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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # Mart 2017 01/17/06  

Başvuru Sahibi: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Hürriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Cad. No:168, 34381 

Kağıthane/İstanbul 

Proje Adı: 

Yıpranmış ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş OG Yeraltı 

Kabloların Patentli Bir Teknoloji ile 30-40 Yıl Gençleştirilmesi 

Projesi 

Proje Bölgesi: BEDAŞ şebekesi 

Proje Süresi: 16 Ay + 8 Ay Uzatma = 24 Ay 

Proje Sorumlusu: Abdullah Göker 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: abdullah.goker@ckenerji.com.tr 

 

A.1 Önsöz  

Bu rapor, EPDK tarafından kabul edilip finanse edilen "Yıpranmış ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş OG 

Yeraltı Kabloların Patentli Bir Teknoloji ile 30-40 Yıl Gençleştirilmesi" projesi kapsamında yapılmış olan 

çalışmaları ve saha işlemlerini içermektedir. 

Ocak 2017 tarihinde EPDK tarafından desteklenmesi kabul edilen “Yıpranmış ve Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş OG Yeraltı Kabloların Patentli Bir Teknoloji ile 30-40 Yıl Gençleştirilmesi Projesi” 

kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinin Doruk Teknoloji firması tarafından 

gerçekleştirilmesine yönelik 13 Haziran 2017 tarihinde BEDAŞ ile Doruk Teknoloji arasında 

1.480.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda proje boyunca yürütülen faaliyetler, 

edinilen kazanımlar, katma değer, deneyim ve öneriler aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır. 

A.2 Proje Özeti 

Orta gerilim yeraltı kabloları BEDAŞ kablo şebekesinin büyük bir oranını oluşturmaktadır. Yeraltı 

kablolarına yönelik yaygın bir bakım prosedürü bulunmamakla beraber genel olarak ekonomik ömrünü 

dolduran kabloların değiştirilmesi ve yeni kablonun döşenmesi gerekmektedir. Bu süreç dağıtım şirketi 

açısından gerek maddi olarak gerekse efor bakımından zor bir süreçtir. Bu bağlamda projenin başlıca 

amacı, orta gerilim yeraltı güç kablolarında gençleştirme yönteminin uygulanarak kablo ömürlerinin 

uzatılmasıdır. Böylelikle ekonomik ömrünü doldurmaya yaklaşmış kabloların izolasyon açısından 

yenilenmesi ve kullanım ömürlerinin uzatılması sağlanabilecektir. 

Kabloların izolasyon(XLPE) katmanlarında gerek üretim sürecinde gerekse yaşlanmanın etkisiyle su 

ağaçlanmaları adı verilen mikroçatlaklar oluşmaktadır. Bu çatlaklar kablo yüzeyindeki diğer çatlaklarla 

birleşmesiyle ve yine aynı şekilde kablonun yüksek elektrik stresine(örneğin kısa devre sonucu gerilimin 
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yükselmesiyle) maruz kalmasıyla genişleyebilmektedir. Bu durum XLPE katmanda elektriksel 

ağaçlanma denilen ve göz ile görülebilen nispeten daha büyük çatlaklara yol açmaktadır ve kabloyu 

arızaya götürmektedir. Projenin temel amacı yapılacak gençleştirme enjeksiyon işlemiyle bu su 

ağaçlanmalarının daha yüksek izolasyon değerine sahip bir malzemeyle doldurulması ve XLPE kısmın 

yenilenmesinin sağlanıp ömrünün uzatılmasıdır. Bu gençleştirme yöntemiyle eski kabloların kullanım 

ömürlerinin, kablo türleri ve yapısına bağlı olarak 30 - 40 yıla kadar gençleştirilmesi sağlanacaktır. 

A.3 Proje Kapsamı 

Proje kapsamında genel olarak; 

o Literatür taraması yapılarak literatür raporu oluşturulmuştur. Kablo gençleştirme 

teknolojisinin kapsamı, uygulamanması ve faydaları raporda irdelenmiştir. Literatürde kablo 

gençleştirme teknolojisinin nasıl yapıldığına dair makaleler ve çalışmalar incelenmiştir. Yine 

sektörde uygulanmış olan benzer çalışmalar hakkında araştırmalar yapılmıştır ve vaka analizleri 

raporlanmıştır. 

o Kablolar ile ilgili Cymcap yazılımında modelleme ve simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

o Asıl uygulamalara geçilmeden önce metodun ilk olarak BEDAŞ şebekesinde test edilmesi talep 

edildiği için BEDAŞ tarafından belirlenen test kablolarında gençleştirme işlemi test edilmiştir 

ve işlem adımları ile elde edilen faydalar raporlanmıştır. 

o Şebekeden seçilen kablolar üzerinde gençleştirme işleminin uygulanması ve sonuçların fayda 

maliyet girdisi de göz önüne alınarak raporlanması 

iş adımları gerçekleştirilmiştir.  

A.4 Projenin Önemi 

Yeraltı kablo şebekeleri, gerek BEDAŞ şebekesi için gerekse sektördeki diğer dağıtım şebekeleri için 

tartışılmaz öneme sahiptir. Son kullanıcının enerjisiz kalmaması ve arz güvenliğinin tam manasıyla 

sağlanabilmesi adına yeraltı kablolarında herhangi bir kesintiye maruz kalınmaması kritiktir. Yeraltı 

kabloları için genel olarak bir bakım prosedürü olmadığı için yaşlanan ve ekonomik ömrünü dolduran 

kabloların yerine yeni kabloların döşenmesi gerekmektedir.  

Orta gerilim yeraltı kablolarının katmanları değerlendirilecek olursa, işletim açısından en kritik 

katmanlardan biri izolasyon(XLPE) katmanı olduğunu söylenebilir. Bu katmanda meydana gelecek 

herhangi bir deformasyon kablonun arıza durumuna geçmesine yol açmaktadır. Bu deformasyonlar 

normal şartlarda kablonun yaşlanmasıyla artmaktadır ve son durumda kablonun servis dışı kalmasına 

sebep olmaktadır. Projede kullanılacak metodla bu deformasyonlar giderilecek ve kablo izolasyonu 

kuvvetlendirilerek bu sürecin oluşması geciktirilip kablo ömrü uzatılacaktır. Yeni kablo döşeme 

maliyetleri ve eforu göz önüne alındığında uygulanacak işlemin gerek süre gerekse maliyet bakımından 

daha avantajlı olduğu belirtilebilir. Bu yüzden dağıtım şirketi açısından proje önem arzetmektedir. 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Proje kapsamında, yaşlanmanın etkisiyle izolasyon açısından zayıflamış ve XLPE kısmında bu sebepten 

dolayı su ağaçlanmalarına sahip kablolarda, bu durumun etkisini kabul edilebilir seviyelere 

indirgeyebilmek için özel bir kimyasal kablo iletkeninden enjekte edilmiştir ve bu enjekte edilen sıvı 

kablo içerisinde bir süre bekletilerek(48 ila 72 saat) sıvının XLPE kısma düfuz etmesi sağlanmıştır. 

Böylelikle ileride genişleyerek elektriksel ağaçlanmalara evrilebilen ve kabloları arızaya götürebilen su 

ağaçları ortadan kaldırılmıştır ve kablo izolasyon açısından gençleştirilmiştir. Bu etkinin anlaşılabilmesi 

ve kanıtlanabilmesi için de literatürde kablo izolasyon kalitesini matematiksel olarak ifade edebilen ve 
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kabul görmüş olan Tandelta testi uygulanmıştır. Enjeksiyon öncesi ve sonras yapılan Tandelta testleri 

değerlendirildiğinde çalışma yapılan kablolarda ciddi iyileşmeler görülmüştür. 

Proje kapsamında ilk olarak literatür araştırması yapılmıştır ve literatürde metot ve uygulanmasına 

ilişkin makaleler incelenmiştir. Ayrıca sektörde gerçekleştirilmiş iki adet vaka çalışması da incelenmiştir 

ve sonuçlar özetlenmiştir. Daha sonra 2 adet terkedilmiş 400 metre uzunluğundaki OG 34.5 kV bakır 

iletkenli XLPE yalıtımlı kablo üzerinde test çalışmaları yapılmıştır. Bu test çalışmalarının amacı, dağıtım 

şirketine metodun işlevselliğinin kanıtlanmasının yanında, işletimde olan bir kabloda çalışmaya 

geçmeden önce uygulanacak basınç seviyelerinin ve ekipman parametrelerinin belirlenmesidir. Bu 

testlerde iki kabloda da işlem başarıyla uygulanmıştır ve enjeksiyon öncesi ve sonrası yapılan Tandelta 

testleri karşılaştırılıp iyileştirmeler gösterilmiştir. 

Metodun işlevselliğinin ve uygulanabilirliğinin kanıtlanmasının ardından şebekeden belirli kriterler 

ışığında(kablo yaşı, Tandelta değeri, uzunluğu, kesidi, ek noktasının durumu vs.) seçilen ve işletimde 

olan kablolar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Seçilen 4 adet kabloda da bu işlem belirli fazlarda 

uygulanmıştır ve elde edilen iyileştirmeler raporlanmıştır. 

. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin gerçekleşme bazlı nihai iş planı ve zaman takvimi Tablo 1’de sunulmuştur. Proje kapsamında test çalışmaları için temin edilmesi gereken kabloların gecikmesi, işletmesel zorluklar vs gibi 

süre uzatım yazısında belirtilen problemler göz önüne alınarak 8 ay süre uzatım talebinde bulunulmuştur  
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İP-0 0 Proje Yönetimi                                   

İP-1 

1 Proje ile ilgili araştırma                                   

1.1 Literatür taraması                         

1.2 Dünyada yapılmış uygulamaların incelenmesi                                   

İP-2 

2 SPR ve IUPR ekipmanı ve aksesuarlarının (15 adet basınç tankı) tedariki                                   

2.1 Çalışma için farklı bölgedeki farklı tip yaşlı kabloların belirlenmesi                                   

2.2 SPR, IUPR ekipmanı ve basınç tanklarının satın alınımı                         

 

İP-3 

3 Laboratuvar Testleri                         

3.1 
Türkiyedeki kablolar için gerekli basınç değerlerinin ve gençleştirme sıvı 

miktarının belirleme testleri 
                        

3.2 Basınç ve vakum tanklarının testler ışığında gerekli revizeler ile tekrar diyaznı                          

 

İP-4 

4 Simülasyonlar ve Ölçümler                                   

4.1 Kablo modelleme yazılımları üzerinde kablo modellerinin oluşturulması                                   

4.2 Kablo modelleme yazılımları ile modellenen kablolarının analizlerin yapılması                           

 4.3 Saha ölçümleriyle beraber gençleştirme uygulanacak kabloların seçilmesi                         

İP-5 

5 Çözümlerin Sahada Uygulanması ve Eğitimler                                   

5.1 Gençleştirme teknolojisinin lisansının satın alımı                         

5.2 Bedaş için seçilen kablolara kablo gençleştirme teknolojinin uygulanması                                   

5.3 
Bedaş personeline teknolojinin kullanımı ve uygulanması ile ilgili eğitim 

verilmesi  
                        

İP-6 

6 Raporlama ve Sonuç                         

6.1 Elde edilen sonuçları raporlama                         

6.2 
Proje uygulamasında ortaya çıkan problem çözümlerinin raporlanması ve farklı 

yöntemler arasında fayda maliyet analizinin yapılması 
                        

6.3 Proje uygulaması sonrasında gençleştirme yöntemi ile ilgili standart hazırlanması                         

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/aksesuar
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C.2. İş Paketleri 

C.2.1 İP-0 Proje yönetimi  

Proje önerisinde belirtildiği gibi tüm proje boyunca bu paket devam etmiştir. Proje önerisinde 

tanımlanan görev tanımlarına uygun olarak bu iş paketi süresince hareket edilmiş, projenin alınan süre 

uzatımı da göz önünde bulundurularak zamanında sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. 

