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 Önsöz 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 1926 yılında kurulmuş olup kurulduğu günden 

günümüze SCADA, CBS, OSOS vb. sistemler ile elektrik dağıtım sisteminde öncülük 

yapmaya çalışmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 28.05.2014 tarih ve 5036 

sayılı Dağıtım Şirketlerinin AR-GE Bütçelerinin harcanmasını içeren kararı neticesinde AR-

GE projeleri ve fikirlerine daha da ağırlık verilmiştir. Ocak 2015 döneminde EPDK'ya yapılan 

başvuruda projemiz kabul edilmiş ve sahada uygulamaya geçilmiştir. Proje detayları aşağıda 

verilmiştir. 
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 Proje Özeti : 

Bu proje ile özellikle yüksek gerilim dağıtım şebekesi elemanlarında arıza meydana gelmeden 

önce arızanın önlenmesi amaçlanmıştır. Bu proje UV kameranın temin edilmesi, sahada 

uygulanması ve sonuçların rapor edilmesini kapsamaktadır. Elektrik dağıtım şebekesindeki 

malzemeler üzerinde oluşan korona olayının şiddeti ve sıklığı şebeke işletmecisine gelecekte 

oluşması muhtemel arızaların konumunu gösterebilmektedir. Korona, elektrot açıklığına göre 

küçük yarıçaplı elektrotlarda veya keskin kenar, köşe, sivri uç gibi elektrik alan şiddetinin 

yüksek olduğu noktalarda meydana gelen, tam olmayan ve kendi kendini besleyen bir 

elektriksel kısmi (yerel) boşalma türüdür. Korona, bir elektrot üzerindeki elektrik alan 

şiddetinin elektrot çevresindeki yalıtkanın (havanın) delinme dayanımını aştığı veya 

çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının elektrot üzerindeki alan şiddetinde boşalma 

başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hat iletkenleri, bağlantı parçaları, 

kesici ayıcı, parafudr, geçit izolatörü gibi sistem elemanlarının iletkenleri korona 

oluşumunun, görüldüğü yerlerdendir. Buralardaki çapaklar, çıkıntılar, sivri uçlar, keskin kenar 

ve köşeler, cıvata ve somunlar koronanın başladığı öncelikli yerlerdir. Korona deşarjı çıplak 

göz ile görülemeyip normal gözün görme sınırının dışındaki ışık tayfında oluşmaktadır. Ultra 

Viole (UV) kamera oluşan bu Korona ışık etkisini özel lensler ile algılayıp normal görüntü ile 

birleştirilmesini sağlayarak arıza olması muhtemel noktaları belirleyebilmektedir. Korona 

deşarjının kritik seviyede olabilmesi için dakika da 100 den fazla olarak aynı yerde kendisini 

tekrar etmesi gerekmektedir. İzolatör üzerinde göz ile görülemeyen kırıklık ve diğer 

hasarların direğin üzerine çıkmadan (yer seviyesinde uzaktan) ve hat enerjili iken tespit 

edilmesini sağlamaktadır. Cihazın kullanımı ile görülen hatalar arızaya dönüşmeden önce 

giderilmiştir. Bu durum KCETAŞ'ın SAIDI (abone başına yıllık kesinti süresi) ve SAIFI 

(abone başına kesinti sayısı) endeksinin azaltılmasını sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: UV kamera, corona deşarjı 
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 Giriş ve teorik çerçeve 

Elektrik enerjisinin günlük hayatımızdaki kesintilerinin oluşturduğu ekonomik ve iş gücü 

kayıpları milyonlarca TL civarında olmaktadır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 

uygulama yönetmelikleri ile özel sektörün elektrik üretim, dağıtım ve perakende satış 

hizmetlerinde yer alması sağlanmıştır. TEİAŞ’ın işletiminde olan iletim hatları ve Dağıtım 

Şirketlerinin işletiminde olan dağıtım hatlarının izolatörleri zaman içerisinde atmosferik 

etkilerden dolayı eskimekte ve görevlerini yerine getirememektedir. Oluşan ufak bir kuşgözü 

arızasını bulup onarmaz bazen günlerce sürmektedir. EPDK tarafından yayımlanan kalite 

istatistiklerine göre Dağıtım Şirketlerinin performansları belirlenecek olup en az kesintisi olan 

ödüllendirilirken en fazla kesintisi olan Şirket cezalandırılacaktır. Bu nedenle arıza olmadan 

önce kestirimci bakım yaparak arıza süresi azaltılabilir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak hatlar 

üzerinde yapılan uygulamalardan biri olan Ultra Viole kameralar ile izolatörlerde oluşan 

ancak sistemi tamamen devre dışı bırakmayan arızalar ve izolasyon bozuklukları tespit 

edilebilmektedir.  

