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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 

Bu rapor, kablo kanalları ve kablolar arası koruyucu malzemeler olan tuğla, beton blok veya 

bims yerine daha ekonomik ve dayanımlı malzeme tasarımının yapılması amacıyla başlatılan 

“Kablo  Kanalları  Koruyucu  Elemanı  Olarak  Termoplastik   Malzeme  Tasarımı ve  İmalatı 

Projesi” nin değerlendirmesini ve elde edilen bulgu ve sonuçları içermektedir.  

Yeraltı kablolarında mevcut sistemde kablo kanalları ve kablolar arası koruyucu malzeme 

olarak tuğla, beton bolk ve bims kullanılmaktadır. Malzeme yapısı, nakliye sırasında 

malzemeler daha sahada döşenmeden %20’ye yakını fire olmaktadır. 

 

Şekil 1: Yeraltı Kablolarında Tuğla Kullanımı 

Ayrıca mevcut kablo kanalı için kullanılan tuğlaların ağırlıkları nedeniyle nakliye ücretleri de 

yüksektir. Mevcutta kullanılan bir tuğlanın ölçüleri 40x20x5 cm olup, 1 m² alanı kaplamak için 

yaklaşık 12,5 adet tuğla gerekmektedir.  
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Tuğla kullanımında yaşanan sorunların farkında olarak ADM ve GDZ EDAŞ’lar alternatif   

yeni   bir  koruyucu  malzeme   olarak yurt dışında kullanılmaya başlanmış olan  termoplastik  

koruyucu  malzemenin   tasarımı, imalatı, testleri ve belirlenecek bir pilot bölgede saha 

testlerinin yapılması amacıyla projeyi başlatmışlardır. Tasarımı yaptırılacak termoplastik 

malzeme  “ Kablo Montaj  Usul ve  Esasları – Eylül 2008 “  şartnamesine  uygun  olması 

gerekmektedir. 

Yurtdışında kullanılan malzemeler ve bu hususta yapılan araştırmalar incelenerek malzemenin 

taşıması gereken genel özellikleri belirlenip, ADM ve GDZ özelinde kablo kanalı tasarımı 

yapılmış olup proje final raporu içerisinde tasarım detayları yer almaktadır. 

Tasarımları tamamlanan termoplastik kablo kanallarının malzemeleri proje final raporu içinde 

detayları verilen metodlarla üretimi yaptırılmış ve laboratuvarda dayanım testlerine tabi 

tutulmuşlardır. Darbe dayanım testlerinde tuğladan daha dayanıklı olduğu belirlenmiştir. 

Termoplastik kablo kanalı kullanılan ülkelerdeki malzemeler incelendiğinde malzeme 

kalınlığının 1-2mm arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiş, Ar&Ge kapsamında üretimi 

yapılan malzeme kalınlığı da 2 mm olarak üretilmiştir. 2 mm kalınlığındaki termoplastik 

malzemenin tuğladan daha dayanımlı olduğu laboratuvar ortamında kantlanmasının ardında 

saha uygulaması çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu esnada TEDAŞ tarafından yayımlanan “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları 

Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları" 4. Maddesi 3. Fıkrası d bendinde bu tür bir malzemenin 

en az 5mm kalınlıkta ve 5N/mm² üzerinde basınç dayanımını sağlaması gerektiği 

belirtilmektedir. Üretimi yapılan malzemenin 2 mm kalınlıkta olmasına rağmen 5N/mm² 

üzerinde basınç dayanımı sağlaması nedeniyle EPDK’ya final raporu ekinde yer alan yazı ile 

başvurularak, Ar&Ge projesi kapsamında üretimi yapılan malzemenin saha testlerinin 

tamamlanabilmesi için belirlenen bir yerde ürünlerin saha kabullerinin yapılması proje 

paydaşları tarafından talep edilmiştir. EPDK yazımıza istinaden üretimi yapılan termoplastik 

malzemenin saha kabullerinin yapılması hususunda yardımcı olunması talebiyle TEDAŞ’a yazı 

yazmıştır. EPDK tarafından yazılan yazının TEDAŞ tarafından olumlu yanıt alınamaması 

üzerine; saha uygulaması ürünlerin sahaya döşenmesi, sahada kullanımının gözlemlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Ardından termoplastik malzemeler sahadan toplatılmıştır. 

Ürünlerin tasarımından üretimine ve saha ugulamalarına kadar tüm detaylar raporun ilerleyen 

bölümlerinde ve eklerinde detaylı olarak yer almaktadır. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Kablo  Kanalları  Koruyucu  Elemanı  Olarak  Termoplastik   Malzeme  Tasarımı ve  İmalatı 

projesi Ocak 2016 döneminde başvurulmuştur. Proje süresi proje planlanırken 12 ay olarak 

belirlenmiş ve iş planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Faaliyet Zaman (Ay) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İş Paketi-1: Literatür 

Taraması ve Dünya 

Uygulamalarının 

Araştırılması 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme 

ve 

Şartname 

Süresi 

 

x          

İş Paketi-2: Prototip  

Tasarımı   

x x         

İş Paketi-3: Prototip  

İmalatı 

x x         

İş Paketi-4: 

Termoplastik  Kablo  

Kanal  Koruyucu  ve 

kablo faz arası 

koruyucu Malzeme  

Prototipinin   Test  ve  

Analizleri  ile  

Belgelendirme  

Süreci. 

 x x x 

 

     

İş Paketi-5: Seri  

İmalat  

  x x x 

 

    

İş Paketi-6: Pilot  

Bölge  Uygulaması 

    

 

x x x x x 

Tablo 1: Proje Başlangıcındaki İş-Zaman Tablosu 

Tablodaki iş planına göre 2 ay sözleşme ve şartname süresi belirlenmiş, fakat projenin 

kapsamının geri dönüşüm işlemlerinin belirlenmesi gibi nedenlerle genişlemesi nedeniyle 

teknik şartname ve sözleşme sözleşme Kasım 2016 sonunda imzalanabilmiştir. 

Projenin ilk 5 iş paketi normal süreleri içinde tamamlanmış fakat daha özgün prorotip tasarımı, 

hammadde tedariğinde yaşanan gecikmeler, prototip üretimi esnasında hammadde katkılarının 

değiştirilerek denemelerin yapılması, makine ayarlarının değiştirilmesi çalışmalarından dolayı 

1-2 aylık gecikmelerle tamamlanmıştır. 