C.2.2 İP-1 Proje ile ilgili araştırma 

Projede uygulama safhalarına geçilmeden önce proje kapsamında yapılacak işlemlerin ve gerekli 

bilgilerin sağlanması amacıyla literatür raporu hazırlanmıştır. Bu raporda önce kablo ve kabloda 

yaşlanmaya neden olan ağaçlanma (treeing) olaylarından bahsedilmiştir, daha sonrasında ise 

kullanılacak kablo gençleştirme yöntemlerinin sahada nasıl uygulanacağı ve ekipmanların sahada nasıl 

kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.  Son olarak ise kablo gençleştirme ile ilgili literatürde 

bulunan 2 vaka çalışmasına yer verilmiştir. 

C.2.3 İP-2 SPR ve IUPR ekipmanı ve aksesuarlarının (15 adet basınç tankı) tedariki 

Bu iş paketi kapsamında kablo gençleştirme saha uygulamalarında gerekli olacak ekipmanların siparişi 

ve temini gerçekleştirilmiştir.  

Bu hususta aşağıda verilen ekipmanların tedarikleri ve üretimleri yapılıp saha uygulamasına 

geçilmeden önce test edilmiştir: 

o Kompresör 

o Jeneratör 

o Vakum Pompası 

o Basınçlı CO2 gazı 

o Enjeksiyon Tankları (Besleme (Basınçlı) ve Vakum Tankı) 

o Küresel Vana 

o Debi Ölçer 

o Tank Basınç Göstergesi 

o Kablo Ucu Enjeksiyon Sızdırmazlık Ekipmanları 

Aynı zamanda bu iş paketinde gençleştirme işleminin uygulanabileceği kablolar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Buna yönelik uzunluk, yaş ve kesit kriterleri öncelikli olmak üzere çalışma yapılabilecek 

kabloların listesi oluşturulmuştur. 

C.2.4 İP-3 Laboratuvar Testleri 

Bu iş paketinde gençleştirme işlemi, işletimde olan kablolarda uygulanmadan önce test edilmiştir. 

Testin öncelikli amaçları metodun uygulanabilirliğini ve faydalarını kanıtlamaktır. Ayrıca test sırasında 

kullanılan basınç seviyeleri ile hangi uzunluktaki ve kesitteki kabloya kaç bar seviyesinde basınç 

uygulanabileceği de test edilmiştir ve buna göre enjeksiyon ekipmanlarının bazılarında da revizyona 

gidilmiştir. Yine bu iş paketinde gençleştirme işlemi öncesi yapılacak hazırlıklardan ve testlerden 

bahsedilmiştir. 

Enjeksiyon işlemi için belirlenmiş olan kablolar üzerinde enjeksiyon uygulamasına geçilmeden önce 

bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler öncelikle gerekli ekipmanların tedarikleri, 

enjeksiyon işlemi için ön hazırlık, kablodan hat sonu alınabilmesi ve varsa ek noktalarının durumları 

hakkında fikir edinebilmek için TDR testi, kabloların izolasyonunun mevcut durumu hakkında bilgi 

sahibi olmak için TanDelta testi ve gerek duyulursa kablonun güzergahının belirlenmesinden 

oluşmaktadır.  
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 Ekipman Tedarikleri 

Saha uygulamasına geçilmeden önce gerekli ekipman tedarikleri yapılmalı ve sahadaki kablolar 

üzerinde enjeksiyon işlemi uygulanmadan önce bu ekipmanlar denenmelidir. Buradaki amaç alınan 

ekipmanların istenilen basınç seviyelerine dayanıp dayanamayacağını, her hangi bir sızıntı meydana 

getirip getirmeyeceğini ve beklenildiği gibi çalışıp çalışmayacağını test edip denemektir. Bu hususta ilk 

olarak İP-2 başlığında sıralanmış ekipmanlar temin edilmiştir. 

 

 Ön Hazırlık 

Gençleştirme yönteminin sahada uygulaması için, işlemlere başlamadan önce belli başlı ön hazırlıklar 

yapılmalıdır. Bu hazırlıklar aşağıda sırasıyla verilmiştir: 

o Şebeke sistemi hakkında bilgi toplanmalı ve kabloları görmek için ön gezi gerçekleştirilmeli, 

kablonun, işleme alınmadan önce enjeksiyon için iyi bir aday olduğunu teyit edilmelidir. 

o Kablo boyutu, gerekli malzemelerin tür ve uzunluğu ve işi tamamlamak için gerekli ekipman ile 

sayısına ilişkin bilgi sağlanmalıdır. 

o Kablo yalıtım tipi, üretim yılı veya başka herhangi bir bilgiyi gösteren kablo dış kılıfı kontrol 

edilmelidir ve dış kılıf üzerindeki tüm yazılar mevcutsa kaydedilmelidir. 

o Herhangi bir kusur ya da bozukluk olup olmadığı anlamak için kablo uçları incelenmelidir. 

o Enjeksiyon uygulaması öncesinde iş güvenliği sağlanmalı ve kablonun enerjisi kesilip 

topraklanmalıdır. 

 

 TDR Testi 

TDR(time domain reflectometer) testi kablodaki arızaları bulmak için kullanılan ve radar tekniğini 

kullanan yüksek gerilim uygulanmasını gerektirmeyebilen bir ölçme metodudur. Kablonun iletken 

kısmından yollanan sinyalin yürüyen dalgalar teorisine göre hareket etmesi ve bazı noktalarda 

yansımalar yapması beklenmektedir. Bu sayede TDR yapılan kabloda elde edilen dalga şekline göre 

yorumlar yapılabilmektedir. Örnek olarak Şekil 1’de kablolarda TDR testi yapıldığı zaman karşılaşılan 

dalga formlarının yorumlanması görülebilir. 

 

Şekil 1: TDR testinde yansıyan bazı dalgaların yorumlanması(sol) ve mükemmel bir kablodaki 

TDR yansıması(sağ) 
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Şekil 2: Düşük empedanslı arıza durumunda TDR 

       

Şekil 3: İletken kopuğu olması durumunda TDR 
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Şekil 4: Kabloda ek noktası bulunması durumunda TDR 

Kablo da herhangi bir sorun olup olmadığını, kablo uzunluğunu ve ek noktaları hakkında bilgi 

edinebilmek için uygulamaya yapılacak kabloya TDR testi  yapılmalıdır. Yapılan TDR testi kayıt altına 

alınmalı ve sonradan kolay bir şekilde bulunması için kayıt klasör bilgileri de not alınmalıdır. Test sonrası 

kablo uzunluğunu, durumunu ve kablo ek noktaları hakkında fikir edinebilmek için TDR'daki kayıt altına 

alınmış dalga formu analiz edilmelidir. 

 

Şekil 5: TDR Cihazı ile Test ve Kayıtlar 

 TanDelta Testi 

Literatürde kayıp faktörü olarak da geçen Tan δ ifadesi, yeraltı güç kablolarının izolasyon(XLPE) katmanının 

kalitesini gösteren bir metoddur. Bu metotla birlikte, kablo iletkenini saran XLPE yalıtım katmanının yalıtım 

seviyesi test edilmiş olur. Proje kapsamında gençleştirme işlemine tabii tutulan kablolara enjeksiyon öncesi 

ve sonrası XLPE yalıtım kalitelerinin sayısal olarak gösterilebilmesi için TanDelta testi yapılmıştır.Bu işlemlere 

dair detaylı bilgiler ileriki iş paketlerinin açıklama bölümünde verilmiştir. 

 Konum Belirleme 
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Tüm bu işlemlerden sonra ise kablo genleştirme işlemi için uygunsa, kablonun konum belirleme 

işlemine geçilmelidir. Öncelikle kablonun güzergâhı bulunmalıdır. Kablo da ek yeri varsa RF yer saptama 

cihazı kullanılarak, mümkünse TDR ile belirlenen bütün ek yerlerinin konumunun belirlenmesi fayda 

sağlamaktadır. Ek yerleri haricinde enjeksiyon işleminin yapılacağı kablo uzunluklarının tam konumları 

da belirlenmelidir. Örneğin 1 km’lik bir kablo da enjeksiyon işlemi uygulanacaksa kablonun kesitine 

bağlı olmak kaydıyla 0-400-800-1200 vs. metrelerinin konumları kazı işlemleri için belirlenmelidir. Yine 

kablo güzergâhındaki yükseklik değişimleri hakkında da bilgi edinilmelidir (Enjekte edilecek silikon ve 

basınç değerinin belirlenmesi amacıyla). 

 

 

Şekil 6: Kablo Güzergâh ve Konum Belirleme 

 Kabloyu Güvenli Hale Getirme 

Çalışma yapmadan önce iş güvenliği ve sağlığı açısından çalışılacak yer altı kabloları güvenli hale 

getirilmelidir. Bunun için yapılması gereken prosedürler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

o Öncelikle kablonun enerjisi kesilmeli ve topraklanmalıdır. 

o Kabloyu topraklarken kapasitif şarjın yavaş yavaş boşalması ve patlamamasını sağlamak için 

yüksek empedanslı cihaz (HID) kullanılmalıdır  

 

Şekil 7: Güvenli Şekilde Topraklama Yapmak için HID Kullanımı 

o Görsel kontrol sırasında, kablo boyutu, yalıtım tipi, üretim yılı veya başka herhangi bir bilgiyi gösteren 

kablo dış kılıfı kontrol edilmelidir ve dış kılıf üzerindeki tüm yazılar kaydedilmelidir. 
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Şekil 8: Kablo Dış Kılıf Üzerindeki Bilgiler 

o Kablonun uzunluğunu ve durumunu korumak için mevcut kablo uçları dikkatle sökülmeli veya 

kaldırılmalıdır.  

o D maddesindeki işlem sonrası kablo boyutunu ve enjeksiyonla olan uyumluluğunu doğrulamak 

için, kablo uç noktalarından kontrol edilmelidir.  

o Yine herhangi bir kusur ya da bozukluk olup olmadığı anlamak için kablo uçları incelenmelidir. 

o Bulunan tüm kusurlar, enjeksiyondan önce kablo hazırlama standartlarına uygun yöntemler 

kullanılarak düzeltilmelidir. 

o Bütün tespit edilen kusurlar ve bu kusurları ortadan kaldırmak için yapılan eylemler 

kaydedilmelidir. 

o Kusurlar ekonomik olarak uygun bir şekilde ortadan kaldırılamazsa, kablo tamamen 

değiştirilmesi için tanımlanmalıdır. 

 

 Kablolarda Görülebilen Belli Başlı Kusurlar: 

o Yalıtımdan ayrılmış yarı-iletken zırhı.  

 

Şekil 9: Ayrılmış Yarı İletken Zırhı 

o Yarı İletken üzerindeki deşarj izleri ya da mekanik hasarlar.  

 

 

Şekil 10: Yarı İletken Üzerindeki Hasarlar 

o Elektrik deşarjlarının, korona veya diğer yalıtım karbonizasyonların kanıtları.  
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Şekil 11: Yalıtımdaki Elektriksek Hasarlar 

o Yalıtım kalınlığının eşit olarak (üniform) dağılmamış olması.  

 

Şekil 12: Eşit Olmayan Yalıtım Kalınlığı 

o Yalıtım malzemesindeki oluklar, çizikler veya kesikler. 

