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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Seyitgazi Mah. Naci Yazgan Cad. No:32, PK:38030 
Melikgazi/KAYSERİ 
 
Şükrüpaşa Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri No:250/50 
Yakutiye/ERZURUM 
 
İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 7, 
PK:26010 ESKİŞEHİR 
 

Proje Adı: 
Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun 
Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin 
Geliştirilmesi ARGE Projesi 

Proje Bölgesi: 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Sorumlusu: 

Yürütme Kurulu: 
     (1) Kürşat Tanrıöven (KCETAŞ) 
     (2) Erol Örseloğlu (Aras EDAŞ) 
     (3) Tolga Girgin (OEDAŞ) 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

(1) Kürşat Tanrıöven (KCETAŞ) 
Tel: 0533 955 37 75  

             E-mail: Kursat.Tanrioven@kcetas.com.tr 
(2) Erol Örseloğlu (Aras EDAŞ) 

Tel: 0531 101 30 00 
             E-mail: Erol.Orseloglu@arasedas.com 
(3) Tolga Girgin (OEDAŞ) 

Tel: 0530 065 97 16 
       E-mail: tolga.girgin@oedas.com.tr 

EBIS Yükleme 
793402 Proje yeni tamamlandığından bir önceki ara rapor 
yüklemesi belirtilmiştir. 
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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
Dışsal birçok etkiye maruz kalan havai hat şebekelerinde iklimsel ek yüklerden biri olan buz yükü, özellikle 
ağır kış koşullarının yaşandığı bölgelerde kesintilere ve havai hat bileşenlerinde tahribata neden olmaktadır. 
Buz yükü ülkemizde karşılaşılan hali ile; şeffaf buzlanma ve ıslak kar birikmesi olarak proje özelinde 
incelenmiştir. Buz yükü nedeniyle iletken kopması, konsol, travers gibi taşıyıcı ekipmanların zarar görmesi ve 
direklerin devrilmesi meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla, buz yükü kaynaklı arızaların azaltılmasına yönelik 
çözüm yöntemlerinin araştırılması ile buz yükünün meteorolojik parametreler kullanılarak hesaplanması için 
Buz Yükü ArGe Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi ve teknik çalışmalar KCETAŞ, Aras EDAŞ ve OEDAŞ 
bünyesinde ÅF Consult Türkiye Ofisi danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında yürütülen araştırmalar, yapılan işler ve elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Elektrik güç sistemlerinde buz yükünün etkisi, oluşması, hesaplanması ve çözüm yöntemleri literatür, 
sektör ve mevzuat araştırmaları ile detaylıca incelenmiştir. 

 Buzlanma türleri ve meydana gelme şartları incelenmiştir. Buzlanma türüne bağlı olarak oluşan buz 
yükünün özellikleri araştırılmıştır. 

 Buz yükünün hesaplanmasına yönelik oluşturulan matematiksel modeller incelenerek raporlanmıştır. 
Ayrıca, dünya genelinde ve ülkemizde kullanılan buz yükü haritaları ve güncelleme metodolojileri 
araştırılarak incelenmiştir. 

 Havai hat şebekelerinde kullanılabilecek çözüm yöntemleri buzlanma öncesi ve sonrası olmak üzere 
olarak sınıflandırarak incelenmiştir. İncelenen çözüm yöntemlerinin teknik uygulanabilirlik, 
avantajları ve dezavantajları bakımından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

 İncelenen buz yükü modelleri içerisinde ıslak kar birikmesini en iyi yansıtan ve literatürde sıklıkla 
kullanılan Makkonen Modeli, KCETAŞ, Aras EDAŞ ve OEDAŞ pilot bölgelerinde biriken kar kütlesini 
hesaplamak için kullanılmıştır. Bu bağlamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait meteoroloji gözlem 
istasyonlarından (MGİ) son beş yıla ait yağış, sıcaklık, nem ve rüzgar hızı parametrelerine temin 
edilmiştir. MGİ ölçümleri noktasal bazlı olup, uzun havai hat şebekeleri için gerekli doğruluktaki veriyi 
sağlayamamaktadır. Bu sebeple Kriging Yöntemi kullanılarak noktasal verilen pilot bölgelerin 
yüzeyine yayılmıştır. Sonrasında ise pilot bölgedeki noktalarda meydana gelmesi muhtemel 
maksimum biriken kar yükü hesaplanmıştır. 

