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Dağıtım	Şirketleri	AR‐GE	Projesi	Sonuç	Raporu	

A. Proje	Kimlik	Bilgileri:	
ARGE Proje Kabul # 32841861-110.05.99-46002 

Başvuru Sahibi: 
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM 
ANONİM ŞİRKETİ 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Bağlarbaşı Mahallesi Refahevler Sok. No2/2 B-Blok Maltepe 
İstanbul 

Proje Adı: 
380/33 kV İzole Trafolarda Kapasitif Arıza Akımlarının 
İncelenmesi Ve Sisteme Etkileri Üzerine Çözüm Önerileri 

Proje Bölgesi: Beykoz TM’den beslenen şebeke modellendi 
Proje Süresi: 7 ay 
 

B. Proje	Sonuç	Değerlendirme	Özeti:	
 

Yıldız‐yıldız  bağlı  154/34,5  kV  trafoların  aksine  380/33  kV  Trafoların  sekonder  kısmı  üçgen  bağlı  şekilde 

tasarlanmaktadır.  Üçgen  bağlantıda  herhangi  bir  nötr  noktası  bulunmadığından  topraklama  trafoları 

kullanılmaktadır.  Bu  sayede  faz‐toprak  arızalarında  koruma  yaparken  selektivite  sağlanabilecek  bir  akım 

seviyesi  oluşacak  şekilde  tasarım  yapılır.  Ülkemizde  380/33  kV  trafolarda  kullanılan  topraklama  trafoları 

zigzag  bağlı  olup  nötr  noktaları  doğrudan  topraklıdır.  Bu  topraklama  trafoları  tasarlanırken  33  kV 

seviyesinde  oluşan  toprak  arızalarını  600  A  seviyesinde  sınırlandıracağı  düşünülmüştür.  Ancak  yıllar 

içerisinde  dağıtım  şebekesi  havai  hatlardan  yer  altı  kablolarına  dönüşüm  yaşadıkça  600  A  toprak  arızası 

hesaplaması geçerliliğini yitirmiştir. 

Yeraltı kabloları havai hat iletkenlerine göre çok daha fazla kapasitif arıza akımları üretmektedir. Havai hat 

iletkenleri  kullanılırken  kapasitif  akımlar  çok  fazla  hesaba  katılmasına  gerek  yokken  yer  altı  kablolarının 

yoğun olduğu bölgelerde kapasitif arıza akımları baskın konuma gelmektedir. Bunun yanında arıza akımının 

karakteristiğini  belirleyen  diğer  bir  unsur  da  trafo  topraklama  yöntemidir.  Eğer  trafo  reaktör  ile 

topraklanırsa oluşan kapasitif akımların bir kısmı reaktörden kaynaklanan endüktif akımla sönümlenecektir.  

Proje kapsamında yapılan araştırmalar sonucu 380/33 kV trafoların topraklaması için kullanılan zig‐zag bağlı 

trafoların reaktör özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca AYEDAŞ bölgesinde dağıtım şebekesinin büyük 

çoğunluğunun  yer  altı  kablolarından  oluştuğu  bilinmektedir.  Yeraltı  kablolarının  oluşturduğu  kapasitif 

akımlar  600  A’den  çok  daha  düşük  seviyede  arıza  akımları  oluşmasına  neden  olmaktadır.  Ayrıca  Oluşan 

kapasitif  akımın  büyüklüğü  arızanın  oluştuğu  fidere  ve  arıza  noktasına  bağlıdır.  Bu  sebeple  oluşan  her 

arızada farklı büyüklükte akımlar oluşmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı dağıtım şebekesinde selektivite 

sağlanamamakta arızalar sonucunda TEİAŞ fiderleri açmaktadır.  

Proje  süresince  problemin  çözümü  için  öncelikle  literatür  araştırması  gerçekleştirilmiştir.  Literatür 

araştırmasında  trafo  topraklama  yöntemleri  ve  toprak  arızalarına  karşı  alternatif  topraklama  yöntemleri 

ilgili standartlar ve yayınlardan taranmıştır. Ayrıca bu yöntemlerin hangi ülkelerde kullanıldığı, avantajları ve 

dezavantajları gibi konular incelenmiştir. Ardından 380/33 kV trafoların bulunduğu Beykoz TM’den beslenen 

dağıtım  şebekesi  modellenmiş  ve  simülasyonlarla  şebeke  üzerinde  farklı  noktalarda  arızalar 

oluşturulmuştur.  Kapasitif  akım  büyüklüklerindeki  değişkenliğin  yönlü  veya  farklı  bir  koruma  yöntemiyle 
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algılanamayacağı ya da 20 A’e kadar düşebilen arıza akımlarında selektivite sağlamanın mümkün olmadığı 

görülmüştür.  Dolayısıyla  zig‐zag  bağlı  topraklama  trafosunun  yerine  literatür  taramasında  listelenen  tüm 

topraklama  yöntemleri  için  arıza  simülasyonları  gerçekleştirilmiş  ve  en  etkin  iki  yöntem  çözüm  olarak 

önerilmiştir.  