 

Şekil 13: Yalıtım Kesiği 

o Kablonun deforme olmasına, elektrik bağlantısının zayıflığına ve / veya akış kısıtlamasına 

neden olabilen kablo iletken tellerinin aşırı korozyona uğraması. 

  

 

Şekil 14: Kablo İletken Tellerinin Korozyonu 
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o Kesilmiş ya da hasarlı iletken telleri. 

                                      

Şekil 15: Hasarlı İletken Telleri 

Bu kapsamda olarak yeraltında terkedilmiş, enerjisiz, işletimde olmayan iki adet 400 metre 

uzunluğundaki kablolarda denenmiştir. Bu kablolar 34.5 kV tek damarlı bakır iletkenli kablolardır ve 

kablolardan biri 240 mm2 iletken kesitine sahipken diğeri 95 mm2 iletken kesitine sahiptir. Bu 

kablolarda gençleştirme öncesinde ve sonrasında literatürde kabloların izolasyon durumlarını 

matematiksel olarak ifade edebildiği kanıtlanmış olan Tandelta testi uygulanmıştır. Daha sonrasında 

ise sonuçlar karşılaştırılarak elde edilen iyileştirme gösterilmiştir. 

Literatürde kayıp faktörü olarak da geçen Tan δ ifadesi, yeraltı güç kablolarının izolasyon(XLPE) 

katmanının kalitesini gösteren bir metottur. Bu metotla birlikte, kablo iletkenini saran XLPE yalıtım 

katmanının yalıtım seviyesi test edilmiş olur. Ayrıca, kablodaki dielektrik kayıplarının da bulunması için 

kullanılan bir yöntemdir.  

Tan δ testinin elektriksel eşdeğer devresi ve diğer özellikleri, aşağıdaki şekiller üzerinde anlatılmıştır: 

 

Şekil 16 : Tan Delta (δ) Testinde Kablo Eşdeğer Devresi 

Yukarıdaki Şekil 16’da gösterildiği üzere, kablonun iletkenin saran XLPE katmanı, bir direnç(Rp) ve ona 

paralel kapasitör(Cp) olarak modellenmektedir( Şekil 16, soldaki eşdeğer devre). Kabloya bir gerilim 

uygulandığında toplam akım(I), kapasitif(IC) ve resistif(IR) akımların katkıları şeklinde ifade edilir. U(t) 

ise, uygulanan gerilim değerini temsil eder. Bu değer, faz-faz arası gerilim değeri değildir, faz-toprak 

arası gerilim değeridir. Bunun sebebi de, Tan Delta testi her faza ayrı ayrı olarak uygulanmasıdır. İ(t) 
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ise, kablo iletkeni ile metalik kılıf arasındaki katman olan XLPE katmanındaki geçen sızıntı akımını temsil 

eder. İcp ve İrp değerleri XLPE katmanının kapasitans ve direnç değerleridir. 

 

Şekil 17: XLPE İzolasyon Katmanındaki Sızıntı Akımı Fazör Diyagramı 

Tan Delta(δ) oranı yukarıdaki Şekil 17’deki fazör diyagramında gösterildiği üzere; kablo XLPE 

katmanınındaki direncin(Rp) üzerindeki akan akımın kapasitansın(Cp) üzerinden akan akıma oranıdır.  

Tanjant açısı olarak ise; XLPE katmanındaki toplam sızıntı akımı (I) ile kapasitif akım (Ic) arasındaki 

açıdır. 

Tan Delta testi kısaca TD veya Kayıp Faktörü Ölçümü olarak da adlandırılır. Bu testlerin ilgili prosedürleri 

ve uygulanan gerilim genlikleri IEC60060-3 standardına dayanır. 

TanDelta testi farklı izolasyon malzemeleri için farklı sonuçlar vermektedir. Yine çalışılacak frekans 

değeri e TanDelta ölçümünde elde edilecek hassasiyet açısından önem kazanmaktadır. Aşağıdaki 

şekilde 0.1 Hz ve 50 Hz frekans değerleri için su ağaçlanmaları baz alınmış şekilde TanDelta sonuçlarının 

hassasiyetleri gösterilmiştir. Şebekemizde ölçümü yapılan kablolar için test sırasında 0.1 Hz frekans 

değerinde çalışılmıştır. 

Yapılan Tan δ testlerinde, yeraltı kablosunun iletkenine ve metalik kılıfına kablo nominal geriliminin 1 

ve 1.5 ve 2 katı gerilim belli bir süreyle verilerek XLPE katmanından geçen sızıntı akımlarının ölçüm 

işlemi yapılır. Bu işlem sayesinde kablo izolasyonunun kalitesi, nominal gerilimde ya da daha yüksek 

gerilim seviyelerinde, XLPE katmanındaki sızıntı akım miktarları öğrenilmiş olur. Enjeksiyon çalışması 

yapılan kablolarda ve ayrıca servisteki yaşlanmış kablolarda çalışma kapsamında U0 ve 1.5U0 gerilimleri 

uygulanmıştır. 

su ve elektriksel ağaçlanma kavramlarından tekrardan bahsetmekte fayda vardır. Su ağaçlanmaları 

kablonun izolasyon kısmında oluşan ve fiziksel olarak oluşum sebebi hala tamamiyle açıklanamamış, 

çıplak gözle görülemeyen, genelde elektriksel alanla aynı yönde ilerleyen mikroskobik kanal tipi 

oluşumlardır. Kablodaki nem, elektriksel stress gibi etmenler sebebiyle gelişimi yıllar alabilen su 

ağaçlanmaları, kablolardaki yaşlanmanın önemli bir parametresidir. Kısmı deşarj özelliği göstermese de 

su ağaçlanmaları kablonun dayanım gerilimini düşürmektedir ve elektriksel ağaçlanmaları da 

başlatabilmektedir. 
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Şekil 18: Kablo izolasyonunda meydana gelmiş bir su ağaçlanması 

Elektriksel ağaçlanma kavramı ise izolasyonda su varlığı olsun veya olmasın yüksek elektriksel stress 

altında ortaya çıkabilen ve kısmi deşarjlarla kendini belli eden oyuk biçiminde çıplak gözle görülebilen 

kanallardır. 

Elektriksel ağaçlanma, katı yalıtım (izolasyon) malzemesinde bölgesel elektriksel stresi arttıran 

boşluklardan ya da su ağaçlanmasından doğan bozulmadır. Genellikle 1 mikro saniyeden daha kısa 

süreli darbeler (puls’lar) şeklinde görülen elektriksel kısmi deşarjlar çok kısa süreli olmalarına karşın, 

darbe sırasında ortaya çıkan enerji, iletkeni saran dielektrik malzemenin bozulmasına yol açar. 

Dielektrik malzeme içinde ilerleyip büyümesi Şekil 4’te de görüldüğü gibi yalıtım malzemesinin üzerinde 

ağaç dallarını andıran, genellikle kahverengi veya siyaha yakın çizgiler oluşturur. 

 

Şekil 19: Elektriksel Ağaçlanma Morfolojisi 

Bu durum elektriksel ağaçlanma (electrical treeing) olarak adlandırılır. Yalıtım malzemesinin bu 

kısımlarında izolasyon özelliği kaybolup, bir bakıma yarı iletken gibi davranmaya başlar. Bir metal 

üzerindeki gerilim, yalıtım malzemesinin yüzeyinden ilerleyerek topraklanmış bir metale veya diğer bir 

faza ulaşmaya çalışır. Kısmi deşarjın şiddetine ve izole plakanın ebatına bağlı olarak bir süre sonra plaka 

üzerinden faz-toprak veya faz-faz kısa devresi ve buna bağlı olarak iç ark meydana gelebilmektedir. 

 

Şekil 20: Su ağaçlanmalarının yol açtığı elektriksel ağaçlanma 
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Bu bağlamda bahsedildiği üzere iki adet servis dışı kabloda test amaçlı gençleştirme işlemi 

uygulanmıştır. Tüm kablolar için kimyasal sıvı enjeksiyonundan önce kablo içerisinden CO2 gazı enjekte 

edilmesi gerekmektedir. Bu işlemin yegane amacı kablonun herhangi bir ek noktasında tıkalı veya sızıntı 

yapan bir bölge olup olmadığını belirlemektir. Proje kapsamında çalışma yapılan kablolardan hem test 

kablolarında hem de işletimdeki birçok kabloda(gençleştirme metodu uygulanan kablolar dahil) gaz 

enjeksiyon işlemi istisnasız gerçekleştirilmiştir ve ek noktalarındaki tıkama veya sızıntı durumları tespit 

edilerek duruma göre aksiyom alınmıştır. 

 95 mm2 kesite sahip kabloda yapılan enjeksiyon işlemi 

Sefaköy şebekesinde bulunan 12110 ile 12111 merkezleri arasında terkedilmiş kablolar çalışma için 

önerilmiştir. Kablolarda yapılan incelemeler sonucunda enjeksiyon test işlemi iki adet faz için yukarıda 

sıralanan adımlar takip edilerek gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1: 95 mm2 Kablo ile ilgili bilgiler 

Kablo Adı 
Gerilim 

Seviyesi 
Kesit Uzunluk(m) 

12110-12111 34.5 Kv 3x1x95 mm2 375 

 

 

Şekil 21: Kablonun CBS sistemindeki güzergahı 

Diğer bir taraftan ise 95 mm2’lik kablo toplamda 385 m uzunluğunda olduğu için kazı işlemleri 

gerekmemiş olup, iki DM arasındaki kablo başları kullanılarak enjeksiyon işlemi uygulanmıştır. 240 

mm2’lik kabloya kıyasla silikon enjeksiyonun yapılacağı iletkenlerin arasındaki boşlukların çok daha az 

olduğu bu kabloda enjeksiyon işlemi daha zor olsa da tamamlanmıştır ve işlem yaklaşık 15 saat 

sürmüştür. Enjeksiyonun neden bu kadar uzun sürdüğünün nedeni ise aşağıdaki hesaplamalarda 

açıklanmıştır: 

o Yapılan uygulamada alıcı ucundaki debi ölçerde 5 cc/dk görülmüştür. 

o 95 mm2’lik: kablonun iletkenleri arasındaki boşluk: 105.6-95= 10.6 mm2’dir. 

o 400 metre uzunluğundaki bu kablo için toplam boşluk: 10.6 mm2 x 400,000 mm = 4,240,000 

mm3’tür (4,240 cc). 

o Silikonun diğer tarafa ulaşması için gereken süre: 4,240 cc / (5 cc/dk) yaklaşık 848 dk’dır. 
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o Bu hesaplama tabi ki kablonun ek yeri olmadığı durumda ortaya çıkan ideal hesaplamadır. 

Kabloda ek yeri olduğunda bu süre daha da artacaktır. 

o Ayrıca ideal bir gençleştirme süreci için kabloya enjekte edilmiş olan materyalin en az 16 saat 

sabit basınçta kablonun içinde bekletilmesi ve nüfuz etmesinin hızlandırılması önerilmektedir.  

Uzun sürse de 95 mm2’lik ve 400 metre uzunluğundaki bu kablo da enjeksiyon işleminin 200 m’de bir 

ek yeri yapmadan tamamlanmıştır. Ek yeri az olan 240 mm2’lik kablolarda 400 m ye enjeksiyon işlemi, 

iletken teller arasında boşluk biraz daha geniş olduğu için daha kısa sürmüştür.  

 

Şekil 22: 95 mm2 kablo için kablo enjeksiyon ve basınç tanklarının bağlanması 

Bahsedildiği üzere gençleştirme işlemi öncesinde ve sonrasında, metodun etkisini kanıtlayabilmek için 

Tandelta testi gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde kablolara 20 kV rms (1 p.u.) ile 30 kV  rms (1,5 p.u.) 

gerilim seviyeleri uygulanmıştır. 

