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TT Şebeke
 
Trafo yıldız noktası topraklanır. (işletme topraklaması) İşletme cihazlarının da gövdesi farklı bir topraklama sistemi üzerinden topraklanır 
(koruma topraklaması) İşletme ve koruma topraklamaları birbirleri ile birleştirilmezler. 
Bu tip şebekelerde koruma topraklamasının değeri.
   
Ra = Ut/la formülü ile hesaplanır.  
Ra: Koruma Topraklaması Direnci 
Ut: İzin Verilen Dokunma Gerilimi (50V) 
la: Cihazın önündeki sigortanın ani açma akımıdır.
     
Örneğin ; B16 sigorta ile korunan bir cihaz için TT sistemde topraklama 
değeri Ra =  50V/5x16 = 0,66 Ohm olmalıdır. (Nominal akımı 16A olan 
B tipi sigorta için ani açma akımı la = 5xln olacaktır)

Cihazın önünde 30mA lik RCD (artık akım anahtarı) olması durumunda 
Ra = 50V/30mA = 1,666 Ohm olacaktır. Bu durumda 1666 ohm luk direnç 
değeri dahi yeterli korumayı sağlayacaktır. Örnekten de görüldüğü gibi 
TT sistemlerde RCD kullanılmaksızın  yeterli güvenliğin sağlanması 
oldukça güçtür.

TT Network      

Transformer is earthed in star point (operational eathing). Operational devices are then earthed over a different earthing system (protective 
earthing). Operational and protective are not connected. In such networks the value of protective earthing is calculated by the following 
formula
       
Ra= Ut/la, where:
 
Ra is resistance of protective earthing, 
Ut is touch voltage allowed (50V)  
Ia is trip off current of the fuse before the device
 
For example; earthing value for a device protected by a B16 fuse on a TT system must be: Ra=50V/5x16=0.66 Ohms.
(For a Type B device protected by a B16 fuse, trip off voltage Ia= 5xIn)
   
If a 30mA RCD (residual current device) is installed before the device, Ra value would be 50V/30mA=1.666 Ohm, in which case a 1666 Ohm 
resistance value will provide more protection. As seen in the example, it is quite difficult to provide sufficient protection in TT systems without 
an RCD.
   
PE and N clamps in a distribution panel must never be connected. 
In the TT system, eathing is the primary element of installation. 
Earth fault current is determined by the earthing resistance.  
Resistance depends on the type, moisture and heat of the soil as well as the structure and wear of the earthing system.
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TN-S Şebeke
      
Trafo yıldız noktası topraklanır. Bu noktadan itibaren nötr iletkeni ile beraber Pe koruma iletkeni de ayrıca kullanılır ve işletme 
cihazlarının gövdeleri bu Pe iletkenine irtibatlanır. Pe iletkeni güzergâhı boyunca birkaç noktada, özellikle bina girişlerinde topraklanması 
tavsiye edilir.              
 
TN tipi şebekelerde topraklama direnç değeri koruma sisteminin bir fonksiyonu değildir. Yani topraklama direncinin, hata anında cihazın 
gövdesine dokunan insanın can sağlığı açısından bir rolü yoktur. Önemli olan çevrim empedansı (Zs) değeridir.
Yeterli güvenlik için Zs<Uo/la olmalıdır.         
         
Uo: Faz/Toprak Gerilimi (230V)         
la: Cihazın önündeki sigortanın ani açma akımıdır.        
B16 sigorta ile korunan bir cihaz için TN sistemde çevrim = 230V/5x16 = 2,87 Ohm olmalıdır.  
Zs değeri hesap veya çevrim empedansı ölçü cihazları ile belirlenebilir.

TN-S Network
        
Transformer's star point is earthed. From this point onwards, neutral conductor is used along with the Pe protective conductor and bodies 
of the operational devices are connected to this Pe conductor. It is advised that a number of points along the Pe conductor, especially at 
building entrances should be earthed.            
  
In TN networks, resistance value is not a function of the protection system. In other words, earthing resistance is not lethal for a person 
touching the body of the device during a fault. What is important is the loop impedance (Zs) value.  For sufficient protection,
Zs value must be:               
  
Zs<Uo/Ia; where:         
Uo is  phase/ground voltage (230V)         
Ia is trip off voltage of the fuse before the device         
For a device protected by a B16 fuse in a TN system; loop must be 230V/5x16=2.87 Ohms.

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
TN-C Şebeke
       
Trafo yıldız noktası topraklanır. İşletme cihazlarının gövdesi de nötr iletkenine irtibatlanır. Kullanımındaki bazı sakıncalar nedeni ile bu 
sistemin kullanımı tavsiye edilmemektedir.
               
 
TN-C Network 
        
Transformer's star point is earthed. Body of the operational device is connected to the neutral conductor. Due to some drawbacks in practi-
ce, use of this system is unadvisable.   


