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Alternatif Akım 
Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri  (1 kV≤52 kV)
Metal Mahfazalı Hücreler-2

Elk. Müh. Avni Aydoğan
avniaydogan@gmail.com

teknik

III. SINIFLAMA
Yeni standarda göre MMH’ler;
• Servis Sürekliliği Kaybına,
• Bölümlendirici tipine,
• İç Ark Dayanımına, göre sınıflan-

dırılmaktadır. 

a. Servis Sürekliliği Kaybı 
Sınıflaması (LSC): Bir hücrenin erişi-
lebilir ana devre bölümlerinden biri-
ne erişildiğinde, diğer bölümlerin ve/
veya yanlardaki diğer hücrelerin ener-
jili kalıp kalamayacağının derecesini 
tanımlar

LSC Sınıfı Yapısal tasarım özelliği
Hücrenin erişilebilir ANAHTARLAMA 

BÖLÜMÜ’ne erişim sağlandığında;

LSC1 Ţ�)»DSF�J¦JOEF�WF�LPNĝV�I»DSFMFS�BSBTðOEB�
IFSIBOHJ�CJS�CµM»NMFZJDJ�CVMVONB[
Ţ�5»N�CJMFĝFOMFS�UFL�CJS�CµM»N�J¦JOEF�ZFS�
BMðS�
Ţ�4FSWJT�T»SFLMJMJÞJ�BNB¦MBONB[�

"/"�#"3"�JMF�CJSMJLUF�U»N�ĝBMU�TJTUFNJ�	BOB�CB-
SBZB�CBÞMð�EJÞFS�I»DSFMFS
�FOFSKJTJ[�CðSBLðMNBMðEðS�

	

• LSC1’ye dahil olan MMH’ler:

• LSC2’ye dahil olan MMH’ler:

LSC Sınıfı Yapısal tasarım özelliği

H ü c r e n i n  e r i ş i l e b i l i r 

ANAHTARLAMA BÖLÜMÜ’ne 

erişim sağlandığında;

LSC2

Ţ"OB�CBSB�CµM»N»�EðĝðOEB�FSJ-
ĝJMFCJMJS�FO�B[�CJS�CµM»N�EBIB�
WBSEðS�
Ţ�4FSWJT�T»SFLMJMJÞJ�Z»LTFLUJS�

Ţ�"OB�CBSB�HFSJMJN�BMUðOEBEðS�
Ţ�4JTUFNEFLJ�EJÞFS�I»DSFMFS�HFSJ-
MJN�BMUðOEB�LBMBCJMJS�
Ţ� ,BCMP� CBÞMBOUð� CµM»N»O»O�
HFSJMJNTJ[� IBMF� HFUJSJMNFTJ� WF�
UPQSBLMBONBTð�HFSFLJS�

	
	

NOT:  LSC kategorisi, metal mahfazalı hücrenin güvenilirliği ile ilgili bir sınıf değildir.
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b. Bölümlendirici Tipine göre 
Sınıflama: (PM/PI)

• Bölümlendirici sınıfı PM:
Bölümlendiriciler, topraklanmış 

metalik bir örtüdür. Varsa perdeler 
de metalik malzemeden yapılmıştır. 
Metal bölümlendiriciler; AÇILMIŞ bö-
lüm içinde elektriksel alan oluşumunu 
engeller, bölüm içinde yapılacak bir 
çalışmada personel güvenliğini artırır.

• Bölümlendirici sınıfı PI: 
Bölümlendiricilerin ya da perde-

lerin en az bir adeti, metalik olmayan 
“yalıtkan” bir malzemeden yapılmıştır. 
PM: Bölümlendirici metal, 
PI:   Bölümlendirici yalıtkan   

c. İç Arka Göre Sınıflama (IAC):
İç ark olması durumunda, kişile-

rin korunması için şart koşulan kri-
terlerin karşılandığı, metal mahfazalı 

hücrelerdir. Tasarımın etkinliği TS 
EN 62271-200, Ek A’ya göre yapılan 
deney işlemiyle doğrulanır. Başarılı 
olarak deneyden geçirilmiş tasarımlar 
IAC sınıflandırması ile belirtilir. İç arka 
karşı dayanıklı hücrelerin sınıflaması 
aşağıdaki gibidir.

• LSC2A: LSC2 kategorisinde yer alan ancak LSC2B kategorisine girmeyen metal mahfazalı hücrelerdir. Ana bara bölümü dışında 
en az bir erişebilir bölüm vardır.