Zig‐zag  bağlı  topraklama  trafolarının  nötr  noktasına  20  ohm’luk  direnç  bağlanması  durumunda  arıza 

akımının karakteristiğinin kapasitiften rezistife kaydığı gözlenmiştir. Ayrıca arıza akımının 850 A seviyesine 

çıktığı selektivitenin sağlanabildiği ve mevcut durumdaki hatalı açmaların önüne geçilebildiği görülmüştür. 

Zig‐zag bağlı topraklama trafosunun ark sönümleme bobini üzerinden topraklanması sonucu arıza akımları 

tamamen  sönümlenebilmektedir.  Bu  durumda  arıza  akımı  oluşmadığı  için  selektif  korumaya  gerek 

kalmamaktadır.  Arıza  yerinin  tespiti  için  geçici  olarak  ring  şebekenin  kapatılıp  empedans  ölçümü 

yapılmaktadır. 

C. Proje	Sonuç	Değerlendirmesi:	

C.1.	Proje	İş	Planı	ve	Zaman	Takvimi	

	

C.2.	İş	Paketleri	
 

Proje aşağıdaki gibi toplam 4 iş paketine ayrılarak yürütülmüştür. 

İş Paketi 1‐Proje Yönetimi 

Projenin  izlenmesi  aylık  olarak  raporlanması,  proje  planına  uygun  şekilde  zaman  ve  bütçe  takibi 

gerçekleştirilmiştir. Paydaşların tüm aşamalarda katılım göstermesi ve projeye katkı vermeleri sağlanmıştır. 

Proje  süresince düzenli  ilerleme  toplantıları  yapılmış ve  iş paketi  kapanışlarında  sonuçlar  tüm paydaşlarla 

paylaşılmıştır.  Proje  kapanışında  şirket  içerisinde  geniş  katılımlı  bir workshop  düzenlenerek  proje  çıktıları 

projeye doğrudan katılamayan çalışanlara da aktarılmıştır. 

İş Paketi 2‐Literatür Araştırması 

Sorunun  olası  sebepleri  düşünülerek  literatürde  benzer  sorunlar  yaşanan  noktalar  ve  bulunan  çözümler 

araştırılmıştır.  IEEE 142‐2007,  IEEE C37.230™‐2007 gibi  çeşitli  standartlardan yararlanarak güç  trafolarının 

topraklama  yöntemleri,  çeşitli  topraklama  trafoları,  toprak  arızalarına  karşı  alternatif  koruma  yöntemleri 

raporlanmıştır.  380/33  kV  trafolarda  rölelerde  hatalı  açmalar  da  yaşandığı  için  toprak  arızası  tespit  etme 

sorunları araştırılmıştır. Ayrıca çeşitli topraklama yöntemlerinin birbiriyle birçok kritere göre karşılaştırılması 

yapılmış  ve  bir  tablo  ile  özetlenmiştir.  Bu  iş  paketinde  yapılan  çalışmaların  tüm  ayrıntıları  EK1’de 

bulunmaktadır. 

İş Paketi 3‐Şebeke Anallizleri 
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Beykoz TM’den beslenen tüm OG şebeke güç sistemleri analizi programı üzerinde modellenmiştir. Öncelikle 

topraklama  trafosu  ve  her  fiderde  oluşan  kısa  devre  akımları  hesaplanmıştır.  Bu  noktada  Beykoz  TM’de 

bulunan  iki  trafodan  birinde  20  A  toprak  arızası  oluşurken  diğerinde  300A  toprak  arıza  akımı  oluştuğu 

görülmüştür.  Bunun  sebebi  iki  trafonun  beslediği  şebekenin  ve  kablo  uzunluklarının  farklı  olmasıdır. 

Şebekede oluşan kapasitif  akımlar  farklı olduğu  için arıza akımının büyüklüğü de değişmektedir. Ardından 

oluşturulan  model  üzerinde  çeşitli  noktalarda  toprak  arızaları  yaratılarak  selektivitenin  hangi  noktalarda 

bozulduğu,  hatalı  açmaların  hangi  sebeplerle  gerçekleşebildiği  ve  korumanın  ne  zamanlar  etkisiz  kaldığı 

saptanmıştır.  Son  olarak  literatür  araştırmasında  ulaşılan  topraklama  trafosu  ve  farklı  trafo  topraklama 

yöntemleri  Beykoz  TM’de  bulunan  trafolarda  uygulanıp  korumanın  ve  selektivitenin  nasıl  sağlandığı 

gözlemlenmiştir.  Bu  iş  paketinde  yapılan  çalışmaların  tüm  ayrıntıları  ve  ulaşılan  sonuçlar  EK2’de 

bulunmaktadır. 