 İş planındaki en büyük gecikma saha uygulamasına geçiş aşamasında yaşanmıştır. Saha 

uygulamasının TEDAŞ tarafından kabulünün gerekmesi, TEDAŞ tarafından yayımlanan 
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“Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları" 4. Maddesi 

3. Fıkrası d bendinde tasarımı yapılacak malzemenin kalınlığının en az 5mm olmasının 

gerekmesi, aynı şartnameyi daha düşük kalınlıkla karşılayan malzamemizin TEDAŞ tarafından 

Ar&Ge kapsamında değerlendirilmesi için yapılan girişimler nedeniyle pilot uygulama 

savhasına geçilememiştir. Pilot uygulaması için GDZ EDAŞ tarafından EPDK’ya projenin pilot 

proje olarak uygulanabilmesi ve TEDAŞ’ın saha çalışmalarını kabül etmesine yönelik talep 

yazısı yazılmış, EPDK tarafından da GDZ EDAŞ bölgesinde projenin uygulanabilmesi ve 

TEDAŞ tarafından kabulün yapılabilmesi talebiyle TEDAŞ’a yazılar yazılmıştır. Bu yazışmalar 

nedeniyle 5. iş paketinin ardından yazışmaların tamamlanması için beklenmiştir. Bu bekleme 

süresi proje süresini aşacağının tespiti üzerine GDZ EDAŞ tarafından süre uzatım talebinde 

bulunulmuş ve 6 ay süre uzatımı EPDK tarafından verilmiştir. Fakat TEDAŞ tarafından pilot 

projenin kabul edilmesi konusunda onayının alınamaması nedeniyle pilot proje sadece saha 

işçiliğine etkisi olarak incelenebilmiş ve sahaya döşenen kablo kanalları sahadan geri 

toplatılmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenler dolayısıyla proje final raporu itibariyle güncel iş planı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.    

Faaliyet Zaman (Ay) 

1……..…6 7 8 9 10 11 12 13 14 15……….24 25 26 

İş Paketi-1  

 

Sözleşme ve 

Şartname 

Süresi 

 

x         

 

Pilot proje 

uygulama izni ve 

sözleşme süre 

uzatım yazısı 

 

  

İş Paketi-2  x x         

İş Paketi-3   x x       

İş Paketi-4    x x x     

İş Paketi-5      x x x   

İş Paketi-6     

 

    x 

Tablo 2: Proje Sonundaki İş-Zaman Tablosu 
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2. Proje İş Paketleri 

Raporun bu bölümünde iş paketleri bazında zaman takvimi, gerçekleşmeleri ve sapmalar 

açıklanmaktadır. Proje altı ana iş paketi üzerinde yürütülecek şekilde planlanmıştır. Bunlar: 

• İş Paketi 1: Literatür Taraması ve Dünya Uygulamalarının Araştırılması 

• İş Paketi 2: Prototip Tasarımı 

• İş Paketi 3: Prototip İmalatı  

• İş Paketi 4: Termoplastik Kablo Kanal Koruyucu Malzeme Prototipinin Test ve 

Analizleri ile Belgelendirme Süreci 

• İş Paketi 5: Seri İmalat 

• İş Paketi 6: Pilot Bölge Uygulaması 

 

Projenin ilk iş paketi olan “Literatür Taraması ve Dünya Uygulamalarının Araştırılması’nda”  

yurt dışında üretilen ve kullanılan ürünlerin incelemeleri yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan 

literatür taramaları aşağıdaki resimdeki gibi gruplandırılarak yapılmıştır. 

 

Şekil 2: Literatür Tarama Grupları 

Yurtdışında üretilen ürünler incelendiğinde; termoplastik malzemenin et kalınlığının 1,5-2 mm 

arasında olduğu ve basınç dayanımının “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları 

Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları”nda belirtilen basınç dayanım değeri olan 5N/mm² 

Kablo  Kanalları  Koruyucu  
Elemanı  Olarak  

Termoplastik   Malzeme  
Tasarımı ve  İmalatı 

Plastik Kablo Kanalı ile İlgili 
Makaleler

Yurtdışında Kullanımı
Konuyla Alakalı Patent 

İncelemeleri
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üzerinde basınç dayanımı sağladığı araştırmalar esnasında tespit edilmiştir. Literatür taramaları 

esnasında “ Kablo  Montaj  Usul ve  Esasları – Eylül 2008 “  şartnamesi incelenmiş uluslararası 

uygulamalarla karşılaştırılmıştır. Bu araştırmalar sırasında “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji 

Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları’nın” 4. Maddesi 3. Fıkrası d bendinde 

termoplastik malzeme kalınlığının en az 5mm kalınlıkta kullanılabileceği tespit edilmesine 

rağmen uluslararası uygulamalarda 1,5-2 mm kalınlığın tercih edilmiş olması, bu kalınlıklarda 

da mm²’ye uygulanan basınç değerinin diğer ülkelerde kullanılan malzemelerin teknik 

dokümanlarında 5N/mm²’den fazla olması, 5 mm kalınlığındaki kablo kanalının üretim, taşıma, 

işçilik maliyetlerinin 2 mm’ye göre çok daha yüksek olması nedeniyle ürün tasarımının 2 mm 

kalınlıkta ve 5N/mm² basınç değerinin üstünde tasarlanmasına karar verilmiştir. . Bu sayede 

proje kapsamında tasarlanacak ürünün en fazla 2 mm kalınlığında üretilmesinin hem hesaplı 

hem de yeterli dayanımları sağlayacağı değerlendirilmiştir, fayda maliyet olarak en yüksek 

değerde ürün üretilmesi tasarlanmıştır. Yurtdışında üretimi yapılmış ve kullanılan termoplastik 

kablo kanalı örnekleri ve ürün teknik dokümanları aşağıdaki resimlerde verilmiştir. 

 

Şekil 3: Malezya Menşeili Delta Sama Jaya Firmasının Üretimini Yaptığı Termoplastik Kablo Kanalı 



 

13 

 

 

Şekil 4: Termoplastik Kablo Kanalı Uygulama Örnekleri 

 

Şekil 5: Çek Cumhuriyeti Menşeili Termo Plastik Kablo Kanalı Teknik Dokümanı 
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2. iş paketi prototip tasarımının yapılmasıdır. Bu iş paketinde yurtdışı tasarımlar ve saha 

çalışmalarında görevli personellerin de görüşleri alınarak 3D modelleme metodu kullanılarak 

kablo kanalı tasarımı yapılmıştır. Yapılan tasarımlar ve ölçüleri aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 6: Proje Kapsamında Tasarımı Yapılan Kablo Kanalının 3D Görüntüsü ve Ölçüleri 

 

 

Şekil 7: Proje Kapsamında Kablolar Arası Koruyucu Malzeme Tasarım Çizimleri ve Ölçüleri 
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2. iş paketinde kalıplama tasarımı yapılırken tasarlanan termoplastik malzemenin sürdürülebilir 

ve çevreye duyarlı ürün olarak tasarlanmasına özen gösterilmiştir. Sürdürülebilir ürün, çevreye 

en az zarar veren ürün anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir ürün tasarımına da “çevre açısından 

sürdürülebilir ürün tasarımı” denmektedir. 

Sürdürülebilir ürün tasarımı sürecinde uygulanan stratejiler şunlardır: 

• Ham maddenin yenilenebilir nitelikte olması ve doğada bol miktarda bulunması, 

• Doğal kaynaklardan maksimum derecede yararlanılması, 

• Malzeme çeşitliliği ve parça sayısının azaltılması, 

• Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, 

• Malzeme girdisinin azaltılması ve ürün yaşam döngüsünde çevreye en az zarar verecek 

malzemelerin seçilmesi, 

• Atıkların ve çevreye salınımlarının minimize edilmesi, 

• Atıklar minimize edilirken elde edilen ürünlerden maksimum performans sağlanması, 

• Enerji tüketiminin en aza indirilmesi ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılması, 

Bir ürünün tasarım aşaması, maliyet, fonksiyonellik ve çevreye etki açılarından en önemli 

aşamalardır. Üretime geçiş aşamasında çevreyi tehdit eden etkenleri elimine etmek için 

yapılması gereken en önemli şey, sürdürülebilir ürünler tasarlamaktır. 

Üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması bir zorunluluktur. Pek çok ülkede 

uygulanan yasalara göre; çevreye zarar veren atığın yok edilmesinden üretici sorumludur.  

Ancak bu süreç çok maliyetli olduğu için, üreticiler ürünlerini geri dönüşümü veya yeniden 

kullanıma sahip bir hammadde ile üretim yapmak isterler.  Sürdürülebilir tasarımın temel 

amacı, minimum çevresel etkiye sahip ürünler çıkmasıdır.  

Özetle; sürdürülebilir tasarım sürecinde fonksiyon, maliyet, kalite, yasalar ve teknik yeterlilik 

gibi temel parametreler dikkate alınır. Sürdürülebilir ürün tasarım süreci; çevre, sağlık güvenlik 

ile ilgili problemlerin tanımlanmasına ve sorunların çözülmesine yardımcı olur. Bu sürecin 

amacı, üretim sürecinde çıkan atık materyallerin tüketimini ve ham maddenin toksik içeriğini 

azaltmak, enerji etkinliğini ve materyallerin geri dönüşümünü artırmak yani kısaca, ürünün 

çevresel performansını artırmaktır. 
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3. İş paketi prototip imalat olup, bu iş paketinde yapılan işlemler; 

• Kalıp imalatı 

• Hammadde seçimi 

• Kalıbın ekstrüzyon makinesine bağlanması ve ayarlarının yapılması 

• Prototip üretim ve kalibrasyon ayarlarının yapılması 

Kalıp İmalatı: Plastik ekstrüzyon kalıpları; ekstrüzyon makinelerinde istenilen özellikte ürün 

yapabilmek için kullanılan ve ürün özelliklerini sağlamaya uygun kalıp boşluklarına sahip, 

işlenebilir çelik malzemeden imal edilirler.  

Proje kapsamında üretimi yapılan ekstrüzyon kalıbı; uzun ömürlü ve kaliteli ürün çıkarması 

için orta sertlikte, paslanmaz çelik malzemeden yapılması kararlaştırılmıştır. Ekstrüzyon 

kalıbının aşınmaya ve çizilmeye karşı korunabilmesi için 50 HRc’de sertleştirilmiştir.  Kalıp 

setini oluşturan diğer elemanlar da en az 30 HRc sertliğinde yapılmıştır. Kalıplama işlemlerinde 

kalıp kanalının temizlenmesi gerekmekte olup, kalıbın zarar görmemesi, kalıba yapışan 

malzemenin kolay ve tam olarak çıkartılması için kalıp kanalı yumuşak malzemeden yapılmış 

pirinç, bakır veya benzeri çubuklarla temizlenebilecektir. Eğer kalıp kanalı daha sert bir madde 

ile temizlenirse kalıp kanalında meydana gelecek çizgi, darbe izleri ve hatalar, kalıplanan 

parçaya aynen yansır. Proje kapsamında tasarımı yapılan kalıp, ısıtıcılı olarak yapılarak, kalıp 

içinden geçen eriyik plastiğin sıcaklığının sabit tutulması sağlanmıştır. 

Ekstrüzyon makineleri genellikle ekstrüzyon kalıbı, sıcak kafa, kuru kalibre, sulu kalibreden 

oluşan bir yapıdır. Bir profil - boru üretim tesisinde üretimin çeşitliliği ve kalitesi büyük ölçüde 

kalıplarının sayısı ve kalitesiyle ölçülür. Öncelikle kalıpta üretilecek profilin hızı, kalıbın 

verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Üretmek üzere tasarladığımız profili toleranslar dâhilinde 

üretmemizi yarayacak olan kalıp özel bir mühendislik ve tecrübe gerektirir. Proje kapsamında 

tasarlanan ve üretilen kalıp detaylı bir mühendislik çalışması ile üretilmiştir. 
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Şekil.8: DIN Formunda Kalıp Malzemeleri ve Özellikleri 

Bu proje kapsamında kullanılan kalıp çelikleri; ön sertleştirilmiş plastik kalıp çeliğidir. Sertlik 

değeri 32 - 35 HRC arasında değişmektedir. İşlenebilirliği iyi olmakla beraber % 1 Ni ihtiva 

ettiği için parlatılabilirliği son derece iyidir. Ayrıca yapısında az miktarda (S < % 0.002) kükürt 

içermesinden dolayı sürtünme mukavemeti yüksektir.  

 

Şekil 9: Proje Kapsamında Üretimi Yapılan Paslanmaz Çelik Kalıp 
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Hammadde Seçimi: Ekstrüzyon makinelerinde başta polivinilklorür, polipropilen ve polietilen 

olmak üzere hemen hemen tüm plastik türleri kullanılabilir. Polivinilklorür ( kısa adı PVC) 

ekstrüzyon teknolojisinde en çok kullanılan plastik malzemedir. Proje kapsamında prototip 

üretimi yapılan kablo kanalı için ekstrüzyon kalıplamada en çok kullanılan ham madde olan 

PVC kullanılmıştır. 

PVC ürünler amorf plastiklerin başında gelir. PVC beyaz veya açık sarı renkli toz polimerdir. 

Normal PVC % 53–55 klor içerir, asit ve bazların etkilerine karşı dayanıklıdır. Su, alkol ve 

benzin PVC’ye etki etmez. PVC yüksek elektroliz özelliğine sahiptir. 140 ºC’de yavaş yavaş, 

170ºC’de ise kolaylıkla HCl (hidrojen klorür) ayrılmasıyla parçalanır ve polimerde çift bağlar 

meydana gelir. Bu ayrışmayı önlemek için polimere stabilizatörler katılır. PVC’nin sert ve 

yumuşak olarak iki çeşit kullanım alanı vardır. Sert PVC daha çok boru, pencere profili, duvar 

kaplamaları vb. alanlarda kullanılır. Bunlar hava şartlarına dayanıklı, mukavemeti yüksek, sert 

ve kendi kendine yanmazlık özelliklerine sahiptir. Yumuşak PVC türleri ise daha çok kablo 

kaplama, yer döşemeleri, oyuncak ve eldiven yapımında kullanılmaktadır. Özellikle düşük ısıl 

kararlılığa sahip olan PVC’nin metal yüzeylere yapışma özelliği ısıtıldığında çok yükselir. PVC 

hava şartlarına olan yüksek dayanıklılığı, kolay işlenebilmesi, metal yüzeylere yapışma 

özelliğinin olması ve iyi elektriksel özellikleri nedeniyle kablo imalatında geniş yer almıştır. Şu 

anda ülkemizde yapılan alçak gerilim kablolarının tamamına yakın kısmı PVC ile 

kaplanmaktadır. PVC direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür (HCl) açığa çıkar ve 

PVC renginde sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC renginde sırası 

ile sararma, kızıllaşma, kahverengi ve siyah renkler görülür. Bununla birlikte ürünün fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinde değişmeler görülür. İşleme sırasında meydana çıkan atık gazlar ve 

nem vakum ile ortamdan uzaklaştırılır. PVC ham maddesi genellikle toz hâlinde bulunur. 