LSC Sınıfı Yapısal tasarım özelliği
Hücrenin erişilebilir ANAHTARLAMA 

BÖLÜMÜ’ne erişim sağlandığında;

LSC2A

Ţ�"OB�CBSB�CµM»N»�EðĝðOEB�FSJ-
ĝJMFCJMJS� FO�B[� JLJ�CµM»N�EBIB�
WBSEðS��
Ţ�4FSWJT�T»SFLMJMJÞJ�Z»LTFLUJS�

Ţ�"OB�CBSB�HFSJMJN�BMUðOEBEðS�
Ţ�4JTUFNEFLJ�EJÞFS�I»DSFMFS�HFSJMJN�BMUðOEB�
LBMBCJMJS�
Ţ� ,BCMP� CBÞMBOUð� CµM»N»O»O� HFSJMJNTJ[�
IBMF�HFUJSJMNFTJ�WF�UPQSBLMBONBTð�HFSFLJS�

	
•LSC2B: Bu kategoride yer alan hücrelerde, hücrenin diğer erişilebilir herhangi bir bölümüne erişildiğinde, kablo bölümünün 
enerjili kalması amaçlanır. En az üç bölüm bulunur.

LSC Sınıfı Yapısal tasarım özelliği
Hücrenin erişilebilir ANAHTARLAMA 

BÖLÜMÜ’ne erişim sağlandığında;

-4$�#

Ţ�"OB�CBSB�CµM»N»�LBCMP�CBÞ-
MBOUð�CµM»N»�WF�BOBIUBSMBNB�
CµM»N»�PMNBL�»[FSF�en az iki�
CµM»NEFO�PMVĝVS��
Ţ�4FSWJT�T»SFLMJMJÞJ�Z»LTFLUJS�

Ţ�"OB�CBSB�HFSJMJN�BUðOEBEðS�
Ţ�4JTUFNEFLJ�EJÞFS�I»DSFMFS�HFSJMJN�BM-
UðOEB�LBMBCJMJS�
Ţ�,BCMP�CBÞMBOUð�CµM»N»�HFSJMJN�BMUðOEB�
LBMBCJMJS�

NOT: Tek hat şemaları IEC EN 62271-200:2012 no’lu standarttan alınmıştır. 	 	

Resim-1 Resim-2
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VI. TİP DENEYLERİ:
Tip deneyleri temsili bir fonksi-

yonel birim üzerinde yapılır. Tiplerin, 
beyan değerlerinin ve bileşenlerin 
muhtemel kombinasyonlarının çe-
şitliliğinden dolayı metal mahfazalı 
anahtarlama ve kontrol düzeninin 
bütün düzenlemeleriyle tip deneyleri-
nin yapılmasının pratik olmadığı ilgili 
standartta belirtilmiştir. Bu nedenle 
2015 yılında IEC tarafından IEC TR 
62271-307 no’lu bir TEKNİK RAPOR 
(Technical Report) yayınlanmış, yapı-
lan tip deneylerinin diğer tipler için 
hangi koşullarda geçerli olabileceği 
açıklanmıştır. Tip Deneyleri üç grupta 
toplanmıştır. Bunlar;

	

ÖRNEKLER:

ERİŞİM A: Sadece yetkili persone-
lin erişmesine izin verilen MMH’ler, 

Örnek: Kompakt bir OG/AG Dağıtım 
Merkezi içinde yer alan MMH’ler.

	

ERİŞİM B: Halka açık yerlerde te-
sis edilen, erişimin sınırlı olmadığı 
MMH’ler.

Örnek: Zemin Tipi (Pad-Mounted) 
Anahtarlama ve Kumanda Düzenleri

	

ERİŞİM C: Direk üzerine tesis edi-
len MMH’ler.

Örnek: Direk üzerinde montaj edi-
len metal mahfazalı Tekrar Kapamalı 
Kesici (Recloser), Yük Ayırıcı.

ÖNEMLİ NOT: Sınıflandırma kapsamına giren koruma, bakım çalışmaları altındaki personelin korunmasıyla ilgili değildir.

Örnek: AFLR 16 kA, 1 s
A: Hücre sadece yetkili personelin erişebileceği bir yerde 
tesis edilir.
F: Önden, 

a. Zorunlu Tip Deneyleri:

Sıra No Deney Adı

1
:BMðUðN�%FOFZMFSJ
Ţ�:ðMEðSðN�%BSCF�%BZBOðN�%FOFZJ
Ţ�ĜFCFLF�'SFLBOTMð�(FSJMJNF�%BZBOðN�%FOFZJ

2 4ðDBLMðL�"SUðĝ�%FOFZJ
3 "OB�%FWSF�%JSFODJOJO��M¦»MNFTJ
4 ,ðTB�4»SFMJ�%BZBOðN�"LðNð�WF�5FQF�%BZBOðN�"LðNð�%FOFZJ
5 ,BQBNB�WF�,FTNF�,BQBTJUFTJOJO�%FOFUMFONFTJ�%FOFZJ
6 .FLBOJL��BMðĝNB�%FOFZMFSJ
7 ,PSVNB�%FSFDFTJOJO�%FOFUMFONFTJ�%FOFZMFSJ

L: Yandan,
R. Arkadan erişim serbesttir. 
16 kA, 1 s: İç ark deneyi, 1 saniye süre ile 16 kA uygulanarak 
yapılmıştır.
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b. Uygulanabildiğinde Zorunlu olan Tip Deneyleri:

Sıra 

No

Deney Adı

1
5FIMJLFMJ�FMFLUSJLTFM�FULJMFSF�LBSĝð�LJĝJMFSJO�LPSVONBTðOðO�
EPÞSVMBONBTð�EFOFZMFSJ

2 (B[�EPMV�#µM»NMFSJO�EBZBOðNðOðO�EPÞSVMBONBTð�EFOFZJ
3 (B[�ZB�EB�TðWð�EPMV�#µM»NMFSJO�Tð[EðSNB[MðL�EFOFZJ
4 ï¦�BSL�EFOFZJ

c. İsteğe Bağlı Tip Deneyleri (imalâtçı ile kullanıcı arasındaki 
anlaşmaya bağlıdır.)