 Proje paydaşı EDAŞ’ların buz yükü bakımından sıklıkla arıza yaşadığı fiderler topoğrafik özellikleri ve 
ilgili bölgedeki buzlanma türüne bağlı olarak değerlendirilerek buz yüküne karşı buzlanma önleyici ve 
giderici çözüm yöntemleri belirlenmiştir. 

 Pilot bölgelerin dışında kalan bölgelerdeki havai hat şebekelerinde buz yükü ile mücadelede 
kullanılabilecek çözüm yöntemlerinin belirlenmesine yönelik kriterler oluşturulmuştur. Çalışma 
kapsamında kriterlere ait akış diyagramı paylaşılmıştır. 

 Proje kapsamında incelenen buzlanma öncesi ve sonrası çözüm yöntemleri, pilot uygulama 
bölgelerine seçim kriterlerine bağlı olarak belirlenmiştir. Ardından belirlenen çözüm yöntemlerinin 
fayda maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. FMA kapsamında mevcut durum analizi ve senaryolar için 
arıza maliyetleri ve enerji maliyetleri hesaplanarak mevcut duruma göre iyileşme olup olmadığı 
finansal açıdan değerlendirilerek uygulanacak çözümlere karar verilmektedir. 

 Pilot saha uygulamaları kapsamında yararlanılabilecek ekipmanların tedariği konusunda karşı ağırlık 
ve SR halkalar üretici firma tarafından satılmamıştır. Kamçılanma cihazı tedariği için görüşmeler 
yapılmış olup Amerika’dan satın alınıp saha montajı yapılmıştır. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 
Proje, EPDK onay yazısının ardından, projeye ait zaman planı ve proje takip aracı vasıtasıyla proje yönetimi 
gerçekleştirilmiştir. Proje boyunca ilerleme durumu Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 1: Proje İlerleme Durumu 

Proje çıktıları, proje zaman planında belirtilen son teslim tarihi ve gerçekleşen teslim tarihi ile karşılaştırmalı 
olarak Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Proje Çıktıları Teslim Tarihleri 

Çıktı 
Zaman Planı 
Teslim Tarihi 

Gerçekleşen 
Teslim Tarihi 

Faz – 1: Buz Yükü Teknik Başlangıç Raporu 14.10.2016 14.10.2016 

Faz – 2: Literatür Taraması Özet Raporu 27.10.2017 05.12.2016 

Faz – 3: Sektör Uygulamaları Raporu 23.11.2016 09.02.2017 

Faz – 4: Modelleme Teknikleri Raporu 26.01.2017 05.05.2017 

Faz – 5: Buz Yükü Model Geliştirilmesi ve Dayanım Analizleri Raporu 05.09.2017 27.09.2017 

Faz – 6: Çözüm Yöntemlerinin Belirlenmesi Raporu 11.09.2017 13.07.2017 

Faz – 7: Çözüm Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Kriterler Raporu 15.09.2017 22.09.2017 

Faz – 8: Fayda Maliyet Analizleri Raporu 15.09.2017 26.09.2017 

Faz – 9: Pilot Uygulamalar Raporu 15.09.2017  

Faz – 10: Proje Kapanış Raporu 29.09.2018 29.09.2018 

                                                           
 Pilot uygulama çalışmaları devam etmektedir. 
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C.2. İş Paketleri 

