› hücre

5 Hücre bölmesi
1 Anahtarlama eleman›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar› içi SF6 gaz› ile dolu
yap› içerisindedir ve mühürlü bas›nç
sistemine uygundur.
2 Baralar: Bütün baralar yatay olarak ayn›
seviyededir ve ek pano yerleﬂtirilmesine
olanak verir.
3 Ba¤lant›: Hücrenin ön kapa¤› ç›kar›larak
yük ay›r›c›s›n›n ve topraklama anahtar›n›n
alt terminaline (IM hücreleri) veya
sigortan›n alt terminaline (QM hücreleri)
ba¤lant› yapmak mümkündür. QM
hücrelerinde sigortan›n alt terminalinde
ikinci bir topraklama anahtar› bulunur.
4 ‹ﬂletme mekanizmas›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar›n›n tahrik mekanizma
elemanlar›n› ve hareketli kontaklar› ile
do¤rudan mekaniki irtibatl› olan konum
göstergelerini içerir.
5 Alçak gerilim: Kompakt röle devreleri,
AG sigorta ve terminal blo¤u rölelerini
içerir.

Kesicili hücre

5 Hücre bölmesi
1 Anahtarlama eleman›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar› içi SF6 gaz› ile dolu
yap› içerisindedir ve mühürlü bas›nç
sistemine uygundur.
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2 Baralar: Bütün baralar yatay olarak ayn›
seviyededir ve ek pano yerleﬂtirilmesine
olanak verir.

2
1
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3

3 Ba¤lant› ve anahtarlama eleman›:
Kesicinin alt taraf›ndaki terminallere
ba¤lant› yap›lan bölümdür ve ön taraftan
ulaﬂ›labilir. DM1-A hücreler için Fluarc FB4
kesici kullan›l›r.
4 ‹ﬂletme mekanizmas›: Yük ay›r›c›s›,
kesici ve topraklama anahtar›n›n tahrik
mekanizma elemanlar›n› içerir. Kesici
iﬂletme mekanizmas› motorlu yap›labilir
(iste¤e ba¤l›).
5 Alçak gerilim: kompakt röle devreleri ve
test terminal bloklar›n› içerir. Daha fazla
hacim gerekti¤inde, hücrenin üst k›sm›na
ilave yap›labilir.

Kesicilerin ve ay›r›c›lar›n›n iﬂletme
güvenli¤i
SM6 - 36 serisinde iﬂletme güvenli¤i
hücrelerin 5 ayr› bölümden oluﬂmas›,
anahtarlama iﬂlemlerinin kolayl›¤› ve
kilitlemeler ile sa¤lanm›ﬂt›r.

‹ﬂletme kolayl›¤›
■ ‹ﬂletme mekanizmas› bir bütün olarak
iﬂletme mekanizmas› bölmesine
yerleﬂtirilmiﬂtir.
■ Levye küçük bir kuvvet ile hareket
ettirilebilir.
■ Açma kapama iﬂlemleri levye ile veya
istenirse buton veya açt›rma üniteleri ile
yap›labilir.
■ Yük ay›r›c›lar› ve topraklama
anahtarlar›n›n konumlar› hücre ön
yüzündeki mimik diyagram üzerinden
görülebilir.
■ Hücrede gerilim olup olmad›¤› kablo
baﬂl›klar› üzerindeki kapasitif gerilim
bölücülere ba¤l› neon lambalar› ile
görülebilir.

Ay›rma ve pozitif kesme gösterimi
Tahrik mekanizmas› ve topraklama
anahtarlar›n›n pozisyon göstergeleri direkt
olarak, tahrik mekanizma elemanlar› ve
hareketli kontaklar›na mekanik olarak
ba¤lanm›ﬂt›r. Bu sayede oldukça güvenli bir
pozisyon göstergesi temin edilmiﬂ olur.
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SM6-36 serisi
Tan›t›m (devam)
SF6 gazl› anahtarlama elemanlar›

Yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
Üç faza ait döner kontaklar 1.5 bar bas›nçta
SF6 gaz› ile dolu epoksi hazne
içerisindedir.
Bu sistem maksimum iflletme güvenli¤i
sa¤lar.
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SM6 - 36 serisinde yük ay›r›c›lar›, ay›r›c›lar,
topraklama anahtarlar› ve kesicilerde
izolasyon ve kesme fonksiyonlar› SF6
(sülfür hekza florid) gaz› ile gerçeklefltirilir.
Aktif k›s›mlar yal›tkan bir ortamda
bulunurlar.
Bu hücre IEC 56 ek EE (1987)ye uygun
olarak SF6 gaz› ile dolu olup "mühürlü
bas›nç sistemi"ne uygundur.
SM6 - 36 ünitelerinin üstünlükleri:
■ Uzun iflletme ömrü
■ Aktif serbest parçalarda bak›ma gerek
olmamas›
■ ‹flletme güvenli¤i
■ Yüksek elektriksel dayan›m
■ Anahtarlama afl›r› gerilimlerine neden
olmamas›
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Gaz s›zd›rmazl›¤›
Epoksi hücre "mühürlü bas›nç sistemi"ne
uygun olarak SF6 gaz› ile doldurulmufltur
6
ve gaz s›zd›rmazl›¤› fabrikada kontrol
edilmifltir.
‹flletme güvenli¤i
Yük ay›r›c›s›n›n üç konumu vard›r: "kapal›",
"aç›k", veya "topraklanm›fl". Bu sayede
do¤al kilitleme (yani yük ay›r›c›s› hem
kapal› hem de topraklanm›fl konumda
olamaz) sa¤lanm›fl ve yanl›fl manevralar
önlenmifl olur. Kontak hareket h›z› özel bir
mekanizma ile operatör hareketinden
ba¤›ms›z k›l›nm›flt›r.
■ Bu sistem ile kesme ve ay›rma ifllevleri
ba¤lan›r.
■ SF6 gaz› içerisindeki topraklama
anahtar› standartlara uygun olarak k›sa
devre üzerine kapama yetene¤ine sahiptir.
■ Kazara oluflacak bas›nçlar güvenlik
zar›n›n aç›lmas› ile giderilmifltir ve her
durumda gaz, hücrenin arka k›sm›na do¤ru
kanalize edilir. Böylece hücrenin ön
k›sm›nda oluflabilecek tehlikeli durumlar
önlenmifl olur.
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Epoksi hazne
Kapak
Kontak tafl›y›c› mil
Sabit kontak
Hareketli kontak
Conta

Kesme prensibi
SF6 gaz› kabul edilir kalitesi sayesinde
elektriksel ark söndürülmesinde kullan›l›r.
Ark›n so¤utulmas›n› artt›rmak üzere ark ve
gaz aras›nda rölatif bir hareket yarat›l›r.
Kontaklar ayr›lmaya bafllad›¤›nda ark
oluflur. Daimi m›knat›s›n oluflturdu¤u
manyetik alan ve ak›m birleflimi, sabit
kontak çevresinde bir ark rotasyonu
oluflturur. Bu rotasyon sayesinde hem ark
boyu uzar hem de so¤urken, ak›m do¤al
s›f›r›nda söndürülür. Sabit ve hareketli
kontaklar aras›ndaki mesafe toparlanma
gerilimine yetecek büyüklüktedir. Bu basit
ve güvenli sistemin ayr›ca kontaklar
üzerinde çok az bir stres yaratmas›
sayesinde de elektriksel dayan›m› oldukça
iyilefltirilmifltir.

kontaklar kapal›
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kontaklar aç›k

kontaklar topraklanm›fl
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SM6-36 serisi

Fluarc FB4 kesici
Fluarc FB4 kesici birbirinden ba¤›ms›z üç
ayr› kutuptan oluﬂur ve iﬂletme
mekanizmas› ile ba¤lant›lar›n› sa¤layan bir
ﬂasi üzerine tesbit edilmiﬂtir. Her bir kutup
1.5 bar ba¤›l bas›nçta SF6 gaz doldurulmuﬂ
olup aktif k›s›mlar yal›tkan muhafaza
içerisindedir.
Bu sistem maksimum iﬂletme güvenli¤i
sa¤lar.
Gaz s›zd›rmazl›¤›
Kutuplar SF6 gaz› ile doldurulmuﬂ olup
"mühürlü bas›nç sistemi"ne uygundur ve
gaz s›zd›rmazl›¤› fabrikada kontrol edilir.
‹ﬂletme güvenli¤i
Kesme tekni¤i
SF6 gazl› kesiciler gaz›n kendi kendine
s›k›ﬂt›r›lmas› prensibine dayan›r.
SF6 gaz›n›n do¤al özellikleri ve yumuﬂak
kesme tekni¤i anahtarlama aﬂ›r›
gerilimlerinin azalt›lmas›n› sa¤lar.
S›k›ﬂt›rma
kontaklar ayr›lmaya baﬂlad›¤›nda piston
SF6 gaz›n› hafifçe s›k›ﬂt›r›r.
Ark periyodu
Ark kontaklar› ayr›l›r ayr›lmaz kontaklar
aras›nda ark oluﬂur, az bir miktar gaz
s›k›ﬂt›rma ortam›n› terk eder, gaz üfleyici
taraf›ndan yönlendirilen gaz, ark üzerine
üflenir. Küçük ak›mlar›n kesilmesi s›ras›nda
cebri konveksiyon ile ark so¤utulur. Daha
sonra kontak bölgesi civar›ndaki bölgenin
dielektrik dayan›m kazanmas› SF6 gaz›n›n
özellikleri sayesinde gerçekleﬂir.
Son üfleme
Kontaklar tamamen ayr›l›ncaya kadar
devam eden harekette, kontaklararas›
bölgeye so¤uk gaz üflenerek kesicinin
hareketi tamamlan›r.

kontaklar kapal›

ön s›k›ﬂt›rma
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Alt kapak
Mühürleme sistemi
‹ﬂletme mili
Epoksi hücre
Valfler
Hareketli piston
Hareketli ark konta¤›
Ana hareketli kontak
Sabit ark konta¤›
Gaz üfleyici
Sabit ana kontak

ark periyodu

kontaklar aç›k
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