Tablo 2: 95 mm2 Kablo İçin TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 

28.09.18  15:36 06.10.18  17:15 06.10.18  17:34 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 

L1 4,989 8,038 4,743 6,549 5,82 7,593 

L2 17,93

5 

39,57

8 

9,600 11,01

6 

11,54

9 

14,06

8  

Elde edilen TanDelta test sonuçları ışığında yine enjeksiyon işlemi sonrası TanDelta sonuçlarında yani 

kablonun izolasyonlarında iyileşme görülmüştür. Yine aynı gün yapılan ikinci testlerde 1,5 p.u. gerilim 

kullanımına bağlı kablolarda elektriksel ağaçlanmanın arttığı ve test sonuçlarının bu nedenle yükseldiği 

görülmüştür. 

o 240 mm2 kesite sahip kabloda yapılan enjeksiyon işlemi 

240 mm2 kesite sahip kablonun toplam uzunluğu 5km’den fazladır. Kablonun bir kısmı Bayrampaşa 

işletme bölgesindeyken diğer kısımları GOP işletme sorumluluğundadır. Kablo üzerinde, metodun 400 

metrelik bir kısımda denenmesi istendiği için bu 400 metrelik kısmı kablo üzerinde belirlemek için 
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çalışmalar yapılmıştır. Lakin ilk yapılan kazı aşağıdaki şekilde mavi halka ile gösterilen “Şehir Parkı 

Caddesi”nde yapılmıştır ve kablolar bulunamamıştır. Bu sebeple 240mm2 kablo için çalışmalar bir süre 

ertelenmek zorunda kalmıştır. Fakat daha sonra belirlenen lokasyonlarda kazı yapılarak bu 5 km’lik 

kablodan 400 metrelik bir kısım test için hazırlanmıştır.  

Tablo 3: 240 mm2 Kablo ile ilgili bilgiler 

Kablo Adı 
Gerilim 

Seviyesi 
Kesit Uzunluk(m) 

18200-29489 34.5 Kv 3x1x240 mm2 
400(Enjeksiyon 

yapılan kısım) 

 

 

Şekil 23: 5 km uzunluğundaki OG 240mm2 kablonun güzergâhı 

 

Şekil 24: Enjeksiyon işlemi için kazılan 400 metrelik kısım 

Belirtildiği üzere yukarıdaki bahsi geçen enjeksiyon adımları 240 mm2’lik kablo kablo içinde yapılmıştır. 

Kablo yukarıdaki şekilde gösterilen 0 ve 400. Metrelerde kazılmıştır ve yukarıdaki adımlar ışığında 

enjeksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Enjeksiyon öncesi 3 faz için TDR testi yapılmıştır, fakat fazlardan 
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biri 155.metrede arıza verdiği için o kabloda enjeksiyon işlemi gerçekleştirilmemiş, sadece iki fazda 

metod uygulanmıştır. Enjeksiyon öncesi ve sonrası Tandelta değerleri aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Tablo 4: 240 mm2 Kablo İçin TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 
28.09.18  15:36 06.10.18  17:15 06.10.18  17:34 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 

20 kV 

rms 

30 kV 

rms 
L1 7,113 12,209 3,842 5,765 4,767 6,644 

L2 15,804 27,823 4,888 6,491 5,085 6,566 
 

Elde edilen TanDelta test sonuçları ışığında net bir şekilde söylenebilir ki enjeksiyon işlemi sonrası 

TanDelta sonuçlarında yani kablonun XLPE izolasyon katmanında gözle görülür bir iyileşme 

kaydedilmiştir. Yine aynı gün yapılan ikinci testlerde 1,5 p.u. gerilim kullanımına bağlı kablolarda 

elektriksel ağaçlanmanın (electrical tree) arttığı ve test sonuçlarının bu nedenle yükseldiği görülmüştür. 

C.2.5 Simulasyon ve Ölçümler 

BEDAŞ şebekesinde gençleştirme işlemi 95 mm2 ve 240 mm2 kesitlere sahip 5 kablo üzerinde 

yapılmıştır. Bu nedenle simülasyonlar ve analizler de bu kablo kesitleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Simülasyonlarda kabloların izolasyon karakteristikleri için atanan değerler, literatür ve laboratuvar 

ortamındaki yaşlanmış ve gençleştirilmiş kablolardan elde edilen değerler olarak alınmış ve dielektrik 

kayıpları, akım taşıma kapasiteleri ile kapasitans ve kapasitif şarj akımı değerleri incelenmiştir. Analizler 

için kablolar 36 kV işletme gerilimine sahip, tek damarlı ve bakır iletkenli XLPE kablolar olarak 

seçilmiştir. Kabloların gömülü olduğu ortamdaki toprak sıcaklığı 20°C, kablolar arası mesafe ise 15 cm 

olarak alınmıştır.  

Analizler için kullanılan 240 mm2 kesite sahip kabloların geometrik karakteristikleri Şekil 25’te 

verilmiştir 

240 mm2 kesitli yeni (gençleştirme işlemi uygulanmış) ve eski (yaşlı) kablonun akım taşıma kapasiteleri 

ile dielektrik kayıpları da sırasıyla Şekil 16,  Şekil 27, Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 7’de ise 240 mm2 kesitli eski ve yeni kablonun faz başına kapasite ve kapasitif şarj akımı değerleri 

ile bilgilere yer verilmiştir. 

 

Şekil 25: 240 mm2 Kablonun Geometrik Karakteristiği 
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Şekil 16: 240 mm2 Kesitli Yeni ya da Gençleştirilme İşlemi Uygulanmış Kablonun Akım Taşıma 

Kapasitesi 

 

Şekil 27: 240 mm2 Kesitli Yaşlanmış (Eski) Kablonun Akım Taşıma Kapasitesi 

Tablo 5: 240 mm2 Kesitli Yeni ya da Gençleştirilme İşlemi Uygulanmış Kablonun Dielektrik 

Kayıpları 

Dielektrik 

Kayıpları [W/m] 
L1 L2 L3 

 0.11424 0.11424 0.11424 

 

Tablo 6: 240 mm2 Kesitli Yaşlanmış (Eski) Kablonun Dielektrik Kayıpları 

  Dielektrik Kayıpları 

[W/m] 
L1 L2 L3 

 2.28481 2.28481 2.28481 
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Tablo 7: 240 mm2 Kesitli Eski ve Yeni Kablonun Faz Başına Kapasitans ve Kapasitif Şarj Akımı 

Değerleri 

 Birim Eski Yeni 

Faz Başına 

Kapasitans 

 
µF/km 0,168 0,21 

Faz Başına Şarj 

Akımı (Charging 

Current) 

 

A/km 1,099 1,3741 

Analizlerde kullanılan 95 mm2 kesite sahip kablonun geometrik karakteristikleri Şekil 28’te verilmiştir. Aynı 

kesitteki yeni (gençleştirme işlemi uygulanmış) ve eski kablonun akım taşıma kapasiteleri ile dielektrik 

kayıpları da sırasıyla Şekil 29, Şekil 30, Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir. Tablo 10’da ise 95 mm2 kesitli eski ve 

yeni kablonun faz başına kapasite ve kapasitif şarj akımı değerleri ile bilgilere yer verilmiştir. 

 

Şekil 28: 95 mm2 Kablonun Geometrik Karakteristiği 

 

Şekil 29: 95 mm2 Yeni ya da Gençleştirilme İşlemi Uygulanmış Kablonun Akım Taşıma 

Kapasitesi 
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Şekil 30: 95 mm2 Kesitli Yaşlanmış (Eski) Kablonun Akım Taşıma Kapasitesi 

Tablo 8: 95 mm2 Kesitli Yeni ya da Gençleştirilme İşlemi Uygulanmış Kablonun Dielektrik 

Kayıpları 

   Dielektrik 

Kayıpları [W/m] 
L1 L2 L3 

 0,08244 0,08244 0,08244 

Tablo 9: 95 mm2 Kesitli Yaşlanmış (Eski) Kablonun Dielektrik Kayıpları 

Dielektrik Kayıpları 

[W/m] 
L1 L2 L3 

 1,64885 1,64885 1,64885 

Tablo 10: 95 mm2 Kesitli Eski ve Yeni Kablonun Faz Başına Kapasitans ve Kapasitif Şarj Akımı 

Değerleri 

 Birim Eski Yeni 

Faz Başına 

Kapasitansları 

 
µF/km 0,121 0,152 

Faz Başına Şarj 

Akımı (Charging 

Current) 

 

A/km 0,7933 0,99163 

 

Eksi ve yeni ya da gençleştirilmiş kablolar incelendiği zaman, kabloların akım taşıma kapasiteleri, 

dielektrik kayıpları, kapasitansları ve şarj akım değerlerinin değiştiği görülmüştür. Eski ya da yaşlanmış 
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kablolar, gençleştirme işlemi yapılmış kablolarla karşılaştırıldığında akım taşıma kapasitesi, kapasitans 

değeri ve kapasitif şarj akımı değerleri daha düşükken, dielektrik kayıpları daha yüksek çıktığı 

görülmüştür. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar sahadan alınan Tan-delta ölçüm sonuçlarıyla da 

örtüşmektedir.  

240 mm2 kesitli 50 yeni kablonun 50 Hz için kapasitif şarj akımının standart değeri km başına 1,36A’dir. 

Bu değer tan-delta frekansı olan 0.1 Hz için tekrar hesaplanırsa (değer 500’e bölünürse) km başına 2,74 

mA olarak elde edilmektedir. 300 m için bu değer 0.822 mA olacaktır ki gençleştirme işlemi uygulanmış 

300 m uzunluğundaki kablo üzerinde sahada yapılan tan-delta ölçümlerinde bu değer 0.83 mA olarak 

ölçülmüştür. Gençleştirme işlemi uygulanmadan önce ise bu değer 0.42 mA olarak elde edilmiştir. 

Sahadan alınan tan-delta ölçüm değerleri gençleştirme öncesi ve sonrası için sırasıyla Şekil 31 ve Şekil 

32’de verilmiştir. Böylece, tüm bu sonuçlar ile saha ölçümleri ile simülasyonlarda yapılan analizlerin 

örtüştüğü beklenildiği gibi kanıtlanmıştır. 

 

Şekil 31 : 240 mm2 Kesitli Gençleştirilmiş Kablonun Tan-Deltadaki Kapasitif Şarj Akımı (0.83 

mA) 
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Şekil 32: 240 mm2 Kesitli Yaşlanmış Kablonun Tan-Deltadaki Şarj Akım Değeri (0.42 mA) 

C.2.6 Çözümlerin Sahada Uygulanması 

o 11070-11346 Fideri 

Gençleştirme çalışması kapsamında seçilen 11070-11346 fideri Beşyol İşletme şebekesine ait bir 

kablodur. Kablonun yaşı 18 ila 20 yıl arasındadır. Kablo 34.5 kV gerilim seviyesine sahip tek damarlı 

bakır iletkenli 240 mm2 iletken kesidine sahip XLPE yalıtkanlı bir kablodur. Kablonun uzunluğu 332 

metredir. Kabloya ilişkin tek hat şeması ve CBS den alınan güzergah görseli aşağıdaki şekillerden 

görülebilir. Kablonun bir tarafı açık tip kesicili hücreye sahip iken, diğer tarafı metal mahfazalı hava 

yalıtımlı yük ayırıcılı hücreye sahiptir. 