 Faz – 1: Proje Başlangıç Çalışmaları 

o Proje Yönetimi Başlangıç Çalışmaları 

o Gereksinim Analizleri 

 Faz – 2: Literatür Tarama Çalışmaları 

 Faz – 3: Sektör Uygulamaları Çalışmaları 

 Faz – 4: Modelleme Teknikleri ve Veri Çalışmaları 

o Modelleme Tekniklerinin Araştırılması 

o Veri Seti Çalışmaları 

 Faz – 5: Model Geliştirilmesi ve Dayanım Analizleri 

o Pilot Şebeke Çalışmaları 

o Dayanım Analizleri 

 Faz – 6: Çözüm Yöntemlerinin Belirlenmesi 

o Buzlanma Önleyici (Anti – Icing) Çözümler 

o Buzlanma Giderici (De – Icing) Çözümler 

 Faz – 7: Buz Yüküne Yönelik Kriterlerin Oluşturulması 

o Buz Yüküne Yönelik Kriterler 

o Tematik Haritaların Oluşturulması 

 Faz – 8: Fizibilite ve Fayda Maliyet Çalışmaları 

o Fizibilite ve Fayda-Maliyet Çalışmaları 

 Faz – 9: Pilot Uygulamalar 

o Pilot Uygulamaların Gerçekleştirileceği Şebeke Bölgelerinin Belirlenmesi 

o Ekipman Temini 

o Saha çalışmaları 

 Faz – 10: Proje Kapanış 

o EPDK’nın Belirdiği Formata Uygun Olarak AR-GE projesi sonuç raporunun hazırlanması 
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C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
 

 Bu bilgiler şirketlere hastır. Yayınlanmaması esastır. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Buz Yükü ArGe Projesi ile KCETAŞ, Aras EDAŞ ve Osmangazi EDAŞ dağıtım bölgelerinde buz yükü kaynaklı 
kesintilerin minimize edilmesine yönelik çözüm yöntemlerinin araştırılarak pilot bölgelerde uygulanması 
hedeflenmiştir. Buz yükü ile alakalı olarak literatür araştırması; tanımlara ve yöntem çeşitlerine bağlı olarak 
ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, literatür özeti raporu oluşturulurken öncelikle buz yükü 
tanımı araştırılmış, buzlanma türleri ve buz yükü modelleme teknikleri araştırılmıştır. Havai hat bileşenlerinde 
ve iletkenlerinde meydan gelen buzlanma çeşidinin tespit edilmesi; hem buz yükünün hesaplanmasında 
kullanılacak matematiksel modelin hem de buz yükü ile mücadelede uygulanacak çözüm yöntemlerinin 
belirlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.  

Havai hatların projelendirilmesinde ve işletilmesinde yatay ve düşey kuvvetlerin hesaplanması elektrik 
enerjisinin sürekliliği ve maliyetlerini en uygun hale getirilmesi açısından önemlidir. Havai hatlarda iletkenler 
belirli bir çekme (cer) kuvveti ile çekilirler. Hattın bulunduğu çevresel koşulların değişmesi, buz ve rüzgar gibi 
ilave yüklerle direkler arası çekilmiş bulunan iletkenlerdeki gerilme kuvveti değişmektedir. Proje kapsamında 
EN 50423-3 standardında belirtilen birçok Avrupa ülkesinde kullanılan havai hatlara ilişkin belirlenen ulusal 
ölçütler incelenmiştir. Bu bağlamda, Finlandiya, İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Devlet ve Birleşik Krallık’ta 
kullanılan buz yükü haritaları, kısıtlar ve gereklilikler, ülkemizdeki mevcut buz yükü haritası ile karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, buz yükü haritalarının güncelleştirilmesini içeren çalışmalar da incelenerek 
raporlanmıştır. 

Projelendirme süreçlerinde dikkate alınması gereken buz yükünün belirlenmesi için oluşturulan buz yükü 
haritaları matematiksel buz yükü modelleri ve gözlemlerden hareketle hazırlanmaktadır. Buz yükü 
modellerinde, meteorolojik verileri kullanılarak birim uzunluktaki buz kütlesi ya da buz yükünün çapı 
hesaplanmaktadır. Proje kapsamında incelenen buzlanma türüne göre sınıflandırılan buz yükü modelleri 
aşağıda verilmiştir. Bunlar: 