Sıra 

No

Deney Adı

1
)BWBEBO�LBZOBLMBOBO�Eðĝ�FULJMFSF�LBSĝð�EPOBOðNðO�LPSVO-
NBTðOð�EPÞSVMBNBL�J¦JO�ZBQðMBO�EFOFZMFS

2 .FLBOJL�EBSCFZF�LBSĝð�EPOBOðNðO�LPSVONBTðOð�EPÞSVMBNBL�
J¦JO�EFOFZMFS

3 ,ðTNJ�CPĝBMNBMBSðO�µM¦»MNFTJZMF�EPOBOðNðO�ZBMðUðNðOðO�EF-
ÞFSMFOEJSJMNFTJ�J¦JO�ZBQðMBO�EFOFZMFS

4 4VOJ�LJSMFONF�EFOFZMFSJ
5 ,BCMP�EFOFZ�EFWSFMFSJOEF�ZBQðMBO�ZBMðUðN�EFOFZMFSJ

NOT: Tip deneyleri, deneyden geçirilmiş bölümlerin uygunluğunu bozabilir. Bundan dolayı tip deneyi için kullanılan deney nu-
muneleri alıcı ile imalâtçı arasında anlaşma olmaksızın hizmette kullanılmamalıdır.

1. IEC EN 62271-200 no’lu standart, 2. ABB Switchgear Manual,

KAYNAKÇA

3. Sıemens Handbook

TMMOB Afet Sempozyumu, 
`Ülkemizdeki doğa olaylarının afete 
yol açmasını engellemek için atılma-
sı gereken adımlar ile zarar azaltma, 
afetlere hazırlık, müdahale ve daya-
nışma konularında örgütlülüğü geliş-
tirme` amacıyla 20-22 Nisan 2022 ta-
rihlerinde düzenleniyor. Hem fiziksel 
hem de çevrimiçi gerçekleştirilmesi 
planlanan etkinlikte, çağrılı sunumla-
rın yanı sıra sözlü ve poster bildirilere 
yer verilmesi, ayrıca paneller düzen-
lenmesi hedeflenmektedir.

TMMOB tarafından düzenlenen 
TMMOB Afet Sempozyumu`nun hazır-
lık çalışmaları kapsamında ilk duyuru 
gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Odaların 
yanı sıra ilgili kurum, kuruluşlar ve 
üniversitelerden katılım beklenen 
etkinlikte, "ülkemizdeki doğa olayla-
rının afete yol açmasını engellemek 
için atılması gereken adımlar ile zarar 
azaltma, afetlere hazırlık, müdahale 
ve dayanışma konularında örgütlülü-

ğü geliştirme" amaçları doğrultusunda 

afet politikalarının masaya yatırılma-

sının hedeflendiği bildirildi. 

Tüm tarafların katılımıyla konu-

ların tartışılması ve ulusal düzey-

de sonuçlara ulaşılmasını varılması 

amaçlanan Sempozyumda, jeolojik, 

hidrolojik, meteorolojik kökenli doğa 

olayları irdelenecek. Sempozyumda, 

aşağıda detaylarına yer verilen kav-

ramsal çerçevede, "Doğa ve İnsan 

Kaynaklı Afetler" konusunda çalışan 

tüm taraflara 25 Ekim 2021 tarihine 

kadar bildiri çağrısı yapılmaktadır: 

1- Afet Yönetimi

2-Afet ve Acil Durum Hazırlığı

3-Planlama, Uygulama ve Denetim

4-Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar

5-Mevzuat ve Hukuksal Boyut

6-Eğitim

7-Afetlerin Ekonomi-Politiği

8-Afetlerin Sosyal Boyutları

9-Yerel/Bölgesel Afet Çalıştayları

TMMOB Afet Sempozyumu
      20-22 Nisan 2022

Sempozyum Takvimi
25 Ekim 2021 

Bildiri Özetlerinin Gelmesi 

12 Kasım 2021 
Bildiri Kabulü ve Yazım Kılavuzu 

Gönderilmesi

14 Ocak 2022 
Bildiri Asılları Gelmesinin Son Günü

11 Mart 2022 
Bildiri Kabul, Ret veya Düzeltme 

Yazıları Gönderilmesi

21 Mart 2022
Bildiri Asıllarında Son Düzeltme 

Yapılması
Ayrıntılı Bilgi: 

https://afetsempozyumu.org/