Ayrıca geri dönüşümlü PVC’de yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Şekil 10: PVC Hammaddesi 
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Ekstrüzyon Plastiklerinde Katkı Maddeleri; işleme teknolojisi ve kullanım alanlarına göre 

sınıflandırılır. Ayrıca kullanım amacına bağlı olarak katılan katkı maddeleri plastiklere değişik 

özellikler kazandırır. Bu nedenle katkı maddelerinin plastik sanayiinde önemli bir rolü ve yeri 

vardır. Birçok plastik, kendilerine çeşitli özellikler kazandıran katkı maddeleri ile işlendikten 

sonra piyasaya sürülür.  

Kablo Kanalı Koruyucu Eleman üretiminde PVC hammaddesinin yanında katkı maddeleri 

kullanılmıştır. Belirli amaçlara yönelik katkı maddelerinin en önemlileri aşağıda açıklanmıştır.  

Pekiştirici ve Dayanım Arttırıcılar; Bu katkı maddeleri plastiklerin mekanik elektriksel ve ısısal 

özelliklerini yükseltir, boyut kararlılığı sağlar, bazı hâllerde de maliyetlerin düşürülmesine 

yardımcı olurlar. Plastiğin mekanik dayanımını artırır, boyut kararlılığı verirler. Özellikle 

hassas ölçülerin tutturulmasında ve uzun süre hizmet verecek plastik ürünlerin yapımında 

kullanılırlar. Ayrıca dielektrik dayanımını arttırır ve ısı iletkenliğini düşürürler. Kablo Kanalı 

Koruyucu Eleman üretiminde bu katkı maddesi kullanılmıştır. 

 

Şekil 11: Katkı Maddesi 

Renklendiriciler (Boyar Maddeler veya Pigmentler); plastiklerin boyar maddelerle 

renklendirilmesinde amaç, ürünün daha güzel görünmesidir. Boyar maddeler ile plastikleri 

renklendirmek için üç yöntem vardır. Bunlar;  

• Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme 

• Ürünün üretimi sırasındaki renklendirme 

• Üretimden sonra ürün yüzeyinin boyanması  

Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme yönteminde, boyar madde polimer 

ile çok iyi bir şekilde karıştırılmalı ve homojen bir karışım elde edilmelidir. Bunu sağlamak 

için de toz veya granül hâlindeki plastik, boyar madde ile karıştırıcılarda birbirlerine karıştırılır. 

Bu karıştırma sırasında sürtünme sonucu oluşan statik elektrik yükü nedeniyle toz veya granül 
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hâldeki boyar madde polimerin yüzeyine yapışır. Ayrıca ortama bu yapışmayı kolaylaştıran 

maddelerin eklenmesiyle renklendirme daha da kolay hâle getirilir.   

Ürünün üretimi sırasındaki renklendirmede ise plastik maddeyi şekillendiren makinelerde 

yapılır. Boyar maddeler ham madde içerisine belli oranlarda katılarak karışım hazırlanır.  

Üretimden sonra ürünün boyanması ise; ürüne renk vermede en çok uygulanan yöntemdir. Son 

şekli verilmiş plastik madde, boyar madde eklenen bir çözücü veya sudaki çözeltisine 

daldırılarak ya da üzerine boyar madde çözeltisinin püskürtülmesiyle renklendirilir.  

Plastik boyar maddeler, pigmentler ve boyalar olmak üzere iki sınıftır. Pigmentler katıldıkları 

ortamda çözünmeyen maddelerdir ve plastiklerde dağılarak şeffaf veya opak renk verir. 

Boyarlar ise sadece şeffaftır, ışığı emer ve dağıtır. Bunun nedeni de boyalarla pigmentlerin 

partikül büyüklüklerinin farklı olmasıdır. Pigment partikülleri daha büyük olup ışığı kırar ve 

ayırır. Dolayısıyla boyaların sağladığı yüksek şeffaflığı sağlayamaz. Renk verici olarak 

pigmentler organik veya inorganik, doğal veya yapay kökenli olabilir. İnorganik pigmentler 

özgül ağırlığı yüksek ve partikülleri büyük olan maddelerdir ve yüzey alanları boyalara göre 

azdır. Renklendirici kullanım oranları her ne kadar kendi özelliği ve plastik türüne bağlı ise de 

genelde sıvı olanlar için % 0,5–1,toz ham madde hâlindekiler için de %0,1–0,25 kadardır.  

Kablo Kanalı Koruyucu Eleman üretiminde renklendiriciler kullanılmıştır. 

 

Şekil 12: Renklendiriciler 
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Plastikleştiriciler; ısı ve basınçla biçimlendirilmede plastiğin akışını ve işlenebilirliliğini 

kolaylaştıran, kırılganlığını azaltan, esnekliğini arttıran katkı maddeleridir. 

Plastikleştiricilerden beklenen temel özellikler; beraber kullanıldığı plastikle uyumlu olması, 

çok iyi karışabilmesi ve bünyede kalabilmesidir.  

Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcılar; plastiğin içine katılmasıyla makinede işlenebilirliğini 

arttıran katkı maddeleridir. Genelde % 0,5–1 oranında kullanılan bu maddelerin başlıcaları; 

alüminyum, çinko, kalsiyum, kurşun, yağ asidi esterleri ve amitlerdir.  

Antistatikler (Statik Elektriklenmeyi Önleyiciler) ; plastik endüstrisinde elektrostatik yük, 

yapışma yanma veya patlamaya sebep olabilirler. Bu sorunları önlemek için üretim öncesi 

plastik hammaddeye antistatiklerin katılması gerekmektedir. Kullanılacak antistatik madde 

plastikle uyumlu olmalıdır. Antistatik maddeler plastiklere iki şekilde kazandırılır. Bunlardan 

biri doğrudan doğruya granüle katma, diğeri de yüzeysel püskürtme uygulamasıdır.  

UV Işınım Dengeleyiciler;  güneş ışınlarının plastik malzemeyi zamanla soldurarak 

görünümünü ve yapısını değiştirdiği, bu nedenle çekme dayanımını düşürdüğü bilinmektedir. 

0,01–0,4 mikron dalga boyunda bir ışıma ise polimer bağları tahrip eder. Güneş zengin bir UV 

kaynağı olduğundan bunun etkilerinden korumak için plastik malzeme içine UV dengeleyicileri 

katılır.  

Oksitlenme Önleyiciler (Antioksidanlar); plastik malzemede polimer yapının, havanın oksijeni 

ve ışıma etkileri ile tahribatını önlemek için antioksidanlar kullanılır. Bu maddeler ya doğrudan 

doğruya oksijeni bağlar veya polimer ile kararlı bir ürün meydana getirerek oksitlenmeyi önler. 