 Şeffaf Buz Yükü Modelleri 

o Chaine ve Skeates Modeli 

o Makkonen Modeli 

o CRREL – Jones Modeli 

 Islak Kar Modelleri 

o Japon Islak Kar Modeli 

o Fransız Islak Kar Modeli 

o Admirat Modeli 

Buz yükü modelleri, ilgili bölgenin iklimsel koşullarına, topoğrafik özelliklerine ve spesifik buz türüne göre 
kalibre edilmelidir. Ayrıca, buz yükü modellerinin giriş parametresi olan meteorolojik verilerin doğruluğu ve 
bu verilerin ne kadarlık bir zaman zarfını kapsadığı da büyük önem arz etmektedir. Buz yükü tahminlerinin 
güvenilirliği, uzun süreli meteorolojik verilerin varlığıyla ve buzlanma olaylarının sıklığıyla doğru orantılı olarak 
artmaktadır. 

KCETAŞ, Aras EDAŞ ve OEDAŞ dağıtım bölgelerinde belirlenen pilot bölgelerde iletkenlerin üzerinde birikmesi 
muhtemel ıslak kar (wet snow) miktarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait gözlem istasyonlarından 
sağlanan veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Meteorolojik veri olarak; rüzgar hızı, nem, sıcaklık ve yağış 
yoğunluğu üç aylık kış dönemi için temin edilmiştir. Proje paydaşı EDAŞ personelleri ile gerçekleştirilen 
çalıştaylar doğrultusunda pilot bölgeler belirlenmiştir. Pilot bölgelerine yakın konumdaki meteoroloji gözlem 
istasyonlarından veriler temin edilmiştir. 
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Pilot bölgelere yakın noktalarda bulunan meteoroloji gözlem istasyonlarından, dört yıl geriye dönük kış 
aylarındaki aşağıdaki belirtilen meteorolojik veriler temin edilmiştir: 

 Rüzgar hızı [m/s] 

 Sıcaklık [0C],  

 Nem [%] 

 Yağış yoğunluğu [mm/sa] 

Belirli bir bölge içerisindeki muhtemel buz yükünün hesaplanabilmesi için belirlenen çözünürlükteki her bir 
noktada meteorolojik verilerin olması gerekmektedir. Meteoroloji gözlem istasyonları, bulundukları konuma 
ait noktasal verileri ölçümlemekte ve kaydetmektedir. Bu sebeple, meteoroloji gözlem istasyonlarından 
temin edilen noktasal veriler, ArcGIS coğrafi bilgiler sistemi yazılımında Kriging mekansal enterpolasyon 
yöntemi kullanılarak alansal bazlı veriler elde edilmiştir. Pilot bölgelerdeki iletkenlerde meydana gelmesi 
muhtemel maksimum kar yükünün oluşabileceği tarihler belirlenerek, Matlab ortamında buz yükü 
hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Pilot bölgelere ilişkin mikro düzeydeki buz yükü haritaları paylaşılmıştır. 
Aşağıdaki şekillerde (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4) pilot bölgelerde 3 AWG (Swallow) iletken üzerinde meydana 
gelmesi muhtemel birim uzunluktaki ıslak kar kütlesi verilmiştir. Her bir renk ile gösterilen durum bir buz yükü 
bölgesini simgelemektedir. Kısaca en az 5 değil 8 buz yükü bölgesi tanımlanmalıdır. 

 

Şekil 2: KCETAŞ Pilot Bölge Buz Yükü Haritası 

 

Şekil 3: ARAS EDAŞ Pilot Bölge Buz Yükü Haritası 
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Şekil 4: OEDAŞ Pilot Bölge Buz Yükü Haritası 

Hesaplamaların gerçekleştirildiği pilot bölgelerde birim uzunlukta meydana gelen buz yükü kütlesi dikkate 
alındığında; mevcut buz yükü haritasında belirtilen buz yükü bölgelerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu 
sebeple, pilot bölgelerin bir üst buz yükü bölgesine göre projelendirme esaslarının gerçekleştirilmesi 
önerilmektedir. 