 Korona Deşarjı: 

Korona, elektrot açıklığına göre küçük yarıçaplı elektrotlarda veya keskin kenar, köşe, sivri uç 

gibi elektrik alan şiddetinin yüksek olduğu noktalarda meydana gelen,  tam olmayan ve kendi 

kendini besleyen bir elektriksel kısmi (yerel) boşalma türüdür. Korona, bir elektrot üzerindeki 

elektrik alan şiddetinin elektrot çevresindeki yalıtkanın (havanın) delinme dayanımını aştığı 

veya çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının elektrot üzerindeki alan şiddetinde 

boşalma başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hat iletkenleri, bağlantı 

parçaları, kesici ayıcı, parafudr, geçit izolatörü gibi sistem elemanlarının iletkenleri koronanın 

oluştuğu, görüldüğü yerlerdendir. Buralardaki çapaklar, çıkıntılar, sivri uçlar, keskin kenar ve 

köşeler, cıvata ve somunlar koronanın başladığı öncelikli yerlerdir.  

Korona sırasında havadaki oksijen (O2) molekülleri elektriksel boşalma etkisiyle atomlarına 

(O) ayrışır. Ayrışan oksijen atomları yeniden oksijen molekülleri ile birleşerek ozon (O3) gazı 

oluşturur. Korona olan yerlerde duyulan koku, oluşan ozonun kokusudur. Şekil 1 de elektrik 

alana bağlı olarak iyon yükünün dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 1 Korona deşarjı iyon yükü dağılımı 

Korona deşarjı 230 – 405 nm seviyesinde havada yayılır. Şekil 2 de tipik bir korona deşarjının 

havadaki dağılımının spekturumu görülmektedir. Baskı olan emisyon 298 nm, 317 nm ve 

357nm görülmektedir.  

İnsan gözü 380 – 720 nm arasında yer alan ışık tayfını görmekte korona deşarjı ancak çok 

şiddetli olur ise gece karanlığında mor bir ışık olarak görülmektedir.  

 

Şekil 2 Elektromanyetik spektrum dalga boyu 

Yüksek Gerilimde tipik korona deşarjının sebepleri  

 İletkenlerin sarımlarında meydana gelen hasarlar, 

 Yalıtkan disklerindeki hasarlar  

 

 

Şekil 3 İzolatörde meydana gelen kırıklar 
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 Gevşek bağlantılardaki boşluklar, 

 Yalıtkan ve iletkenlerdeki kirlilik, 

 Korona halkalarının bozulması veya olmaması, 

 Doğru olmayan korona boynuzları 

 Sivri veya keskin kısımlar, 

 Çürümüş iletkenler. 

 Korona Deşarjının Etkileri: 

 Işık üretir, 

 Duyulabilir gürültü üretir, 

 Radyo paraziti oluşturur, 

 Elektrik sargılarında vibrasyon oluşturur. 

 İyon bombardımanınındın dolayı malzemelerde bozulma meydana gelir. 

 Ozon, nirtik asit, Nitrojen oksit üretir, 

 Enerji kaybına yol açar. 

Korona Deşarjının oluştuğu yerler: 

 Hat iletkenlerinin etrafında 

 Damperlerde 

 Hasarlı izolatörlerde 

 Kirlenmiş hatlarda 

 Elektrik ekipmanlarında herhangi bir yerde elektrik alan şiddetinin 3kV/cm’i geçen her 

yerde. 

Korona oluşumu meydana gelebilir.  