 

Şekil 33: 11070-11346 Fiderine ilişkin tek hat şeması 
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Şekil 34: 11070-11346 Fiderinin güzergahı 

 

Şekil 35: Kablonun 11070 merkez çıkışı 

 

Şekil 36: Kablonun 11346 merkez çıkışı 
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İlgili fidere enjeksiyon işleminden önce saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir ve ilgili kablonun ve hücrenin 

çalışmaya uygun olup olmadığı, ilgili kablonun CBS de belirtilen kesite sahip olup olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca kabloya TanDelta testi uygulanmıştır ve kablodaki durumu görebilmek adına 

kabloya TDR testi uygulanarak hat sonu alınmıştır. 

 

Şekil 37: 11070-11346 fideri TDR testi 

 

Şekil 38: 11070-11346 fideri TanDelta testi 

TDR testinden görülebileceği üzere kablonun 300.metre civarında ek noktası mevcuttur. Zaten 11070 

merkezinin 11346 merkezinden çok daha eski olduğu göz önüne alındığında kablonun 11346 merkezine 

girdi çıktı yaptığı ve girdi çıktı yaptığı noktada ek noktasına sahip olduğu yorumu da yapılabilmektedir.  

Kabloda yapılan TanDelta testinde dalga yayılım hızı 82 m/us olarak kullanılmıştır. Ölçü arabasındaki 

test probları kablonun ana iletkenine ve kılıf ile işletme toprağına bağlanmıştır. Kabloya 0.5 pu ve 1 pu 

gerilimleri sırayla uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen sonuçlara bakılırsa L2 ve L3 fazları için 

TanDelta değerleri yaklaşık 32.2 ve 33 iken L1 fazı için değer 40 civarındadır. Sonuçlardan anlaşılacağı 

üzere kablo izolasyon açısından sıkıntılara sahiptir ve gençleştirme metodunun uygulanması için uygun 

bulunmuştur. 

Kabloda gençleştirme işlemine geçmeden önce yapılması gereken temel işlem daha önceki bölümlerde 

de belirtildiği üzere gaz enjeksiyon testidir. Bu testteki asıl amaç enjekte edilen gazın kablo iletkeni 

içerisindeki akış seviyesini ölçebilmektir. Kablonun iki ucundan yapılacak gaz enjeksiyonu ile flowmeter 
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vasıtasıyla kablo içerisindeki akış yorumlanabilir ve kablonun ek noktasında bir tıkama veya sızıntı olup 

olmadığı anlaşılabilir. Bu adım gençleştirme işleminin devamı için çok önemli bir adım olmakla beraber 

kablo enjeksiyon işleminin ne kadar süre alacağını hakkında da fikir vermektedir. CO2 akış testinin 

gerçekleştirilebilmesi için 11070 merkezine kablo enjeksiyon ekipmanları bağlanmıştır ve kablonun alıcı 

ucunun 11346 merkezi olması kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 39: 11070-11346 Fiderinde yapılan gaz enjeksiyon testi 

Kabloda ek noktası olduğu için ve ek noktalarının kalitesi konusunda çok emin olunamadığı için gerek 

gaz enjeksiyonunda gerekse sıvı enjeksiyonunda 3 bar seviyesi aşılmamıştır. Normalde standart ve 

sağlam yapılmış bir ek noktasına 10 bar seviyelerinde basınç uygulanmaktadır ama belirtilen sebepten 

dolayı risk alınmamıştır. Kabloya 2 bar seviyesinde CO2 gazı enjekte edilmiştir ve alıcı uçtan 20 cc/min 

den fazl bir akış gözlenmiştir. Bu demektir ki kablonun ek noktasında herhangi bir blokaj yoktur ve ek 

noktasında sızıntı olsa dahi enjeksiyon işlemini etkileyecek seviyelerde değildir.  

Gaz testi istenilen sonuçları verdiği için ve TanDelta testi de izolasyonun yaşlanma etkisiyle yıprandığını 

gösterdiği için kabloya enjeksiyon işleminin uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda kablonun 

enjeksiyon yapılan kısmına kurulan düzenek aşağıdaki gibidir. Bu düzenek üç adet enjeksiyon tankının 

ve CO2 tankının seri bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Burada her bir enjeksiyon tankının kapasitesi 5 

litredir ve tanklarda toplamda yaklaşık 13 litre gençleştirme sıvısı bulunmaktadır. Aynı şekilde alıcı uca 

ise kablonun iletken kısmından ilerleyen sıvının boşaltılması için alıcı tank kurulmuştur. Bu tanka ilişkin 

görsel aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 40: 11070-11346 Fiderinin enjeksiyon yapılan ucuna ilişkin görsel 
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Şekil 41: 11070-11346 Fiderinin alıcı ucuna ilişkin görsel 

Kablonun alıcı ucundan 1 bar seviyesinde 3 faza enjeksiyon işlemi yapılmıştır. Kablo 1 gün boyunca 

enjeksiyon işlemine tabi tutulmuştur ve gün içerisinde yapılan merkez ziyaretleriyle sıvının akışkanlığı 

kontrol edilmiştir. Yaklaşık 12 saatin sonunda enjeksiyon sıvısının kablonun alıcı ucuna ulaştığı 

görülmüştür. Daha önce de bahsedildiği gibi ek noktası konusunda en ufak bir risk dahi alınmak 

istenmediği için çok düşük bir seviye olan 1 bar tercih edilmiştir. Bu yüzden enjeksiyon süresi çok 

uzamıştır. Eğer normal değerler olan 6-7 bar ve üzeri basınç değeri kullanılsaydı bu süre çok daha 

kısalacaktı ve birkaç saate sınırlandırılabilecekti. 

 

Şekil 42: Enjeksiyon sıvısının üç faz içinde alıcı uca ulaşması 

Kablonun alıcı ucunda enjeksiyon sıvısı görüldüğünde yapılan işlem ise enjeksiyon sıvısının kablo 

içerisinde sabit basınçta bekletilmesini içermektedir. Burada normalda uygulanan metod; enjeksiyon 

sıvısının kablonun içerisine 2-3 bar sabit basıncın kablonun iki ucundan uygulanarak bekletilmesini 

içermektedir. Burada yine ek noktasının kalitesine güvenilemediği için bu metod kablonun enjeksiyon 

ucundan 2 bar uygulanması ve alıcı ucunun kapatılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yani iki uçtan sabit 

basınç uygulamak yerine enjeksiyon ucundan basınç uygulanmıştır ve alıcı ucun kapalı olması sebebiyle 

enjeksiyon sıvısı kablo içerisinde sabit basınçta bekletilmiştir. Bu işlemdeki ana amaç kablo içerisindeki 
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gençleştirme sıvısının XLPE kısma nüfuz etmesini hızlandırmaktır. Kablo, içerisinde bulunan 

gençleştirme sıvısı ile yaklaşık 48 saat sabit basınçta bekletilmiştir.  

“Soaking” yani emme işlemi olarak adlandırılan bu işlemin ardından kablonun içinde bulunan 

gençleştirme sıvısı, enjeksiyon yapılan uçtan enjekte edilen CO2 gazı vasıtasıyla boşaltılmıştır ve 

gençleştirme işlemi tamamlanmıştır. Burada enjekte edilen sıvı miktarından daha az miktarda sıvı alıcı 

uca ulaşmıştır. Bunun sebebi daha öncede bahsedildiği üzere gençleştirme sıvısının ek noktasındaki 

boşlukları doldurması ve kablo boyunca sıvının bir miktarının XLPE kısma nüfuz etmesidir.  

Tüm bu işlemlerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 3.5 gün süren süreç sonucunda, kablo enjeksiyon işlemi 

tamamlanmıştır. Bu süreyi kısaltmak tamamiyle enjeksiyon işleminde tercih edilen basınç değeriyle 

alakalıdır. Yurtdşında yapılan uygulamalarda 10 bar seviyesinin üzerinde basınç değerlerinin 

uygulandığı örnekler mevcuttur. Bahsedildiği üzere ek noktaları konusundaki güven problemi 

nedeniyle BEDAŞ şebekesinde bulunan bu kablo için 1 ila 2 bar seviyesinde enjeksiyon basınç değeri 

uygulanmıştır. 

Gençleştirme işleminin sonucunda ilgili kablonun 3 ila 4 gün boyunca çok fazla yüklenmemesi (iletken 

akımının ortalama 100 Amperi aşmaması) istenmektedir. Bu süre bir nevi kablonun geçirdiği işlemden 

sonra dinlendirilmesi olarak da görülebilir. 

o 628-496 Fideri 

Gençleştirme çalışması kapsamında seçilen 628-496 fideri Güngören İşletme şebekesine ait bir 

kablodur. Kablonun yaşı 30 yıla yakındır. Kablo 34.5 kV gerilim seviyesine sahip tek damarlı bakır 

iletkenli 240 mm2 iletken kesidine sahip XLPE yalıtkanlı bir kablodur. Kablonun uzunluğu 330 metre 

civarındadır. Kabloya ilişkin tek hat şeması ve CBS den alınan güzergah görseli aşağıdaki şekillerden 

görülebilir. Kablonun iki tarafı da açık tip kesicili hücreye sahiptir. 

 

Şekil 43: 628-496 Fiderine ilişkin tek hat şeması 
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Şekil 44: 628-496 Fiderinin güzergahı 

 

Şekil 45: Kablonun 628 merkez çıkışı 

 

Şekil 46: Kablonun 496 merkez çıkışı 
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İlgili fidere enjeksiyon işleminden önce saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir ve ilgili kablonun ve hücrenin 

çalışmaya uygun olup olmadığı, ilgili kablonun CBS de belirtilen kesite sahip olup olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca kabloya TanDelta testi uygulanmıştır ve kablodaki durumu görebilmek adına 

kabloya TDR testi uygulanarak hat sonu alınmıştır. 

 

Şekil 47: 628-496 fideri L1 fazı için TDR testi 

 

Şekil 48: 628-496 fideri L2 fazı için TDR testi 
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Şekil 49: 628-496 fideri L3 fazı için TDR testi 

Kablonun üç fazına yapılan TDR testlerine bakıldığında özellikle L3 fazının neredeyse hat sonu özelliği 

gösterecek biçimde kötü bir ek noktasına sahip olduğu görünmektedir. Yine diğer fazlar içinde aynı 

noktalarda bir ek noktasının varlığı göze çarpmaktadır. 

Kabloya yapılan TDR testinde özellikle L3 fazının arıza vermek üzere olan bir ek noktasına sahip olması 

sebebiyle kablo üzerinde TanDelta testine ek olarak Partial Discharge (PD-Kısmi Deşarj) testinin de 

yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılan TanDelta testinin sonuçları üç faz için de aşağıdaki gibidir. TanDelta 

testlerinden anlaşılacağı üzere kabloda yaşlanma ve kötü ek noktasının etkisiyle izolasyon sorunları 

göze çarpmaktadır. 

 

Şekil 50: L3 ve L1 fazları için TanDelta testinden bir görüntü 
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Şekil 51: 628-496 fideri TanDelta testi 

Kabloda yapılan TanDelta testinde dalga yayılım hızı 82 m/us olarak kullanılmıştır. Ölçü arabasındaki 

test probları kablonun ana iletkenine ve kılıf ile işletme toprağına bağlanmıştır. Kabloya 0.5 pu ve 1 pu 

gerilimleri sırayla uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen sonuçlar beklenenden çok daha kötü 

çıkmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 30 adet kabloya TanDelta testi uygulanmıştır ve açık ara 

karşılaşılan en kötü değer bu kabloda elde edilmiştir. Sonuçlardan görüleceği üzere L1 fazının TanDelta 

ortalama değeri 200 iken ve L2 ve L3 fazları için bu değerler sırasıyla 121 ve 456 olarak belirlenmiştir. 