Buz yükü ile mücadelede kullanılacak çözüm yöntemleri araştırılmış, incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu 
bağlamda, havai hat şebekelerinde kullanılabilecek buzlanma önleyici ve buzlanma giderici çözüm yöntemleri 
belirlenmiştir. 

Buzlanma önleyici (öncesi) çözüm yöntemleri başlığında aşağıdaki yöntemler incelenmiştir. Bunlar: 

 Karşı Ağırlık Ekipmanı 

 Kara Dayanıklı Halkalar 

 Aktif Kaplamalar 

 Pasif Kaplamalar 

o Süper Hidrofobik Kaplamalar 

o Buzfobik Kaplamalar 

Buzlanma giderici (sonrası) çözüm yöntemleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Klasik Yöntemler 

 Kurusıkı Ekipmanı 

 Hat Gezgini 

 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Solüsyon Püskürtülmesi 

Karşı Ağırlık: İletkenlerin burulma direncini artırarak ıslak kar birikmesini azaltmaktadır. Dolayısıyla, iletken 
üzerinde kar birikmesi sınırlandırılarak kesintilerle mücadelede fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde 
(Şekil 5) karşı ağırlık ekipmanı ve uygulamasına yönelik görseller paylaşılmıştır. 



10 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

   
Şekil 5: Karşı Ağırlık Ekipmanı 

Kara Dayanıklı Halkalar: Islak karın yapısındaki sıvı su içeriği nedeniyle kar tanelerinin yüzeylere ve 
birbirilerine tutunma eğilimi yüksektir. İletken çevresinde geniş çaplı kar birikintilerinin önlenmesi için 30 cm. 
ile 60 cm. aralıklı olarak dielektrik halkalar iletken boyunca konumlandırılarak bütünleşik kar kütlelerinin 
birikmesi engellenmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 6) ekipmanın iletken üzerindeki ve çalışma prensibini 
yansıtan görseller paylaşılmıştır. 

 

 

Şekil 6: Kara Dayanıklı Halkalar 

Aktif Kaplama: İletken etrafına sarılan aktif kaplamalar, iletkenden akım akmasıyla oluşan manyetik alandan 
faydalanarak yüzeyinde ısı açığa çıkarmaktadır. Böylece kar yağışı sırasında ya da soğuk havalarda iletkenden 
akım akmasıyla birlikte iletken yüzeyi donma sıcaklığının üzerinde tutularak iletken üzerinde buz yükü 
oluşması engellenmektedir. Düşük Curie spiral çubuklar (LC Spiral Rods) aktif kaplamaların bir türüdür.  

Pasif Kaplama: Harici herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan fonksiyonlarını gerçekleştiren pasif 
kaplamalar; iletken, taşıyıcı ekipman ve direklerde buz yükü oluşmasını engellemektedir. Buzfobik ve süper 
hidrofobik kaplamalar kullanılmaktadır. 

Faz Aralayıcılar: Direkt olarak buzlanma öncesi bir çözüm yöntemi olarak kullanılmaması rağmen özellikle kar 
ve buz yükünü iletkenler üzerinde atılması durumunda iletken yıpranması, iletkenlerin birbirileri ile temas 
etmesini engellemektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 7) çeşitli faz aralayıcı örnekleri sunulmuştur. 

  
Şekil 7: Faz Aralayıcı Örnekleri 
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Klasik Yöntemler: İletkenlerde biriken kar/buz yükü halat, sopa, uzun çubuk vb. ekipmanlar kullanılarak 
düşürülür. Klasik yöntemlerin uygulanmasına yönelik görseller aşağıdaki şekilde (Şekil 8) verilmiştir. 

  
 

Şekil 8: Klasik Yöntemlerin Uygulanması 

Kurusıkı: Klasik yöntemlerden hareketle geliştirilen yöntem, havai hatta mekanik titreşimler uygulayarak buz 
kaplı iletkenlerin temizlenmesi sağlamaktadır. Kurusıkı ekipmanı ve iletken üzerindeki görselleri verilmiştir 
(Şekil 9). 