 Korona Kameraları: 

Korona deşarjı ancak ultraviole sensörler tarafından tespit edilebilmektedir. Teknolojinin 

gelişiminden önce korona deşarjı gün ışığında tespit edilemezken geliştirilen optik filtre 

teknolojisine bağlı olarak korona deşarjları gün ışığında tespit edilebilir hale gelmiştir. 

Kameraların çalışma prensibi gün ışığı kamera sensörü ve ultraviole ışık sensörlerinin 

görüntüyü bir noktada birleştirmeleri neticesinde oluşan kısmi deşarjın yeri ve şiddeti tespit 

edilebilmektedir.  

Aynı işlem termal kamera ile yapılmaya çalışılırsa aynı sonuç alınamaz çünkü termal kamera 

akımın etkisi ile ortaya çıkan ısıyı algılamakta UV kamera ise gerilimin etkisi ile ortaya çıkan 

kısmi deşarjı algılamaktadır. 
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Şekil 4 Korona kamerasının çalışma prensibi 

 

Korona deşarjı bazı iletkenlerin her noktasında oluşmakta ancak problemli yerin tespitinde 

oluşan korona deşarjının dakikada 100 adedi geçmesi gerekmektedir. 

 Projenin amacı, kapsamı ve önemi:  

Bu proje ile; 

 Dağıtım Sisteminde yer alan teçhizatların ve elemanların arıza oluşması ihtimali 
meydana gelmeden muhtemel arıza noktasının arıza oluşmadan önce onarılmasının 
sağlanması, 

 Dağıtım Şirketinin Teknik ve Ticari kalite göstergelerinin iyileştirilmesinin 
sağlanması, 

 Dağıtım ve Tedarik Şirketlerinin PMUM üzerinde yapmış oldukları tahminlerin 
doğruluğu arttırılarak piyasanın işletilmesine katkı sağlanması, 

 Bakım faaliyetlerinin geliştirilerek Dağıtım Şirketinin işletme ve operasyon 
azaltılmasının sağlanması, 

 Plansız kesinti süresi azaltılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının sağlanması, 

 Şirket çalışanlarımızda tesis ve kontrollük hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken 
noktaların belirlenmesi, 

 Proje sonrasında elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek EPDK'ya sunulması, 
böylelikle diğer Dağıtım Şirketlerinde benzer çalışmanın başlatılmasının sağlanması, 

amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında UV kamera cihazının temini, eğitiminin alınması ve sahada kullanılarak 
elde edilen sonuçların raporlanmasını kapsamaktadır Bu proje elektrik dağıtım şirketinde yer 
alan bütün OG şebekeyi kapsamaktadır. 

Bu proje ile elde edilen cihaz ile insan gözünün göremediği muhtemel arıza kaynaklarının 

önceden tespit edilmesi ve giderilmesi açısından önemlidir. 
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 Kısıtlama ve Sınırlamalar 

Proje de teknik olarak cihazın 100 m mesafeden uzak mesafelerde etkin olarak 

kullanılamadığı görülmüştür. Bu raporun diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasında bir 

sakınca bulunmamaktadır. 

 Proje süreci hakkında detaylı bilgiler  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 28.05.2014 tarih ve 5036 sayılı Dağıtım Şirketlerinin 

AR-GE Bütçelerinin harcanmasını içeren kararı neticesinde AR-GE projeleri ve fikirlerine 

daha da ağırlık verilmiştir. Ocak 2015 döneminde EPDK'ya yapılan başvuruda projemiz 

EPDK'nın 19538 - 27/03/2015 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. Sonrasında KCETAŞ % 51 

kamu hissesine sahip olduğu için Kamu ihale Kanunu mevzuatına göre mal alımı ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. 23.06.2015 tarihinde KCETAŞ merkez binasında gerçekleşen ihalede 

152.500 TL bedel ile cihaz satın alınmıştır. Cihaz yurt dışı kaynaklı olduğundan 31.08.2015 

tarihinde sözleşmesine uygun olarak teslim alınmış ve sahada uygulanmaya başlanmıştır. 