Bu değerlere bakıldığında, proje kapsamında bu kablo üzerinde çalışmak, gerçekten de gençleştirme 

metodunun etkisini gösterebilmek adına iyi bir örnek olacağı için kablo üzerinde çalışma kararı 

alınmıştır. 

Kabloda beklenenden çok daha kötü olarak görülen TanDelta testinden sonra belirtildiği gibi kablo 

üzerinde kısmi deşarj testinin de yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda kabloya 0.7 U0 1 U0 ve 1.5 

U0 gerilim seviyeleri uygulanmıştır ve kablo boyunca oluşan kısmi deşarjlar gözlemlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara ilişkin görseller aşağıda sunulmuştur. 

 

Şekil 52: 0.7 U0 değeri için elde edilen PD grafiği 
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Şekil 53: 1.0 U0 değeri için elde edilen PD grafiği 

 

Şekil 54: 1.5 U0 değeri için elde edilen PD grafiği 



34 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

Şekil 55: L1 fazı için deşarj seviyeleri 

 

Şekil 56: L2 fazı için deşarj seviyeleri 

 

Şekil 57: L3 fazı için deşarj seviyeleri 
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Sonuçlara bakılırsa, kablo boyunca, kablo için kritik PD eşiği olan 4nC seviyesi ve üzerinde kısmi 

deşarjlara rastlanılmamıştır. 496 tarafındaki kablo başlıkları için bu değere yaklaşan kısmi deşarjlar 

mevcuttur. Burada bu kısmi deşarjların kablodaki elektriksel ağaçlanmalardan ziyade ek noktalarındaki 

bağlantısallıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü üç faz içinde ek noktası olduğu tahmin 

edilen bölgeden başka bir bölgede ciddi sayılabilecek deşarjlar mevcut değildir. Burada TanDelta 

değerinin yüksek çıkmasının sebebi olarak elektriksel ağaçlanmalardan ziyade mikroçatlaklar 

seviyesindeki su ağaçlanmaları gösterilebilir. Bu ağaçlanmalar kritik seviyede deşarj yaratmasalar da 

izolasyon üzerinde kaçak akımların oluşması sebep olarak TanDelta değerinin yükselmesine sebep 

olmaktadırlar. Ayrıca herhangi bir transient yüksek gerilim altında kolaylıkla elektriksel ağaçlanmalara 

dönüşebilme potansiyellerine sahiptirler. 

Kabloda gençleştirme işlemine geçmeden önce yapılması gereken temel işlem daha önceki bölümlerde 

de belirtildiği üzere gaz enjeksiyon testidir. Her üç faz içinde 628 merkezine bağlanan enjeksiyon 

ekipmanlarıyla 2 bar seviyesini geçmeyecek şekilde CO2 gazı enjekte edilmiştir ve hem 628 

merkezinden hem de 496 merkezinden akış incelenmiştir. Yapılan enjeksiyon sonucunda L2 ve L3 

fazlarındaki mevcut ek noktalarının tamamiyle tıkalı olduğu belirlenmiştir. Burada üstünde durulması 

gereken önemli bir nokta da ekipmanların sızıntı yaratıp yaratmadığıdır. Çünkü basınç tanklarında veya 

enjeksiyon tüpünde, aparatında vs. yaşanacak bir sızıntı kablonun alıcı ucundaki akışı sıfır olarak 

gösterecektir. Ekipmanlarda sızıntı olup olmadığı titizlikle kontrol edilmiştir ve herhangi bir sızıntıya 

rastlanmamıştır. Bu da demek oluyor ki L2 ve L3 fazlarında akış sıfırdır yani ek noktaları bir şekilde 

tıkalıdır. L1 fazının alıcı ucunda ise gayet iyi sayılabilecek bir seviye olan 13 cc/min seviyesinde akış 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 58: 628 merkezinden yapılan akış testinde görülen değer 

Kablonun durumu hassas olduğu için bu örnekte CO2 gazı kablonun her iki ucundan da sırayla enjekte 

edilmiştir ve akış seviyeleri karşılaştırılmıştır. Buradak temel amaç gazın kablo içerisindeki akış 

seviyesinin iki uçtan enjeksiyon denendiğinde ne kadarlık bir fark yarattığıdır. Burada, ek noktasına 

sahip olmayan veya çok nizami bir ek noktasına sahip bir kabloda, iki uçtan da gaz enjeksiyonu 

yapıldığında akış seviyelerinin birbirine çok yakın olması beklenmektedir. Ancak bu örnekte kötü bir ek 

noktasına sahip kablo bulunduğu için bu akış seviyelerinde fark beklenmiştir ve bu farkın sebebi ek 

noktasının bağlantısallık problemi sebebiyle yarattığı sızıntı veya tanımlanamayan başka sebepler 

olabilir(kablo içerisindeki su varlığı, suyun hangi noktada daha yoğun olduğu vs.). Nitekim iki taraftan 
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da yapılan gaz enjeksiyonu ile akış seviyeleri incelendiğinde yaklaşık 5 cc/min fark görülmüştür. 

Özellikle belirtildiği gibi 628 merkezinden yapılan gaz enjeksiyonunda 13 cc/min değerinde akış 

görünmektedir. Ancak akış flowmeter vasıtasıyla incelendiğinde ibrenin hızlı bir biçimde yukarı ve aşağı 

hareketler yaptığı görülmüştür. Bu durum, geçmiş tecrübelerden de yararlanarak kablo içerisindeki su 

varlığına işaret edebilmektedir. 

Kablonun iki ucundan yapılan gaz enjeksiyonuyla görülen akış seviyesi farkı, kablonun ek noktasında 

bir sızıntı olduğu fikrini belki verebilir ama bu farkın sebebi tanımlayamadığımız başka bir faktör de 

olabilir. Bu sebeple kabloda sızıntı olup olmadığını anlamanın en net yolu kablonun bir ucundan düşük 

basınçta gaz yollayıp diğer ucundaki alıcı tankı kapatarak akış seviyesini kontrol etmektir. Çünkü bu 

durumda kablo içerisindeki gazın çıkış yapabileceği tek nokta eğer mevcut ise sızıntı noktasıdır. Bu 

bağlamda 628 merkezinden 2-2.5 bar seviyesinde gaz enjekte edilmiştir ve 496 merkezindeki alıcı uç 

kapatılmıştır. Bu konfigürasyonda kabloda 5 cc/min seviyesinde akış görülmüştür. Ekipmanlarda bir 

sızıntı olmadığından da emin olunmuştur ve bu değerin kablodaki ek noktasından kaynaklanan bir 

sızıntıdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

 

Şekil 59: 496 merkezindeki alıcı uç kapalıyken 628 merkezinden yapılan enjeksiyon sonucu 

sızıntı kaynaklı akış değeri 

Sonuç olarak 628-496 merkezleri arasındaki kablonun L2 ve L3 fazları tıkalı iken L1 fazında akış 

görülmüştür fakat L1 fazındaki ek noktasında sızıntı mevcuttur. Bu durumda Kablonun L1 fazının kötü 

durumu da göz önüne alındığında sadece L1 fazında çalışılması kararlaştırılmıştır. L2 ve L3 fazlarında 

çalışabilmek için ilgili ek noktası bulunmalı ve açılmalıdır. Bu durumda ek noktasından her iki uca 

enjeksiyon mümkündür. Bu konfigürasyon gençleştirme işleminin uzun sürmesi sebebiyle arz 

güvenliğinin tehdit edilmemesi adına şimdilik tercih edilmemiştir. 

Kablonun enjeksiyon ucunun 628 merkezi alıcı ucunun ise 496 merkezi olması kararlaştırılmıştır. 

Enjeksiyon ekipmanları sadece L1 fazı için bağlanmıştır ve kablodaki sızıntı da göz önüne alınarak 2 bar 

basınç seviyesinde enjeksiyon yapılmıştır. Yaklaşık 12 saatin sonunda gençleştirme sıvısı kablonun alıcı 

ucu olan 496 merkezine ulaşmıştır ve alıcı uçtaki vana kapatılarak, gençleştirme sıvısı kablo içerisinde 

beklemeye bırakılmıştır. 
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Şekil 60: 628 merkezine kurulumu yapılan enjeksiyon ekipmanları 

 

Şekil 61: 496 merkezine kurulumu yapılan alıcı ekipmanlar 

Bu işlemden yaklaşık 36 saat sonra istenmeyen bir durumla karşılaşılmıştır. Çalışma yapılan ringi 

besleyen Teiaş çıkış fiderinde gençleştirme çalışmasından bağımsız bir arıza meydana geldiği için 

mevcutta enerjisiz trafolar kalmaması adına çalışma yapılan 628-496 kablosunun tersten 

enerjilendirilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Çalışma henüz bitmeden ve gençleştirme sıvısı kablonun 

içerisindeyken enerjilendirme yapılması ve 8 adet trafonun kablo üzerinden beslenmesi durumu ile 

karşı karşıya kalınmıştır. İlgili krizi hemen çözebilmek adına enjeksiyon ekipmanları kablodan 

sökülmüştür, kablo içerisinde beklemede olan gençleştirme sıvısının bir kısmı hemen basınç tankı 

vasıtasıyla boşaltılmıştır. Tüm sıvının boşaltılması 4 saatten fazla alabileceği için ve bu süre zarfında 

herhangi bir kullanıcının enerjisiz kalması istenmediği için sıvı kablo içerisindeyken enerjilendirme 

yoluna gidilmiştir. Kabloların bara bağlantısı yapılarak enerji alınmıştır ve Teiaş fiderindeki arıza 

giderilene kadar sekiz adet trafo gençleştirme sıvısı kablonun içerisinde mevcutken üç saat kadar 

beslenmiştir. Bu süre zarfında kabloda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kablo enerjili halde iken 

basınç farkından dolayı kablonun her iki ucundan da gençleştirme sıvısı dışarıya akmıştır ve yüksek 
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izolasyona sahip bu malzeme merkezlerde veya işletimde bir sıkıntıya yol açmamıştır. Ama bu süre 

zarfında kablo üzerinde yine de riskler mevcuttur. Bu durum bir nevi ameliyatı bitmemiş bir hastanın 

günlük yaşantısına dönmesini istemek gibi bir durumla benzeştirilebilir. Buradaki en büyük risk 

malzemenin flashover noktası olan 75 C0 ye ulaşması ile gaz haline geçmeye başlaması ve çok küçük bir 

ihtimal dahilinde bile olsa ek noktasına baskı yapıp bir zarar verebilme ihtimalinin mevcut olmasıdır. 

Ama bu süre zarfında yük durumu göz önüne alındığında ne kablo iletkeni bu sıcaklıklara ulaşabilmiştir 

ne de mevcut durumda kablo ile ilgili bir sorunla karşılaşılmıştır. Teiaş fiderindeki sorunun çözülmesinin 

akabinde çalışma yapılan 628-496 kablosu tekrardan izole edilmiştir ve içerisinde mevcut olan 

gençleştirme sıvısı boşaltılıp gençleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Gençleştirme işlemi sonucunda kablonun yine 3-4 gün boyunca çok yüklenmemesi tavsiye edilmiştir ve 

kablo başlığının iki ucunda da iletken için küçük bir boşluk bırakılması tavsiye edilmiştir. Bu boşluk kablo 

içerisinde oluşacak gazın kabloyu terkedebilmesi için önemlidir. 

o 480-536 Fideri 

Gençleştirme çalışması kapsamında seçilen 480-536 fideri Güngören İşletme şebekesine ait bir 

kablodur. Kablonun yaşı 15 yıla yakındır. Kablo 34.5 kV gerilim seviyesine sahip tek damarlı bakır 

iletkenli 240 mm2 iletken kesidine sahip XLPE yalıtkanlı bir kablodur. Kablonun uzunluğu 520 metre 

civarındadır. Kabloya ilişkin tek hat şeması ve CBS den alınan güzergah görseli aşağıdaki şekillerden 

görülebilir. Kablonun hücreye sahiptir. 