  

Şekil 9: Kuru Sıkı Ekipmanı 

Hat Gezgini: Havai hatlarda denetim fonksiyonları gerçekleştirmek için geliştirilen ekipman ile iletkenlerde 
meydana gelen buz yükü kırılarak temizlenmektedir (Şekil 10). 

  
Şekil 10: Hat Gezgini Görselleri 

İnsansız Hava Aracı (İHA): Özel amaçlı üretilen İHA, 10 kg ile 15 kg ek yükü ile ortalama 60 dakika boyunca 
havada kalarak belirlenen operasyonları gerçekleştirebilmektedir. Buz çözücü kimyasal solüsyon depolanan 
İHA ile iletken ve direklerde uygulama yapılabilir. İHA ile havai hatta kimyasal solüsyon püskürtme işlemi 
OG’de kullanılan iletkenlerin yüzey alanı göz önüne alındığında yetkin operatör tarafından yapılması 
gerekliliği kaçınılmazdır. Özel amaçlı uygulamalarda kullanılan İHA görselleri aşağıdaki şekilde (Şekil 11) 
verilmiştir. 
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Şekil 11: Özel Amaçlı Geliştirilen İHA Modelleri 

Tablo 2’de proje kapsamında incelenen buz yükü ile mücadele kullanılan önleyici ve giderici ekipmanlara ait 
değerlendirmeler verilmiştir. 

Tablo 2: Buzlanma Öncesi ve Sonrası Çözüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 

Çözüm 
Yöntemi Ekipman Açıklama Özellikleri Maliyet 

Bu
zl

an
m

a 
Ö

nc
es

i 

Karşı Ağırlık Islak kar ve buz yüküne karşı 

Operasyonel 
Hat uzunluğu kısıtı 
yok 
Kalıcı uygulama 

** 

Halka Islak kar birikmesine karşı 

Operasyonel 
Hat uzunluğu kısıtı 
yok 
Kalıcı uygulama 

* 

Faz Aralayıcı 
İletkenlerin birbirine 
çarpmasını engellemek için 

Operasyonel 
İletken aşınmasını 
önler 
Kalıcı uygulama 

** 

Aktif Kaplama 
Kar/Buz yükünü eritmek için 
kullanılmaktadır 

Operasyonel 
Hat uzunluğu kısıtı 
yok 
Kalıcı uygulama 
Ekstra kayıplar 

*** 

Pasif Kaplama 
Buzfobik, süper hidrofobik 
kaplamalar 

Teorik (Sınırlı test 
uygulaması) 
Kalıcı Uygulama 

*** 

Bu
zl

an
m

a 
Ö

nc
es

i 

Klasik 
Yöntemler Islak kar ve buz yüküne karşı 

Operasyonel 
İnsan gücü yoğun * 

Kurusıkı Buz yüküne karşı 
Operasyonel 
İnsan gücü temelli 
Kısa mesafede etkili 

** 

Hat Gezgini Islak kar ve buz yüküne karşı 
Operasyonel 
Geçici uygulama 
Uzaktan kontrol 

*** 

İHA Buz yüküne karşı 

Operasyonel 
Geçici uygulama 
Uzaktan kontrol 
Kimyasal solüsyon 
uygulaması 

** 
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Proje paydaşı EDAŞ’ların buz yükünden sıklıkla etkilenen fiderlerinde; arıza verilerinin değerlendirilmesi ve 
fider bazlı bölgesel tespit ve olası çözüm yöntemleri paylaşılmıştır. 

Buz yükü çözüm yöntemleri pilot saha uygulamalarındaki finansal etkisini inceleyebilmek için Fayda-Maliyet 
Analizi (FMA) gerçekleştirilmiştir. FMA kapsamında mevcut durum analizi ve senaryolar için arıza maliyetleri 
ve enerji maliyetleri hesaplanarak mevcut duruma göre iyileşme olup olmadığı finansal açıdan 
değerlendirilerek uygulanacak çözümlere karar verilmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 12) FMA metodolojisi 
blok diyagram olarak verilmiştir.  