Şebeke İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçlar ve bulgular 

aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 5 Saha testi 

Kayseri ili Sarımsaklı Mh. 15 kV Sarımsaklı fiderinde yapılan incelemede İzolatör deşarj 

oranı 100 puls/dakika oranını geçtiği görülmüştür. İzolatör hafta sonu yapılan bakımda 

değiştirilmiştir. 
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Şekil 6 Saha testi 

Kayseri ili Sarımsaklı Mh. 15 kV Sarımsaklı fiderinde yapılan incelemede İzolatör deşarj 

oranı 100 puls/dakika oranını geçtiği görülmüştür. İzolatör hafta sonu yapılan bakımda 

değiştirilmiştir. 

 

 

Şekil 7 Saha testi 

Kayseri ili Buğdaylı Mh. 15 kV Buğdaylı fiderinde yapılan incelemede İzolatör deşarj oranı 

100 puls/dakika oranını geçtiği görülmüştür. İzolatörün bir sonraki bakımda değiştirilmesi 

planlanmıştır. 
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Şekil 8 Saha testi 

Kayseri ili Erkilet Mh. 31,5 kV Tepe Mah hattında yapılan incelemede İzolatör deşarj oranı 

100 puls/dakika oranını geçtiği görülmüştür. İzolatörün bir sonraki bakımda değiştirilmesi 

planlanmıştır. 

 

Şekil 9 Saha testi 

Kayseri ili Erkilet Mh. 31,5 kV Tepe Mah hattında yapılan incelemede İzolatör deşarj oranı 

100 puls/dakika oranını geçtiği görülmüştür. İzolatörün bir sonraki bakımda değiştirilmesi 

planlanmıştır. 
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Şekil 10 Saha testi 

DM4 Erbosan çıkışı hatta oluşan geçici arıza kaynağı tam olarak tespit edilemediği için riski 

bunun gibi deşarj noktaları yenilenerek enerji alındı.  
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Şekil 11 Saha testi 

Kayseri ili Başakpınar Mh. Kablo bağlantı noktasındaki hatadan dolayı sistem açmamasına 

rağmen deşarj oranı yüksek görüldüğünden kablo yenilenmiştir. 

 

Şekil 12 Saha testi 

Kayseri ili Anayurt Mevlana Mh. İzolatör deşarj oranı 100 puls/dakika oranını geçtiği 

görülmüştür. Acil olarak müdahale edilerek yenileme çalışması yapıldı. 



14 

 

Şekil 13 Saha testi 

Kayseri Boğazköprü mh. Özel hatta arıza noktası görülerek Sigorta yenileme çalışması 

yaptırıldı. 
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Şekil 14 Saha testi 

Kayseri ili Hırka Mh. Klemens bağlantısı 1 hafta sonraki bakımlar sırasında yenilendi. 
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Şekil 15 Saha testi 

Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi Yeni tesis deşarjları giderilmesi için İşletme Şefi uyarıldı gerekli 

çalışma yapılarak  arıza oluşmadan önce arıza noktası giderilmiştir. 

 Bütçe – mali kısım  

KCETAŞ Kamu İhale Kanununa tâbi olduğundan yapılan ihale işlemleri ilgili kanuna göre 

yapılmaktadır. 26.06.2015 tarihinde yapılan ihale de en iyi fiyat teklifini veren "SENTEZ 

Optik Elektronik ve Endüstriyel Cihazlar Müh. Tic. San. Ltd. Şti." en uygun teklifi vermiştir. 

Cihaz …………. ile temin edilmiştir. İhale kararı ve fatura rapor ekinde sunulmaktadır.  

 Sonuç ve yorumlar:  

Cihazın kullanımı ile göz ile görülemeyen arıza olmadan oluşması muhtemel olan arıza 

noktaları belirlenmiştir. Bu sayede KCETAŞ'ın abone başına kesinti sayı ve süresinin 

azaltılması hedeflenmektedir. UV Kamera ile birlikte özellikle OG hat bakımlarının etkinliği 

arttırılmış olup bu sayede hatların ekonomik ömürlerinin uzatılması sağlanarak daha az 

yatırım yapılması sağlanacaktır. İlerideki aşamalarda uzaktan kumandalı drone alınarak 

cihazın üzerine monte edilmesi ile çalışma hızının ve etkinliğinin arttırılması 

amaçlanmaktadır. 
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