 

Şekil 62: 480-536 Fiderine ilişkin tek hat şeması 

 

Şekil 63: 480-536 Fiderinin güzergahı 
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Şekil 64: Kablonun 536 merkez çıkışı 

İlgili fidere enjeksiyon işleminden önce saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir ve ilgili kablonun ve hücrenin 

çalışmaya uygun olup olmadığı, ilgili kablonun CBS de belirtilen kesite sahip olup olmadığı 

belirlenmiştir. 

TDR işlemiyle hat sonu alındıktan sonra kablonun izolasyon kalitesini belirleyebilmek adına TanDelta 

testi yapılmıştır. Kabloda yapılan TanDelta testinde dalga yayılım hızı 82 m/us olarak kullanılmıştır. Ölçü 

arabasındaki test probları kablonun ana iletkenine ve kılıf ile işletme toprağına bağlanmıştır. Kabloya 

0.5 pu ve 1 pu ve 1.5 pu U0 gerilimleri sırayla uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen sonuçlara 

bakılırsa, kabloya 1 pu değeri uygulandığında TanDelta ortalama değerleri L1,L2 ve L3 fazları için 

sırasıyla, 2.91, 5.92 ve 2.22 iken uygulanan gerilim 1.5 pu olduğunda bu değerler sırasıyla 3.83, 7.74 ve 

2.77 olmaktadır.  

Üç faz için ayrı ayrı yapılan testin sonucu aşağıdaki gibidir. Test incelendiğinde TanDelta değerlerinin 

çok kötü olmadığı hatta döşeme şartları da göz önüne alındığında iyi sayılabilecek değerlerde olduğu 

görülmüştür. Enjeksiyon materyalinin bu tarz bir kabloda etkilerinin görülebilmesi adına bu kabloda 

çalışılması kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 65: 480-536 fideri TDR testi 
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Şekil 66: 480-536 fideri TanDelta testi 

Bu işlemlerin akabinde kabloya gaz enjeksiyon testi uygulanmıştır. Her üç faz içinde 480 merkezine 

bağlanan enjeksiyon ekipmanlarıyla öncelikle 2 bar seviyesini geçmeyecek şekilde CO2 gazı enjekte 

edilmiştir ve hem 480 merkezinden hem de 536 merkezinden akış incelenmiştir. Yapılan enjeksiyon 

sonucunda L2 fazındaki mevcut ek noktasının tıkalı olduğu belirlenmiştir. L1 ve L3 fazlarında ise çok iyi 

oranda akış tespit edilmiştir ve ek noktalarında sızıntı yok denecek kadar az tespit edilmiştir. Ayrıca gaz 

enjeksiyonu sırasında L3 fazının iletkeni içerisinde su tespit edilmiştir ve kablodaki su gaz enjeksiyonu 

sayesinde 536 merkezinden boşaltılarak tahliye edilmiştir. 

Kablonun L1 ve L3 fazlarındaki çok iyi akış, ek noktalarında sızıntı olmaması ve TanDelta değerlerinin 

iyi olması sebebiyle bu fazlarda yüksek basınç ile çalışılması kararlaştırılmıştır. Enjeksiyon sırasında 6-7 

bar seviyelerine kadar çıkılmıştır ve iki faz için enjeksiyon birkaç saat içerisinde tamamlanmıştır. Ayrıca 

kablonun önceki TanDelta değerlerinin kötü olmaması sebebiyle enjeksiyon sıvısı kablo içerisinde 

bekletilmemiştir ve sıvı kablo içerisinden boşaltılmıştır. Böylelikle kablo gençeştirme işlemi bu kablo 

için tamamlanmıştır. 

o 3099-3917 Fideri 

Gençleştirme çalışması kapsamında seçilen 628-496 fideri Güngören İşletme şebekesine ait bir 

kablodur. Kablonun yaşı 15-20 yıla yakındır. Kablo 34.5 kV gerilim seviyesine sahip tek damarlı bakır 

iletkenli 240 mm2 iletken kesidine sahip XLPE yalıtkanlı bir kablodur. Kablonun uzunluğu 550 metre 

civarındadır. Kabloya ilişkin tek hat şeması ve CBS den alınan güzergah görseli aşağıdaki şekillerden 

görülebilir. Kablonun 3917 tarafı açık tip ayırıcılı hücreye sahip iken 3099 tarafı metal mahfazalı hava 

yalıtımlı yük ayırıcılı hücreye sahiptir. 

 

Şekil 67: 3099-3917 Fiderine ilişkin tek hat şeması 
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Şekil 68: 3099-3917 Fiderinin güzergahı 

 

Şekil 69: Kablonun 3099 merkez çıkışı 

 

Şekil 70: Kablonun 3917 merkez çıkışı 
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İlgili fidere enjeksiyon işleminden önce saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir ve ilgili kablonun ve hücrenin 

çalışmaya uygun olup olmadığı, ilgili kablonun CBS de belirtilen kesite sahip olup olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca kabloya TanDelta testi uygulanmıştır ve kablodaki durumu görebilmek adına 

kabloya TDR testi uygulanarak hat sonu alınmıştır. 

 

Şekil 71: 3099-3917 fideri L1 fazı için TDR testi 

Kablonun tek fazına yapılan TDR testi ile hat sonu alınmıştır ve kablonun gerçek boyunun CBS rotasında 

olduğu gibi 550 metre civarında olduğu görülmüştür.  

TDR işlemiyle hat sonu alındıktan sonra kablonun izolasyon kalitesini belirleyebilmek adına TanDelta 

testi yapılmıştır. Kabloda yapılan TanDelta testinde dalga yayılım hızı 82 m/us olarak kullanılmıştır. Ölçü 

arabasındaki test probları kablonun ana iletkenine ve kılıf ile işletme toprağına bağlanmıştır. Kabloya 

0.5 pu ve 1 pu ve 1.5 pu U0 gerilimleri sırayla uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen sonuçlara 

bakılırsa, kabloya 1 pu değeri uygulandığında TanDelta ortalama değerleri L1,L2 ve L3 fazları için 

sırasıyla, 8.4, 21.44 ve 11.14 iken uygulanan gerilim 1.5 pu olduğundabu değerler sırasıyla 12.47, 37.4 

ve 21.11 olmaktadır.  

Üç faz için ayrı ayrı yapılan testin sonucu aşağıdaki gibidir. Test sonuçlarının akabinde, kablo yaşı ve 

test değerlerin olması gerekenden fazla olması göz önünde bulundurularak, kablo üzerinde çalışılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 72: 3099-3917 fideri TanDelta testi 
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Bu işlemlerin akabinde kabloya gaz enjeksiyon testi uygulanmıştır..Her üç faz içinde 3917 merkezine 

bağlanan enjeksiyon ekipmanlarıyla 2 bar seviyesini geçmeyecek şekilde CO2 gazı enjekte edilmiştir ve 

hem 3099 merkezinden hem de 3917 merkezinden akış incelenmiştir. Yapılan enjeksiyon sonucunda 

L2 ve L3 fazlarındaki mevcut ek noktalarının tamamiyle tıkalı olduğu belirlenmiştir. L1 fazında ise 10 

cc/min seviyesine yakın sızıntı tespit edilmiştir.  

 

Şekil 73: 3917 merkezine bağlanan enjeksiyon ekipmanları 

Normal şartlarda bu tip bir kabloda ek noktasını açmadan çalışmak pek mantıklı olmasa da mevcut 

gençleştirme sıvısı ile ek noktasının doldurulması yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda sadece L1 fazında 

çalışma yapılmıştır ve 3917 merkezinden enjekte edilen malzeme 3099 merkezine ulaşamadan ilgili ek 

noktasından sızmıştır ve bir kısmı ek noktasını doldurarak izolasyonu kuvvetlendirmiştir. Bu noktada 

tekrardan iki uçtan akış testi yapıldığında flowmeter da bir süre sonra “0” yani akış yok değeri 

görülmüştür ve ek noktasının malzeme tarafından doldurulduğu ve tıkandığı anlaşılmıştır. Bu noktada 

gençleştirme işlemi kabloda tam manasıyla uygulanıp başarılamasa da gençleştirme sıvısının ek 

noktasını doldurup o noktadan sızarak ek çevresinde bir izolasyon bölgesi oluşturduğu fikrine 

varılmıştır. Bu doğrultuda gençleştirme sıvısının ek noktasından sızan bölümleri hariç kablonun ek 

bölgesi ve çevresinde olmak üzere kablo içerisinde bırakılmıştır ve kablodaki işlemler tamamlanmıştır. 

Bahsedildiği üzere bu kablolara enjeksiyon öncesi ve sonrasında metodun etkisini görebilmek adına 

Tandelta testi uygulanmıştır ve sonuçlar gözlemlenmiştir. 

o 11070-11346 fideri enjeksiyon öncesi ve sonrası elde edilen TanDelta Sonuçları 

11070-11346 kablosunun enjeksiyon öncesi TanDelta değerlerine bakacak olursak; kabloya 0.5 pu ve 1 

pu gerilimleri sırayla uygulanmış iken test sonucunda elde edilen sonuçlara bakılırsa L2 ve L3 fazları için 

TanDelta değerleri yaklaşık 32.2 ve 33 iken L1 fazı için değer 40 civarındadır. 

 

Şekil 74: Enjeksiyon öncesinde yapılan TanDelta testi sonuçları 
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Şekil 75: Enjeksiyon sonrasında yapılan TanDelta testi sonuçları 

Tablo 11: 11070-11346 Fideri için TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 

18.05.2019 03.06.2019 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

L1 33.2 33.9 8.1 10.9 

L2 32.2 32.6 8.0 10.2 

L3 39.9 40.2 7.6 10.8 

Sonuçlar incelendiğinde üç faz içinde TanDelta değerlerinin gözle görülür biçimde düşürüldüğü 

görülmektedir.Sonuçlara bakıldığında üç faz için TanDelta değerleri ortalama %70 ila %85 arasında 

düşüş sağlanmıştır. “5.2” bölümünde bahsedildiği gibi kablonun iki tarafından da sabit basınçta 

enjeksiyon sıvısı bekletilseydi değerlerin daha da düşük olması beklenebilirdi. Ayrıca kablo içersinde 

kalan nanopartiküllerin tepkimeye girmesi süre alacağı için ekstrem bir durum dışında, önümüzdeki 

süreçte kablonun TanDelta değerlerinin düşmesi beklenmektedir. Enjeksiyon sonrası TanDelta değeri 

L1, L2 ve L3 fazları için sırasıyla 0.5 pu için 8.1, 8.0, 7.6 ya düşürülmüş iken 1.0 pu için elde edilen yeni 

değerler ise 10.9, 10.2, 10.8 olarak tespit edilmiştir. 

o 628-496 fideri enjeksiyon öncesi ve sonrası elde edilen TanDelta sonuçları 

628-496 kablosunda daha öncede belirtildiği üzere L2 ve L3 fazlarındaki ekler tıkalı idi. Bu sebeple bu 

fazlarda işlem yapılamamıştır. L1 fazında ise sızıntı olsa da hat sonuna kadar iyi seviyede akış 

görülmüştür. L1 fazında enjeksiyon öncesi TanDelta değerlerine bakacak olursak; kabloya 0.5 pu ve 1 

pu gerilimleri sırayla uygulanmış iken test sonucunda elde edilen sonuçlara bakılırsa L1 fazının TanDelta 

ortalama değeri 0.5 pu için 193.56 iken ve 1 pu için 200.78 olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 76: Enjeksiyon öncesinde yapılan TanDelta testi sonuçları 