 

Şekil 12: FMA Metodolojisi 

FMA’da buz yükü ile mücadelede kullanılabilecek çözüm yöntemleri için aşağıdaki ekipmanların kullanılması 
dikkate alınmıştır: 

 Buzlanma Önleyici Çözüm Yöntemleri 

o Karşı ağırlık 

o Karşı ağırlık ve faz aralayıcının beraber kullanımı 

o Karşı ağırlık, SR halka ve faz aralayıcının beraber kullanımı 

o LC Spiral çubuk  

 Buzlanma Giderici Çözüm Yöntemleri 

o Klasik yöntemler 

o Kuru sıkı ekipmanı 

o Hat gezgini 

FMA ile bölge ve senaryo bazlı çözüm yöntemleri finansal bakımdan karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmeler ışığında pilot bölgelerde finansal açıdan uygulanabilecek çözüm yöntemleri belirtilmiştir. 

Pilot bölgelerde bulunan buz yükü nedeniyle kesintilerin yaşandığı havai hat kısımları için 
değerlendirilebilecek ekipman ve çözüm yöntemleri sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda buz yükü ile mücadelede 
kullanılabilecek ve proje kapsamında incelenen ekipmanların ekipman ve işletme maliyetleri tedarikçi 
firmalardan temin edilmiştir. 
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Tablo 3: Buz Yükü Çözüm Yöntemlerinin Ekipman ve İşletme Maliyeti 

Firma Ürün Tipi Ekipman Maliyeti İşletme Maliyeti 

Fujikura Kara Dayanıklı Halka 3 $/adet - 

Fujikura LC Spiral Çubuk 200 $/m - 

Fujikura Karşı Ağırlık Ekipmanı 500 $/adet - 

Megawat Karşı Ağırlık Ekipmanı 250,00 € - 

K-Line Faz Aralayıcı $195 –  $215 - 

NTT AT  Pasif Kaplama 
(Süper Hidrofobik) 

7.400,00 € - 

Plastic Maritime Pasif Kaplama 
(Buzfobik) 

215 $/galon - 

MIR Innovation 
Hat Gezgini 
(LineROVer) 

CAD 200.000 Yıllık, Ekipman Maliyetinin %10'u 

Spraying Drone 
İnsansız Hava Aracı (İHA – Drone) 

15 kg Taşıma Kapasitesi ve Püskürtme Sis. 
$10.400,00 NA 

DJI 
İnsansız Hava Aracı (İHA – Drone) 

10 kg Taşıma Kapasitesi ve Püskürtme Sis. 
$8.000,00 NA 
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E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 
Deneyimler: 

 Dünya genelinde buz yükü ile mücadele genellikle iletim seviyesinde gerçekleştirildiğinden dağıtım 
şebekesine uyarlanabilir ekipman ve çözüm yöntemi sayısı kısıtlıdır. 

 Pilot bölgeler bazında buz yükü haritasının hazırlanması için gerçekleştirilen çalışmalarda, 
meteoroloji gözlem istasyonlarından (MGİ) temin edilen verinin tüm MGİ’lerde aynı çözünürlükte 
olmaması ve aynı verilerin kayıt altına alınmaması çalışmaları zorlaştırmıştır. Bu bağlamda, diğer 
istasyonlardan alınan veriler çeşitli varsayımlar tanımlanarak kullanılmıştır. 

 EDAŞ’lar bünyesindeki arıza kayıt sistemlerinde buz yükü sebebi ile yaşanan arızalar kolaylıkla 
ayrıştırılamamaktadır. Bu bağlamda, sonraki araştırmalar ve çalışmalar için buz yükü arızasının sık 
yaşandığı bölgelerde; arıza tipi, süresi, onarım çalışmaları ile ilgili notların belirtilmesi önerilmektedir. 
Ayrıca, geçmiş dönemlere ilişkin meydana gelen kar/buz yüküne yönelik saha verilerine dayanan 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Matematiksel buz yükü modeli kullanılarak gerçekleştirilen 
hesaplamalar, geçmiş dönem saha verileri ile kıyaslanarak kalibre edilmektedir. 

