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inalarda elektrik tesisatýndan gelebilecek tehlikelere
karþý alýnan önlemler içinde binada bulunan bütün
metal kýsýmlarýn eþpotansiyel baðlanmasý, daha açýk
ifade ile ayný potansiyelde tutulmasý gerekmektedir. Bu
maksatla binanýn ana tablosu civarýnda bir bara oluþturularak,
elektrik tesisatýnýn bütün koruma hatlarý bu barada toplandýðý
gibi, bina içindeki metal boru tesisatlarý (kalorifer borularý,
doðal gaz borularý, su borularý) bir iletkenle bu baraya
irtibatlandýrýlýr. Bu bara ayrýca topraklanýr. Topraklama, yeni
binalarda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliði
hükümleri uyarýnca, temel topraklamasý þeklinde yapýlýr. Adý
geçen yönetmeliðin yayýnýndan önce inþa edilmiþ binalarda
ise uygun elektrot sistemleri kullanýlmalýdýr.

tüketicilerin güvenlik yönünden TT sistem tarzýnda
baðlanmalarý gerekmektedir. Bu baðlantý tarzýnda bina içindeki
nötr hattý yalýtýlmýþ iletkenlerle çekilir ve Artýk Akým Anahtarý
(Resudial Current Device) (piyasada yanlýþ olarak kaçak akým
anahtarý v.b. isimlerle anýlýr.) kullanýlmasý þarttýr. AAA'larýnýn
TT sistemde kullanýlmasý zorunluðu, Elektrik Ýç Tesisleri
Yönetmeliðinde ve bütün Avrupa yönetmeliklerinde
bildirilmektedir. Bu anahtarlarýn kullanýlmadýðýný veya
göstermelik olarak tablolarda bulunduðunu görmekteyiz. TT
sistemde ayrýca nötr hatlarý hiçbir þekilde koruma hatlarý ile
birleþtirilmez.

Türkiyede elektrik enerjisini alçak gerilimle alan bütün

Elektrik tesislerinin yönetmeliklere uygun olarak yapýlmamasý
veya eksik yapýlmasý tehlikeleri artýrmaktadýr. Aþaðýda düzgün
bir tesisatýn nasýl olmasý gerektiði gösterilmiþtir.

Yanlýþ uygulamalar veya eksik donanýmlar halinde tehlikenin
nasýl doðacaðý aþaðýdaki þekil üzerinde incelenebilir.

1- Binada koruma hatlarý topraklama ve AAA'larý
bulunmamaktadýr: Kombi kazanýnýn koruma topraklamasý
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için yer yoktur. Buna karþýlýk gaz kolonu bir çubuk ile
topraklanmaktadýr.
Kombi içindeki tulumba motorunda bir gövde kýsa devresi
olmasý halinde gaz borusu üzerinden akým geçerek topraða

2- Birçok binada topraklama olmadýðýndan koruma hatlarý
(PE), nötr hatlarý (N) ile birleþtirilmektedir. Bu davranýþ
ülkemizde uygulanan koruma sistemlerine aykýrý olduðu gibi
tüketici tesisleri giriþinde enerji veren kuruluþ tarafýndan,
seçilen koruma sistemi gereði, topraklama yapýlmamasý sebebi
ile geçerli tüm elektrik tesisleri yönetmeliklerine de aykýrýdýr.
Nötr hattýnýn bina içinde veya dýþýnda kopmasý, bu þekilde
koruma altýna alýndýðý sanýlan cihaz gövdelerinde faz geriliminin
ortaya çýkmasýna yol açar.
Ayrýca hiçbir arýza durumu yokken bile, yukarýdaki þeklin
incelenmesinde, normal nötr akýmlarýna gaz borusu üzerinden
akma imkaný saðlandýðý görülür. Bu gibi durumlarda borular
üzerinden akan akýmýn çok büyük deðerlere ulaþtýðý, boru
eklerinde ýsý sebebi ile kýzarmalar olduðu görülmüþtür.
Vurgulanmak istenen gaz borularýnýn yalnýz baþýna
topraklanmasýnýn yetersiz olduðudur. Bina elektrik tesisatýnýn
yönetmeliklere uygun olmamasý tehlikeleri davet etmektedir.
Binalarýn topraklama dirençleri için en büyük deðerler, Avrupa

ulaþacaktýr. Ancak hatalý durum, hata akýmýnýn sigortalarýn
kesme akýmýna ulaþamamasý sebebi ile, ortadan
kaldýrýlamayacaktýr. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliði, gaz borusunun koruma hattý olarak kullanýlmasý
anlamýna gelen bu dur uma izin ver memektedir.

standartlarý dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olan Elektrik Ýç
Tesisleri Yönetmeliði taslaðýnda verilmiþtir. Özet olarak
bildirilmek gerekirse, binada en büyük eþik deðeri 300 mA
olan AAA bulunursa topraklama dirençi 80 W'u aþmamalýdýr.
Daha düþük deðerler aramak gereksizdir. Yönetmeliklere
uygun bir þekilde yapýlmýþ elektrik tesisatýna sahip binalarda
gaz borularýnýn eþpotansiyel baraya baðlanmasý yeterlidir.
Yeni olmayan dolayýsiyle temel topraklamasý bulunmayan
binalarda gaz kolonlarýnýn topraklama direnci ölçümlerinde
çok küçük deðerler bulunmasý halinde koruma hattý ve nötr
hattý birleþmelerinden þüphe edilmeli, inceleme geniþletilerek
varsa bu gibi baðlantýlar temizlettirilmeli, olmayan AAA'larý
tamamlattýrýlmalýdýr.
Gaz kolonu topraklama ölçümlerinde topraklama elektroduna
giden iletken kolona baðlý iken ve baðlý deðilken ölçüler
yapýlarak aralarýnda önemli fark varsa sebebi araþtýrýlmalýdýr.
Son söz : Yönetmeliklere uygun olmayan elektrik tesisatý
tehlikelidir.
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