
Teknik Not

Transformatörlerin Paralel 
İşletilmesi Durumunda 

Oluşabilecek Sirkülasyon 
Akımlarının Hesaplanması

Özet

Elektrik şebekelerinde ve büyük çaplı özel işletmelerde, 
işletmenin ihtiyacına göre tesiste bulunan transformatörler 

paralel şekilde çalıştırılabilmektedir. Paralel durumdaki kademe 
değiştiricili transformatörlerin farklı kademe pozisyonlarında 

çalıştırılması durumunda transformatörler arasında sirkülasyon 
akımları meydana gelmektedir. Bu akımlar transformatörün daha 

fazla ısınmasına ve ömür kayıplarının artmasına sebep 
olabilmektedir. Sirkülasyon akımlarını doğrudan ölçebilmek 

mümkün olmasa da meydana gelebilecek akım değeri 
hesaplanabilmektedir.

0
1

/2
0

2
1



Elektrik şebekelerinde ve farklı sektörlerde hizmet sağlayan fabrika veya tesislerde,
transformatörler işletme gerekliliklerine göre paralel çalıştırılabilmektedir. Kademe değiştiricili
transformatörler bu süreçte gerilimin nominal değerde tutulabilmesi amacıyla farklı kademe
değerlerinde işletilebilmekte, yükte kademe değiştiricili transformatörlerde ise kademe
değiştirme işlemi kontrolör cihazlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Paralel şekilde işletilen transformatörlerin farklı kademe değerlerinde işletilmesi durumunda bu
farktan dolayı transformatörler arasında sirkülasyon akımları meydana gelmektedir.

Örnek :

Bu durum Şekil 1’de gösterilen tek hat şemasında gösterildiği gibi örneklenmektedir. Burada, iki
adet 154/34,5 kV, 16 MVA, %uK=9 olan eş transformatörün gerilimi ±%2,5 adımlarla düzenleyen
(±2 kademe, toplam ±%5 gerilim ayarı) yükte kademe değiştiriciler ile donatıldığı ve iki
transformatörün de birer kontrolör yardımıyla otomatik modda işletildiği kabul edilmektedir.

Transformatörlerin eş olması sebebiyle paralel işletme durumunda aynı kademede çalıştırılırken
aralarında bir sirkülasyon akımı oluşmayacaktır.

Şebeke taraflı bir etki sebebiyle transformatörün primerinde gerilimin düşmesi durumunda
gerçekleşebilecek senaryoyu inceleyelim. Bu senaryoda;

1) Her iki kontrolör, akım ve gerilim transformatörlerinden aldıkları bilgileri yardımıyla gerilimin
düştüğünü tespit edecektir.

2) Kontrolörlerin kademe değiştirme işlemi öncesinde zamanlayıcıları çalışmaya başlar ve
gerilimi izlerler. Ancak birinin zamanlayıcısı daha önce harekete geçer.

3) Önce harekete geçen kontrolör sayma işlemini de önce tamamlar ve kontrol ettiği
transformatörün kademesini değiştirir.

4) Sekonder tarafta gerilim nominal banda döner ve kontrolörlerin sayma işlemi durur.
Kademe değiştirme operasyonuna ihtiyaç kalmamıştır.

Sekonder tarafta gerilim değeri nominal değerlere dönmüş olabilir. Ancak böyle bir durumda
transformatörler artık farklı kademelerde işletilmekte ve aralarında sirkülasyon akımları
oluşmaktadır. Bu akımlar tüketici tarafına hiçbir fayda sağlamadığı gibi transformatör sargılarının
ısınmasını da artırarak ömür kaybının hızlanmasına sebep olmaktadır.

Şekil 1.
Paralel çalışma senaryosu için  

oluşturulan örnek sistem
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Transformatörlerin sekonderleri arasındaki gerilim farkı;

𝑉𝑓𝑎𝑟𝑘 = 0,025 ∗
34500

3
≅ 498 𝑉

Transformatörler arasındaki döngü empedansı ise;

𝑍𝑡𝑒𝑚𝑒𝑙 =
𝑘𝑉2

𝑀𝑉𝐴
=
34,52

16
= 74,39 𝑜ℎ𝑚

𝑍𝑑ö𝑛𝑔ü = 2 ∗ 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 2 ∗ 0,09 ∗ 𝑍𝑡𝑒𝑚𝑒𝑙 = 2 ∗ 0,09 ∗ 74,39 = 13,39 𝑜ℎ𝑚 (𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓)

Artık transformatörler arasındaki bir kademelik fark sebebiyle meydana gelecek sirkülasyon
akımı hesaplanabilir.

𝐼𝑠𝑖𝑟𝑘ü𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 =
498 𝑉

𝑗13,39 𝑜ℎ𝑚
= −𝑗37,19 𝐴

Hesaplamalardan da görülebileceği gibi meydana gelen bu akım sekondere bağlı yükten
bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Ancak transformatör üzerinden geçtiği için ilave bir
yüklenme meydana getirebilmektedir.

Şebekede gerilimin gün içerisinde bir miktar daha değişmesi ve senaryonun tekrar gerçekleşmesi
durumunda, transformatörlerin iki kademe fark ile paralel şekilde işletilmesi durumunda
meydana gelecek sirkülasyon akımının değeri,

2 ∗ 𝐼𝑠𝑖𝑟𝑘ü𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 = −𝑗74,38 𝐴

Sirkülasyon akımları sistemde bağlı bulunan yükten bağımsız olarak meydana gelen akımlardır.
Transformatörlerin yüklenmeleri değerlendirilirken, transformatörlerin paralel işletilmesi
durumunda gerçekleşebilecek kademe operasyonları sebebiyle meydana gelebilen sirkülasyon
akımlarının değeri işletme durumuna göre yüksek değerlere ulaşabilir ve transformatörün daha
fazla ısınmasına ve dolayısıyla ömür kaybının artmasına sebep olabilir. Tüm bu sebeplerden
ötürü paralel işletme koşullarında, sirkülasyon akımları dikkate alınması gereken bir konu olarak
öne çıkmaktadır.

Şekil 2.
Paralel çalışma senaryonunda

meydana gelen sirkülasyon 
akımlarının gösterimi
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