 Büz yükü çözüm yöntemleri ekipman üreticilerinin yurt içinde faal olmaması nedeniyle pilot saha 
uygulamalarında muhtemel gecikmelerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple çözüm 
yöntemlerinin belirlenmesinin akabinde pilot bölgelerde kullanılabilecek ekipmanların tedarik 
işlemleri başlatılabilir. 
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F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 
Öneriler: 

Elektrik şebekesinin, özellikle kırsal ve radyal şebekesi olan bölgelerdeki, kış aylarında yaşanan kesintilerin 
büyük bir oranının buz yükü neticesinde meydana geldiği bilinmektedir. Yaşanan kesintiler sadece dağıtım 
seviyesinde olmayıp, iletim şebekesinde de büyük çaplı kesintiler meydana gelebilmektedir. Ayrıca, arıza 
yaşanan bölgelerde kesintiyi gidermenin uzun sürmesi ile bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyeti söz 
konusudur. Bu sebeple buz yükü ile mücadele, hem iletim hem de dağıtım şebekelerinde karşılaşılan en 
önemli sorunlardan biri olmaktadır. Buz Yükü Ar-Ge Projesi sonucunda elde edilen kazanımların diğer dağıtım 
şirketleri ile paylaşılması, ülke genelinde müşteri memnuniyeti ve tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesini 
sağlaması beklemektedir. Bu bağlamda, diğer dağıtım şirketleri ile aşağıda belirtilen çıktıların paylaşılması 
faydalı olacaktır: 

 İncelenen kesintiler ve genellikle arıza yaşanan bölgelerin incelemesi sonucunda, genellikle eski 
yönetmeliğe dayanarak projelendirilmiş hatlarda yaşanan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu proje 
kapsamında pilot bölgelerde meteorolojik veriler kullanılarak buz yükünün hesaplanması, buz yükü 
haritasının güncellemesinde kullanılan program ve yazılımlar, diğer dağıtım şirketleri tarafından da 
değerlendirilebilecek çalışmalar arasındadır. Ülkemizde buz yükü kaynaklı kesintilerin yaşandığı diğer 
dağıtım bölgelerinde gerçekleştirilecek benzer çalışmalar yeni buz yükü haritasının oluşturulması için 
tetikleyici olabilir. Pilot bölgelerde matematiksel buz yükü modeli kullanılarak yapılan hesaplamalar 
ve mikro düzeyde hazırlanan buz yükü haritası çalışmaları “Model Geliştirilmesi ve Dayanım Analizleri 
Raporu”nda yer verilmiştir. 

 Piyasa araştırmaları, ürün incelemeleri ve çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi diğer dağıtım 
şirketlerinin faydalanabileceği çalışmalardır. Buzlanma öncesi ve sonrası çözümler “Buz Yükü Sektör 
Uygulamaları Raporu” ve “Çözüm Yöntemlerinin Belirlenmesi Yönelik Kriterler Raporu” 
çalışmalarında detaylı olarak anlatılmıştır. 

 Proje kapsamında incelenen çözüm yöntemlerinin pilot bölgelerde uygulanması ile sağlanacak 
finansal fayda çalışmalarını içeren Fayda – Maliyet Analizi metodolojisi benzer sorunlarla karşı karşıya 
kalan dağıtım şirketleri tarafından benimsenebilir. Bu çalışma “Fayda – Maliyet Analizi Raporu”nda 
detaylı olarak çalışılmıştır. 

 Ülkemizde hazırlanan buz yükü haritası güncelliğini kaybetmiş olup oluşan buz yükü hesaplamalarına 
göre 5 bölge yetersiz kalıp 6, 7 nci bölgelerinde harita üzerinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu durum 
havai hatların daha sağlıklı tesis edilmesini sağlayacak ancak buz yükü bölgelerinde kısalan hat ara 
mesafelerinden dolayı (artan direk sayısından dolayı) maliyetlerini artmasına neden olacaktır. 

 