Kullanım şekli plastik granülün imali sırasında bünyeye katılma ile olabileceği gibi plastik 

granülden ürün işlenmesi sırasında granüller arasına belli oranda katmakla da olabilir. Kullanım 

oranı % 0,1- 2,5 kadardır.  

Köpük Yapıcılar; katı, sıvı ve gaz biçiminde kimyasallar olup polimere işleme sırasında 

katıldıklarında buharlaşarak sistemden ayrılma veya bozunma ile hücresel boşluklu yapı 

meydana getirir. Daha çok polietilen, polistiren, vinil ve poliüretan plastikleri ile kullanılır. 

Kullanım oranları enjeksiyon ve ekstrüzyonda % 0,1-1; basınçlı kalıplamada % 5-15 kadar 

olabilmektedir.  

Isı Stabilizatörleri (Dengeleyicileri); ısı ve ışık gibi PVC’de bozunmaya neden olan etkileri 

ortadan kardırmak için kullanılır. Isı stabilizatörleri PVC polimerlerinin yüksek sıcaklıklarda 
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işlenmesi sırasında gerekli olan katkı maddeleridir. Isı stabilizatörleri PVC’de ultraviyole veya 

gama ışınları nedeniyle olan bozulmalara da engel olur. Bir stabilizatörün seçiminde sağlanması 

gereken kararlılığın yanında şunlar da önemlidir:  

• Polimerle uygunluk  

• Uçuculuk  

• Koku  

• Zehirlilik  

• Plastik işleme metodu üzerine etkisi 

• Ürün verimi üzerine etkisi 

Kaydırıcılar; PVC’nin işlenmesi sırasında ortaya çıkan baskı ve kuvvetleri azaltmak için 

kullanılan düşük molekül ağırlıklı maddelerdir. Bu maddeler polimerin işlenme özelliklerini 

geliştirir ve iyileştirir. Kaydırıcılar, temelde iç ve diş kaydırıcılar olmak üzere iki sınıfa ayrılır.  

 

Şekil 13: Kaydırıcı Madde Görünümü 

Kalıbın Ekstrüzyon Makinesine Bağlanması ve Ayarlarının Yapılması: Ekstrüzyon kalıbı 

makinenin kapasitesine ve flanş çapına göre bağlanmaktadır. Ekstrüzyon kalıpları imal 

edilirken kalıp ile birlikte kalıba ait kalibre de üretilir. Ekstrüzyon kalıbı üretilecek olan ürünün 

boyutlarına göre farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla farklı ekstrüzyon kalıplarının 

bağlanmasında birçok ortak işlem basamağının yanı sıra farklı kalıp özelliklerine göre farklı 

işlemlerin yapılması da gerekebilmektedir.  
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Şekil 14: Ekstrüzyon Makinesi Görünümü 

 

Ekstrüzyon kalıbın ekstrüdere bağlanmasında öncelikle dikkat edilecek husus makinenin 

kapasitesinin istenilen ürünü elde etmeye elverişli olup olmadığıdır. Eğer bu durum 

sağlanmışsa kontrol edilmesi gereken diğer nokta ekstrüzyon flanş bağlantıları ile kalıp 

bağlantılarının birbirine uygun olup olmadığıdır. Eğer kalıp ile makinenin bağlantı noktaları 

önceden belirlenerek uygun ölçülere göre hazırlanmaz ise kalıbı ekstrüdere bağlamak mümkün 

olamaz.   

Üretim öncesi yapılan bu ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra  kalıp bağlanmasında dikkat 

edilen diğer önemli nokta da güvenlik ile ilgili önlemlerin alınmasıdır. Ekstrüzyon kalıbı 

boyutlarına göre büyük ağırlıklarda olabilmektedir. Dolayısı ile kalıpların taşınmasında 

kullanılacak yeterli kapasitedeki kaldırma, taşıma araçları hazır olmalıdır. Makine üzerinde 

önceden bağlanmış başka bir kalıp ve kalibre var ise bağlantıların uygun biçimde sökülerek 

kaldırma taşıma araçları ile güvenli bir yere taşınmalıdır. Yeni kalıbın montajı bu işlemden 

sonra gerçekleştirilmelidir.  
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Yeni kalıbın montajı yapılmadan önce eğer gerekli ise parçaları sökülerek uygun zımpara ve 

temizleme gereçleri ile bakımı ve temizliği gerçekleştirilmelidir. Bu işlem kalıp daha önce 

kullanılan bir kalıp ise çok önemli ve gereklidir. Kalıp elemanları uygun kaldırma taşıma aracı 

ile makine üzerindeki konumuna getirilerek montaj sırasına göre makineye bağlanır. 

 

Şekil 15: Kalıbın Ekstrüzyon Makinesine Bağlanmasının 3D Görünümü 

 Prototip Üretim ve Kalibrasyon Ayarlarının Yapılması: Ekstrüzyon makinesi 

çalıştırılmadan önce çalışma alanı dikkatlice incelenerek çalışmayı aksatacak herhangi bir 

unsur olup olmadığı tespit edilmeli, varsa aksaklıklar giderilmelidir. Makine çevresinin 

incelenmesinden sonra yapılacak işlem makine şalterinin ve ısıtıcıların açılmasıdır. Isıtıcılar 

açıldıktan sonra sıcaklıkların yükselmesi takip edilerek rezistansların çalışıp çalışmadığı 

kontrol edilmelidir. Çalışmayan rezistansın istenilen işleme sıcaklığına ulaşmayı engelleyeceği 

unutulmamalıdır. Ardından ilk ayarları yapılan ekstrüzyon makinesi devreye alarak ilk ürün 

elde edilmesi aşamaları aşağıdaki sıra ile devam eder.  

Makine; kullanılan kalıp değiştirilmediği, ham madde değişikliği olmadığı, ortam sıcaklığı gibi 

unsurlarda değişiklik olmadığı sürece önceden set edilen değerlere uygun olarak çalışır. 

Makinenin daha önce ayarlanan değerlere göre ilk olarak çalıştırılması işleminde hiçbir işlem 

basamağı eksik bırakılmadan dikkatlice yapılmalıdır. Makinenin devreye alınmasında göz ardı 
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edilen en ufak bir noktanın çalışma güvenliğini tehdit edebileceği ve ürüne olumsuz olarak 

yansıyacağı unutulmamalıdır.  

 

Şekil 16: Ekstrüder Sıcaklık Kontrol Ekranı 

Sıcaklıklar istenen değerlere geldikten sonra yapılacak işlem ekstrüder beslemesini ve vidasını 

düşük hızda çalıştırarak plastik ham madde akışını sağlamaktır. Bu arada ekstrüder vakum 

sistemi çalıştırılarak vida içinde ham maddenin ergitilmesiyle ortaya çıkabilecek gaz ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. Vida, vida içerisinde temizleme ve ham maddenin yanmasını engellemek 

için kullanılan, makine kapatıldığında makine içerisinde kalan antipak malzemenin tamamı 

bitip, üretim için kullanılacak olan ham madde kalıp çıkışından akmaya başlayıncaya kadar 

düşük devirde çalıştırılmalıdır.  