İş Paketi 4‐Proje Kapanışı 

Proje  Kapanış  sunumu  hazırlanmış  ve  şirket  içerisinde  ilgili  çalışanlara  sunum  gerçekleştirilmiştir.  EPDK 

kapanış raporu hazırlanmıştır. 

C.3	Kaynak	Kullanımı	ve	Bütçe	Gerçekleşmeleri	

D. Projeden	Elde	Edilen	Katma	Değer:	
 

380/33  kV  trafo  merkezlerinde  röle  koordinasyonun  sağlanamaması  uzun  süredir  bilinen  ancak  ayrıntılı 

olarak incelenip çözüm geliştirilememiş bir problemdi. Halen dağıtım şebekesinin alt seviyelerinde yaşanan 

arızalar kapasitif akımlar nedeniyle tespit edilememekte ve TEİAŞ fiderleri açarak büyük alanları kapsayan 

enerji  kesintileri  yaşanmaktadır.  Bu  projede  önerilen  çözümlerin  TEİAŞ  tarafından  uygulanması  halinde 

380/33  kV  trafodan  beslenen  şebekelerde  röle  koordinasyonu  sağlanabilecek  ve  arızalar  sadece 

bulundukları bölgelerde enerji kesintisine neden olacak. Dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyeti artarken 

SAIDI  ve  SAIFI  gibi  tedarik  sürekliliği  kalitesi  parametrelerinde  iyileşmeler  gözlenecektir.  Hatalı  açmaların 

önüne geçileceği  için dağıtım operasyonlarının arıza noktasını  bulması hızlanacak ve operasyonel  giderler 

azalacaktır. 

E. Projede	 Yaşanılan	 Sorunlara	Karşılaşılan	Riskler	 ve	Bunlardan	 Elde	 Edilen	
Deneyimler:	

Proje tamamen bilgisayar simülasyonları üzerinden gerçekleştirilmiştir ve saha uygulaması yapılmamıştır. 

Bundan dolayı proje süresi boyunca herhangi bir sorun ya da riskle karşılaşılmamıştır. Proje tam olarak 

belirlenen sürede ve kapsamda tamamlanmıştır. Ancak bu proje kapsamında önerilen trafo topraklama 

çözümlerinin uygulaması yapılmadan önce mevcut topraklama trafolarının izolasyon seviyeleri tekrar 

kontrol edilmelidir. 20 ohm’luk bir direç önerisi uygulanması halinde topraklama trafosunun nötr noktası 

arıza esnasında direnç üzerinde oluşan gerilime kısa süreli olarak dayanabilecek şekilde seçilmelidir. Ayrıca 

ark sönümleme bobini uygulaması yapılması halinde 33 kV’luk şebekede bulunan tüm malzemeler sürekli 

gerilim yükselmesine dayanıklı olmalı özellikle parafudrlar 33 kV’a sürekli olarak dayanabilecek şekilde 

değiştirilmelidir. 

F. Proje	 Kazanımlarının	 Diğer	 Dağıtım	 Şirketleri	 ile	 Paylaşılmasına	 Yönelik	
Öneriler:	
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380/33 trafo merkezleri sadece AYEDAŞ bölgesinde değil birçok dağıtım firmasında yer almakta ve sayıları 

giderek  artmaktadır.  Bu  trafolarda  yaşanan  sorunlar  yer  altı  şebekesinin  en  yoğun  olduğu  İstanbul’da 

öncelikli  olarak ortaya  çıkmış olmasına  rağmen havai hatlar  yer  altı  kablolarına dönüştükçe diğer dağıtım 

şebekelerinde  de  yaşanacaktır.  Şebeke  planlaması  yapılırken  ilgili  dağıtım  şirketlerinin  ve  TEİAŞ’ın  trafo 

topraklamalarına  birlikte  karar  vermeleri  en  doğru  yaklaşım  olarak  görülmektedir.  TEİAŞ’a  ait  380/33  kV 

trafoların  sekonderleri  topraklanırken  dağıtım  şirketleri  ve  iletim  şirketi  birlikte  çalışmalı,  dağıtım 

şebekesinin  yapısı  ve  yatırım  planlamalarına  uygun  şekilde  topraklama  yöntemi  seçilmelidir.  Dağıtım 

şirketleri  Trafo  Merkezlerine  herhangi  bir  yatırım  yapamadığından  TEİAŞ,  dağıtım  şirketleriyle  bu  proje 

sonuçlarını baz alan pilot uygulamalar gerçekleştirip problemin çözümü için çalışmalar gerçekleştirebilir. 