 

Şekil 17: Antipak Malzemenin Bitişi ve Ürün Malzemesinin Çıkışı 

Daha sonra kademeli olarak işleme hızını sağlayıncaya kadar vida devri arttırılmalıdır. 

Üretimde kullanılacak ham madde kalıptan çıkmaya başladıktan sonra soğutma sistemi açılmalı 

ve kalıptan çıkan ham madde bir eldiven yardımıyla açık konumda bulunan kalibre içindeki 
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konumuna ham maddenin kopmasına sebep olmayacak bir çekme kuvveti ile çekilerek 

taşınmalı ve taşıma sırasında kalıptan çıkan plastik sürekli soğutulmalıdır.  

 

Şekil 18: Kalıptan Çıkan Ürünün Kalibreye Verilmesi 

Kalibre içerisindeki konumu sağlanan plastik, kopmayı engelleyecek bir hızda çekilmeye 

devam edilerek çekicinin paletlerine kadar taşınmalıdır. 

 

Şekil 19: Kalibreden Çıkan Ürünün Çekiciye Verilmesi 

Plastik malzeme çekici paletlerine taşındıktan sonra kalibre ünitesi bağlantıları üretime uygun 

olarak sıkılmalıdır. Çekiciye taşınan ve kalibre bağlantıları yapılan plastik ürünün şeklini tam 

olarak alabilmesi için soğutma ve vakum bağlantıları düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Vakum 

pompası, su pompası ve siklon pompası kontrol edilmeli, açık olmayan sistem var ise 

açılmalıdır. 

 

Şekil 20: Vakum ve Soğutma Sistemlerinin Açılması 
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Kalibre bağlantıları yapılan ürünün kalibre ve kalıp asındaki konumu kontrol edilmeli, kalıptan 

çıkan ürünün formuna zarar vermeyecek en yakın konum ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 21: Kalıptan Çıkan Ürünün Kalibreye Geçişi 

Ürün istenen şekli aldıktan sonra yapılacak işlem, kesim sisteminin açılmasıdır. Kesim 

ünitesinin ürünü istenen boyutta ve ürüne zarar vermeden kesip kesmediği kontrol edilmeli, bir 

aksaklık varsa giderilmelidir. 

Projenin 4. İş paketi prototip üretimi yapılan termoplastik kablo kanalı malzemesinin test, 

analiz ve belgelendirme süreçlerini içerir. Termoplastik bir malzemenin kablo kanalı olarak 

kullanılacak olması nedeniyle yapılacak testler daha kapsamlı ele alınmıştır. Proje kapsamında 

yapılan testler;  

• Geri dönüşüm testleri 

• Dayanım testleri 

Geri Dönüşüm Testleri  

Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşiklerin fiziksel veya kimyasal yolla başka 

ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri dönüşüm adı verilir. Geri dönüşüm, kullanım dışı 

kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde 

olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. 

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni 

ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir 

nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması 
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gerekmektedir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin 

azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya 

çıkabilmektedir.  Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. 

Geri dönüşümün uygulanması ile çöpe giden atık miktarında azalma sağlanarak, atıkların 

taşınma ve depolanması için daha az depolama alanı gerekecek ve daha az enerji kullanılmış 

olacaktır. Termoplastik Kablo Kanalı projemizde kullanılan hammadde de geri dönüşümlü 

malzemeden imal edilmiştir. 

 

Şekil 22: Termoplastik Kablo Kanalı Hammaddesinin Geri Dönüşüm Simgesi  

Dayanım Testleri 

 “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları" 4. 

Maddesi 3. Fıkrası d bendinde bu tür bir malzemenin en az 5mm kalınlıkta ve 5N/mm² üzerinde 

basınç dayanımını sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle prototip ürünümüz akredite 

kuruluş olan Intertek Test Hizmetleri A.Ş. firmasında dayanım testine tabi tutulmuştur. 

Ürünümüz 5N güç ile 5 dakika boyunca 15mm’lik çapla baskı uygulanmış üründe hiçbir 

bozulma meydana gelmemiştir. Ürünün test dokümanları bu raporun ekler kısmında yer 

almaktadır. 

 

Şekil 23: Termoplastik Kablo Kanalının Test Sonuç Ekranı 
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Şekil 24: Termoplastik Kablo Kanalının Test Düzeneği  

 

Şekil 25: Test sonucunda Termoplastik Kablo Kanalı Deforme Olmadığını Gösterir Resim  
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Projenin 5. İş paketi olan seri imalat aşamasında prototip üretim aşamasında yapılan işlemler 

tekrar edilerek seri üretim aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada en önemli çalışma kablo 

kanalının uzunluk ve genişlik ölçülerinin belirlenmesidir. Proje toplantılarında kablo 

kanallarının 40 cm genişliğinde olabildiği ve sahada montajının da kolay olabilmesi için 100 

cm uzunluğunda üretilmesinin sahadaki maliyetleri azaltacağı kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca 40x100 cm’lik kablo kanalının nakliye maliyet çalışmaları da yapılarak Bims Blok ile 

karşılaştırmalı tablo oluşturulmuştur.  

Malzeme 

Cinsi 

Ürün 

Ebatı 

Bir 

Paletteki 

Adedi 

Bir Palet 

Ağırlığı 

(kg) 

Tır 

Maksimum 

Taşıma 

Kapasitesi 

(Kg) 

Bir Tırda 

Taşınacak 

Maksimum 

Palet  Adedi 

Bir Tır ile 

Taşınabilecek 

Kablo  Kanalı 

Metraj Bilgisi 

(m) 

Bims Blok 50x20 400 2.000 27.000 13 2.600 

Termoplastik  

Kablo Kanalı 
100x40 600 1.500 27.000 18 10.800 

       

Tablo 3: Bims Blok ile Kablo Kanalı Maliyet Karşılaştırması 

Karşılaştırma tablosunun daha iyi anlaşılabilmesi için; İzmir’de 2014 yılı içinde 174.000 metre 

kanal kazısı yapılmıştır. Bu kanal için Bims blok kullanılmış olup nakliye esnasında hiç fire 

olmaması halinde 66,92 tırlık malzeme gerekmiştir. Aynı kazının termoplastik kablo kanalı ile 

yapılması halinde 16,1 tırlık malzeme gerekmektedir. Termoplastik malzemenin esnek ve 

dayanıklı olması nedeniyle fire yaşanması mümkün değildir. Bu hesap kablo kanalı için 

termoplastik malzeme kullanılmasının çok ciddi tasarruf sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Projenin son iş paketi olan 6. iş paketinde pilot bölge uygulaması yapılması aşamasına 

geçilmiştir. Bu aşamada termoplastik kablo kanalının pilot bir bölgede uygulanabilmesi için 

yapılacak saha çalışmasının TEDAŞ yetkilileri tarafından kabulü gerekmektedir. TEDAŞ 

yetkilileri enerj kablolarının kabul işlemlerinde 2018 yılı Eylül ayında yayımlanan “Elektrik 

Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları” dikkate 

almaktadırlar. Final dosyası içinde belirtildiği gibi kablo kanalının 5 mm kalınlığında olması 

ve 5N/mm² kuvvete dayanımı gerekmesi nedeniyle GDZ EDAŞ A.Ş. EPDK’ya başvurarak 2 

mm kalınlıkta olup 5N/mm²’den daha dazla dayanıma sahip kablo kanalının belirlenen sahada 

kabul heyeti tarafından kabul edilebilmesi talep edilmiştir. Bu talebe istinaden EPDK tarafından 

TEDAŞ’a yazı yazılarak, GDZ EDAŞ’ın termoplastik kablo kanalının saha kabulü istenmiştir. 
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TEDAŞ kablo kanalının basınç dayanım şartını sağlamasına rağmen kalınlığının şartnameye 

uymaması nedeniyle GDZ EDAŞ’ın bu talebini uygun bulmamıştır. Bu nedenle saha 

uygulaması sadece termoplastik kablo kanalı kullanımının saha işçiliğine etkisinin incelenmesi 

olarak yapılabilmiş, ardından sahada döşenen termoplastik kablo kanalları sahadan 

toplatılmıştır. GDZ EDAŞ’în ve EPDK’nın yazışmaları projenin final dosyasının ekinde yer 

almaktadır. 

Termoplastik Kablo Kanalı projemizin saha uygulaması için GDZ EDAŞ faaliyet alanı 

içerisinde bir proje seçilmiş ve kablo kanalları sahaya döşenmiştir. Kanalların sahaya 

döşenmesi çalışmaları “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul 

ve Esasları’na” uygun olarak yapılmıştır. Bims blok ile termoplastik malzeme ölçülerinin ve 

ağrlıklarının farklılıklarından dolayı termoplastik malzemenin montajı daha kısa zamanda 

tamamlanarak EDAŞ’ların işçiliklerinin azalmasını sağlamıştır. 

Saha uygulamasında termoplastik kablo kanalı birkaç farklı yöntemle sahada döşenmiş, bu 

sayede aralarındaki işçilik farklılıkları analiz edilmiştir. Projenin ekler kısmında diğer 

uygulama resimleri yer almaktadır. 

 

Şekil 26: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Başlangıcı 
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Şekil 27: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Yöntemi 1 

 

Şekil 28: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Yöntemi 2 
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3. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje başlangıcında ADM ve GDZ EDAŞ’ın ön bütçe hesapları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

  

    

    

    

    

    

    

Tablo 4-5: GDZ ve ADM Planlanan Bütçe Harcamaları 

Proje GDZ EDAŞ önderliğinde yürütülmesinden dolayı literatür taraması, tasarım, prototip 

üretim, belgelendirme ve test çalışmalarının bütçeleri GDZ EDAŞ tarafından karşılanmıştır. 

ADM EDAŞ bünyesinde literatür taraması, tasarım ve proje toplantılarına katılım çalışmaları 

yapılmıştır. ADM ve GDZ EDAŞ personel giderleri projenin ilk safhasında yapılan teknik 

şartname ve sözleşmenin hazırlanması ile literatür taramasının yapılması safhalarında 
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kullanılmıştır. ADM tarafında pilot çalışma proje başında planlanmasına rağmen 

gerçekleşmemiştir.  

Proje kapsamında planlanan seyahat giderleri proje süresi içinde kullanılmamıştır. Pilot 

projenin eksiksiz yapılamaması nedeniyle personel eğitimi yapılamamış, eğitim bütçeleri de 

kullanılmamıştır. Akademik danışmanlık ve belgelendirme işleri GDZ tarafından sözleşme 

kapsamında Etien Mühendislik firmasının bünyesine alındığı için GDZ EDAŞ tarafından 

belgelendirme ve akademik danışmanlık ücret ödemeleri yapılmamıştır.  Aşağıdaki tablolarda 

gerçekleşen giderler gösterilmiştir. 
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Tablo 6-7: GDZ ve ADM EDAŞ Gerçekleşen Bütçe Harcamaları 

 

4. Proje Çıktıları 

Raporun bu bölümünde proje süresi içinde gerçekleştirilen çalışmaların çıktıları iş paketleri 

bazında açıklanmaktadır.  

• İş Paketi 1: Literatür Taraması ve Dünya Uygulamalarının Araştırılması 

Bu iş paketinde Dünya uygulamaları, plastik teknolojileri ve konu ile ilgili patent olup olmadığı 

araştırılmıştır. Özellikle plastik endüstrisinin çok geniş bir çalışma alanının olması, sahaya en 

uygun plastik teknolojisinin bulunması için geniş bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. 

• İş Paketi 2: Prototip Tasarımı 

Bu iş paketinde prototip tasarım yapılmış ve termoplastik kablo kanallarının 3D çizimleri 

yapılmıştır. Prototip tasarım dokümanı oluşturulmuştur. 

• İş Paketi 3: Prototip İmalatı 

Bu iş paketinde prototip imalat yapılırken hammadde içerikleri, makine ayarlarını da içeren bir 

üretim prosedürlerini içeren üretim dokümanı oluşturulmuştur. 

• İş Paketi 4: Termoplastik Kablo Kanal Koruyucu Malzeme Prototipinin Test ve 

Analizleri ile Belgelendirme Süreci 

Bu iş paketinde akredite bir kuruluşa termoplastik kablo kanalı teste gönderilmiş, akredite 

kuruluşun test raporu oluşturulmuştur. 

• İş Paketi 5: Seri İmalat 

Bu iş paketinde herhangi bir doküman oluşturulmamıştır. 

• İş Paketi 6: Pilot Bölge Uygulaması 

So iş paketi olan saha uygulamasında TEDAŞ’ın onay vermemesi üzerine tam bir saha 

uygulaması gerçekleştirilememiştir. Bu iş paketinde proje sonuç dokümanı oluşturulmuştur. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

Yurt dışında kullanılan termoplastik kablo kanalları ilk defa bu proje kapsamında Türkiye’de 

tamamen yerli kaynaklarla tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Ayrıca ürün testleri akredite kuruluş 

tarafından yapılarak termoplastik kablo kanalı yurt içi ve dışı satışa hazır hale getirilmiştir. 

Termoplastik kablo kanalı kullanımının EDAŞ’lara sağlayacağı faydalar: 

• Kablo montajında nakliye giderleri azalacaktır. 

• Kablo montajı işçilik maliyeti azalacaktır.  

• Kablo montajı süreleri azalacaktır.  

• Çevreye duyarlı malzeme kullanılacaktır. 

• Isı ve yanmaya karşı dayanıklı malzeme kullanılacaktır. 

• Montaj sürelerinin azalması sayesinde müşteri memnuniyeti artırılacaktır. 

• İstenilen renkte üretilebilecek olmasından dolayı saha kazıları esnasında dikkat çekici 

renkte kablo kanalı kullanılacaktır. 

• İstenilen renkte üretim yapılması sayesinde enerji ve telekomünikasyon hatları ayırt 

edilebilir hale gelecektir. 

Termoplastik kablo kanalı kullanımının Üretici firmalara sağlayacağı faydalar: 

• Geri dönüşümlü malzeme kullanılması sayesinde maliyetleri azalacaktır. 

• Yurt dışı pazarlara açılma imkânı bulabileceklerdir. 

• Termoplastik üretim süreci daha hızlı olduğu için üretim hızı yükselecektir. 

• Nakliye maliyetleri azalacak, nakliyeden kaynaklı deforme ürün problemi 

kalmayacaktır. 

Termoplastik kablo kanalı kullanımının Ülkemize sağlayacağı faydalar: 

• Tamamen dayanıklı malzeme kullanılması sayesinde ekonomik kayıplar azalacaktır. 

• EDAŞ maliyetlerinin azalması sayesinde ekonomik kayıplar azalacaktır. 

• Saha montaj sürelerinin azalması sayesinde yeraltı kablo işleri kısa sürede 

tamamlanacak, bu sayede vatandaş memnuniyeti artırılacaktır. 

• Daha az tır sevkiyatı olacağı için yollarda oluşan deformeler azalacaktır. 

Tasarımı ve üretimi yapılan termoplastik kablo kanalının kalınlığı 2mm olarak üretilmiş olup 

yapılan testler neticesinde “Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları 
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Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları”nda  belirtilmiş olan 5N/mm2 üzerinde basınç 

dayanımını sağladığı görülmüştür.  Ayrıca üretilen PVC malzemenin   “Elektrik Dağıtım 

Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları” 4. Maddesi 3. Fıkrası d 

bendinde belirtildiği gibi 5mm kalınlıkta üretildiği durumda üretim sürecinin zorlaşması ve 

hammadde kullanımının artmasından dolayı maliyetinin çok yüksek olduğu hesaplanmıştır. 

Tasarlanan ürünün maliyetinin düşürülmesi ve kanal koruyucu olarak kullanılan diğer ürünlere 

alternatif olabilmesi için yapılan maliyet analizlerine göre en fazla 2mm kalınlıkta üretilmesinin 

ekonomik olacağı tespit edilmiştir. Nitekim benzer ürünün yurt dışı uygulamaları 

incelendiğinde kalınlıklarının 1mm-2mm arasında değişkenlik gösterdiği literatür 

taramalarında ortaya çıkmıştır.  

Projemiz kapsamında ürünün tesis çalışmaları kapsamında GDZ EDAŞ bölgesi içerisinde 4 km 

uzunluğundaki etapta kullanılması hedeflenmiş ancak malzemenin  “Elektrik Dağıtım 

Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esasları” 4.3 maddesinde belirtilen 

5mm kalınlığa sahip olmaması nedeniyle saha uygulaması tam olarak gerçekleştirilememiştir. 

Termoplastik kablo kanalının dayanıklı ve esnek olması nedeniyle 2 mm kalınlıkta 

kullanılmasının yeterli dayanımı sağlayacak olması neticesinde TEDAŞ tarafından yayımlanan 

“Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esaslarının 4. 

maddesinin 3. Fıkrasında ürün kalınlığının 5 mm’den 2 mm’e indirilmesi gerekmektedir. Bu 

değişiklik yapılmadan termoplastik kablo kanalının sahada uygulanması ve TEDAŞ tarafından 

kabulünün yapılması mümkün görünmemektedir. 

 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlar, Karşılaşılan Riskler ve 

Bunlardan Elde Edilen Deneyimler 

Termoplastik kablo kanalı projesinde yaşanan sorunlar ve riskler ile deneyimler aşağıda yer 

almaktadır. 

1. Halihazırda kullanımda olan bir çok termoplastik hammadde ve katkıları 

bulunmaktadır. Kablo kanalı için kullanılacak malzemenin dayanımlı, esnek, yanma ve 

ısınmaya dayanıklı olması, toprak altında deforme olma süesinin uzun olması 
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gerekmektedir. Bu nedenle hammadde ve katkı malzemelerinin seçimi çok önemlidir. 

Farklı karışımlarda termoplastik kablo kanalları üretilmiş testlerde farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. En uygun olan çalışma proje kapsamında belirlenmiştir. 

2. Kullanılacak kablo kanallarının ülkemizde kablo montajına uygun ölçülerde üretilmesi 

sahada yaşanan işçiliği azaltacağı için önemlidir. Üretilecek kablo kanalları sahada 

montaj işçiliğini artırmamalıdır. 

3. Teknolojinin gelişmesi sayesinde malzeme kaliteleri gün geçtikçe artmakta olup, 

mevzuatların malzeme kalitesine göre revize edilmesi gerekmektedir. Eski 

malzemelerle 5 mm kalınlıkta 5N/mm2 dayanım sağlanırken, yeni malzeme 

teknolojilerinde 2 mm kalınlık ile aynı güç değeri kolaylıkla karşılanabilmektedir. 

Mevzuatın da bu doğrultuda değiştirilmesi sayesinde saha maliyetlerinin ciddi oranda 

düşürüleceği proje süremiz içinde tespit edilmiştir. 

4. Proje kapsamında kullanılan termoplastik malzemenin geri dönüşümlü olması; 

ülkemizin kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacağı için, ileride yapılacak yeni 

tasarımların da geri dönüşümlü malzemeden yapılması önem arz etmektedir. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile 

Paylaşılmasına Yönelik Öneriler 

EPDK destekli Kablo Kanalları Koruyucu Elemanı Olarak Termoplastik Malzeme Tasarımı ve 

İmalatı Projemizden edindiğimiz ve diğer dağıtım şirketleriyle paylaşılmasını önerdiğimiz 

hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

• Termoplastik kablo kanalları Bims bloklardan daha kolay ve hızlı montaj 

edilebilmektedir. Bu sayede saha işçilik maliyetleri azalmakta, daha hızlı şekilde 

kanallar kapatılacaktır. 

• Bims bloklar sahaya nakil esnasında fireler yaşanabilmektedir. Bu fireler üretici, EDAŞ 

veya taşeronlar tarafından karşılanmaktadır. Termoplastik malzeme kullanımı 

sayesinde fire kayıpları tamamen ortadan kalkacaktır. 

• EDAŞ’lar istedikleri renkte kablo kanalı kullanabilecek bu sayede Telekom 

kablolarından daha kolay biçimde ayırt edilebilecektir. 
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Ekler 

1. Saha Uygulama Resimleri 

 

Şekil 29: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 1 

 

 

Şekil 30: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 2 
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Şekil 31: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 3 

 

 

Şekil 32: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 4 

 



 

41 

 

 

Şekil 33: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 5 

 

 

Şekil 34: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 6 
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Şekil 35: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 7 

 

 

Şekil 36: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 8 
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Şekil 37: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 9 

 

 

Şekil 38: Termoplastik Kablo Kanalı Saha Uygulama Resmi 10 
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2. GDZ EDAŞ Tarafından EPDK’ya Yazılan Yazılar 
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3. EPDK Tarafından TEDAŞ’a Yazılan Yazı  
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4. Termoplastik Kablo Kanalı Test Raporu 
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