 

Şekil 77: Enjeksiyon sonrasında yapılan TanDelta testi sonuçları 
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Tablo 12: 11070-11346 Fideri için TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 

28.05.2019 03.06.2019 

10 kV 

rms 

20 kV 

rms 

10 kV 

rms 

20 kV 

rms 

L1 193.56 200.78 3.77 6.32 

L2 121.66 193.53 - - 

L3 456.42 307.58 - - 

Sonuçlar incelendiğinde gençleştirme işlemi uygulanan tek faz için TanDelta değerinin büyük bir 

miktarda düşürüldüğü ve işletimde olan normal kabloların TanDelta değeri seviyelerine indirildiği 

görülmektedir. Enjeksiyon sonrası TanDelta değeri 0.5 pu için 3.77 ye düşürülmüş iken 1.0 pu için elde 

edilen yeni değer ise 6.32 olarak tespit edilmiştir. 

o 480-536 fideri enjeksiyon öncesi ve sonrası elde edilen TanDelta sonuçları 

480-536 kablosunda daha öncede belirtildiği üzere L2 fazındaki ekin tıkalı olarak belirlenmiştir. Bu 

sebeple bu fazda işlem yapılamamıştır. L1 ve L3 fazlarında ise çok iyi derecede akış görülüp kayda 

değecek oranda bir sızıntı tespit edilmemiştir. Diğer kablolara göre kısa sürede işlemi tamamlanan ve 

kablo içerisinde gençleştirme sıvısının bekletilmediği bu kabloda 1 pu için TanDelta ortalama değerleri 

L1ve L3 fazları için sırasıyla, 2.91 ve 2.22 iken uygulanan gerilim 1.5 pu olduğunda bu değerler sırasıyla 

3.83 ve 2.77 olmaktadır. 

 

Şekil 78: Enjeksiyon öncesinde yapılan TanDelta testi sonuçları 

 

Şekil 79: Enjeksiyon sonrasında yapılan TanDelta testi sonuçları 
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Tablo 13: 480-536 Fideri için TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 

10.04.2019 13.05.2019 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

30 

kV 

rms 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

30 

kV 

rms 

L1 2.82 2.91 3.83 1.24 1.73 1.96 

L2 5.66 5.92 7.74 - - - 

L3 1.94 2.22 2.77 1.16 1.34 1.45 

Kablonun L1 ve L3 fazları için önceki TanDelta değerleri zaten iyi sayılacak seviyelerde idi. Enjeksiyon 

sonrası bu değerler bir miktar daha iyileştirilmiştir ve TanDelta değerleri IEC için kritik değer olan “2” 

değerinin altına düşürülmüştür. Enjeksiyon sonrası TanDelta değeri L1 ve L3 fazları için sırasıyla 1 pu 

için 1.73 ve 1.34 e düşürülmüş iken 1.5 pu için elde edilen yeni değerler ise 1.96 ve 1.45  olarak tespit 

edilmiştir. 

o 3099-3917 fideri enjeksiyon öncesi ve sonrası elde edilen TanDelta sonuçları 

3099-3917 kablosunda daha öncede belirtildiği üzere L2 ve L3 fazlarındaki ekler tıkalı idi. Bu sebeple 

bu fazlarda işlem yapılamamıştır. L1 fazında ise büyük miktarda sızıntı görülmüştür. Bu kabloda da hat 

sonunda iyi seviyede akış görülmüştür fakat enjekte edilen sıvı hat sonuna aktarılamadan ek 

noktasından sızmıştır. Elde edilen sonuçlara da bakılırsa ekten sızan yüksek izolasyon değerine sahip 

malzeme, o bölgede iyi bir izolasyon bölgesi oluşturmuştur ve sıvının bir kısmının ekte ve yine bir 

kısmının o civarda kablo iletkeni içerisinde kaldığı düşünülmektedir L1 fazında enjeksiyon öncesi 

TanDelta değerlerine bakacak olursak; kabloya 0.5 pu, 1 pu ve 1.5 pu gerilimleri sırayla uygulanmış iken 

L1 fazının TanDelta ortalama değerleri sırasıyla 5.05, 8.42 ve 12.47 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 80: Enjeksiyon öncesinde yapılan TanDelta testi sonuçları 
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Şekil 81: Enjeksiyon sonrasında yapılan TanDelta testi sonuçları 

L1 fazı için elde edilen enjeksiyon öncesi ve sonrası TanDelta sonuçlarına bakılırsa gençleştirme 

işleminin tam manasıyla başarılamamasına rağmen izolasyon açısından iyileşme görülmüştür.  Bunun 

sebebinin ek ve çevresinde gençleştirme sıvısının yaratmış olduğu yüksek izolasyon bölgesi ve iletken 

içinde kalan bir miktar gençleştirme sıvısı olduğu düşünülmektedir. İşlem sonrası L1 fazı için TanDelta 

değeri 1 pu için 3.52 ye düşürülmüş iken 1.5 pu için elde edilen yeni değer ise 6.21 olarak tespit 

edilmiştir. 

Tablo 14: 3099-3917 Fideri için TanDelta Test Sonuçları (E-3) 

 

17.05.2019 27.05.2019 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

30 

kV 

rms 

10 

kV 

rms 

20 

kV 

rms 

30 

kV 

rms 

L1 5.05 8.42 12.47 2.47 3.52 6.21 

L2 11.24 21.44 37.45 - - - 

L3 5.18 11.14 21.11 - - - 

 

C.2.7 Raporlama ve Sonuç 

EPDK tarafından kabul edilen “Yıpranmış ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş OG Yeraltı Kabloların 

Patentli Bir Teknoloji ile 30-40 Yıl Gençleştirilmesi” Ar-Ge projesi kapsamında elde edilen sonuçlar bu 

bölümde özetlenmiştir. Gençleştirme metodunun işlevselliğinin kanıtlanabilmesi için metodun 

uygulandığı test kabloları ile gerçekte işletimde olan kablolarda yapılmış gençleştirme işlemlerinin 

sonuçları sunulmuştur. Detaylı sonuç raporu istenilen formata uygun olarak hazırlanmıştır. 

o Test Kabloları 

Proje kapsamında öncelikle metodun uygulabilirliğinin ve sonuçlarının görülmesi için, 95 mm2 ve 240 

mm2 iletken kesitlerine sahip, kullanımda olmayan OG yeraltı kablolarında TanDelta testi 
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uygulanmıştır. İlk test 28 Eylül 2018 Cuma günü kablo gençleştirici kimyasal malzemenin 

enjeksiyonundan önce yapılmıştır. Bu testten alınan sonuçlar referans olarak kabul görülüp daha 

sonraki testlerin sonuçlarıyla karşılaştırılacak ve iyileşme oranı belirlenmiştir. İlk TanDelta testinden 

sonra, malzemenin enjeksiyonu proje için belirlenen prosedür ve protokoller kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. İkinci TanDelta testi kimyasal enjeksiyon işleminden sonra 6 ekim 2018 Cumartesi 

gününde, üst üste iki defa gerçekleştirilmiştir. İki defa gerçekleştirilmesinin sebebi, kimyasalın 

etkinliğinin herhangi bir hataya ya da şüpheye mahal vermeyecek şekilde kanıtlanmak istenmesidir. 

İkinci TanDelta testlerinin üst üste iki defa yapılmasından sonra sonuçlar arasında farklılıklar mevcuttur. 

Örneğin, Tablo’de L1 fazındaki 2. ve 3. test sonuçları sırasıyla 3,842 ve 4,767’tir. Bu değerler arasındaki 

farkın sebebi; kabloya 1.5 pu değerinde gerilimin uzun süreli verilmesi ve yukarıda bahsedildiği gibi bu 

durumun kablodaki elektriksel ağaçlanmaları arttırmasıdır. Başka bir deyişle 1,5 p.u gerilimli TanDelta 

testi ile kablodaki XLPE yalıtım katmanındaki mikroçatlakların artmasından dolayı test sonuçları 

arasında farklar oluşmuştur. 

Enjeksiyon öncesi yapılan TanDelta testinde yine 1,5 p.u. değerinde gerilim ile test yapıldığından dolayı 

kablodaki elektriksel ağaçlanmalar ve dolayısıyla TanDelta değerleri aslında artmıştır fakat tek test 

yapıldığı için bu durum sonuçlarda görülmemiştir. Yani ilk 1,5 p.u.’luk TanDelta testi sonrası tekrar bir 

TanDelta testi yapılsaydı elde edilen değerlerin, (enjeksiyon sonrası yapılan ikinci TanDelta testinde 

olduğu gibi) ilk test sonuçlarından daha yüksek olacağı görülecekti. Eğer bu durum (1,5 pu Test Sonrası 

%24’e varan kötüleşen değerler) dikkate alınsaydı yapılan iyileştirmelerdeki yüzdece oran daha iyi 

çıkacaktı. Fakat bu raporda iyileştirme yüzdeleri hesaplanırken kafa karışıklığına yol açmamak için bu 

durum dikkate alınmamıştır ve ilk elde edilen TanDelta sonuçları ile hesaplamalar yapılmıştır. 

Ayrıca kablolarda enjeksiyon öncesi ve sonrası trend analizine de bakılacak olursa, kabloların artan 

gerilimi karşı TanDelta değerlerindeki stabilitenin de arttığı görülmüştür. Şekil 79 ve Şekil 80’de 95 mm2 

ve 240mm2 kablolar için lejantlardan anlaşılacağı üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası trend grafikleri 

oluşturulmuştur ve Enjeksiyon sonrası trendde meydana gelen iyileşme Şekil 79 ve Şekil 80’de 

görülebilir. 

 

Şekil 82: 240 mm2 kesite sahip kablo için trend grafiği 
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Şekil 83: 95 mm2 kesite sahip kablo için trend grafiği 

Tablo 4, 400m’lik uzunluktaki 240 mm2 kesite sahip kablo bölümünde enjeksiyon işlemi öncesi ve 

sonrası yapılan test sonuçlarını içermektedir. Tablodan görüleceği üzere, XLPE izolasyonunda %46’lık 

bir iyileşme görülmüştür. Tablo 2, 370m’lik uzunluktaki 95 mm2 kesite sahip kablo bölümünde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kablo içinse XLPE izolasyonunda %69’luk bir iyileşme görülmüş ve enjeksiyon 

materyalinin işlevselliği net bir şekilde kanıtlanmıştır. 

o İşletmedeki Kablolar 

Yukarıdaki işlemler ile metodun işlevselliğinin kanıtlanmasıyla ilgili enjeksiyonlar sahada işletmede olan 

kablolara da uygulanmıştır. Yine test kablolarında olduğu gibi, TanDelta testleri ilk olarak gençleştirici 

kimyasal malzemenin enjeksiyonundan önce yapılmıştır. Bu testten alınan sonuçlar referans olarak 

kabul görülüp daha sonraki testlerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır ve iyileşme oranları belirlenmiştir. 

Daha sonra gençleştirme sıvıları ilgili kablolara enjekte edilmiştir ve enjeksiyondan sonra tekrardan 

TanDelta testleri gerçekleştirilmiştir. 

TanDelta testi yüksek genlikli gerilimlerde uygulandığında kabloda elektriksel ağaçlanmaların 

genişlemesine sebep olabileceği için işletmede olan bazı kablolarda test gerilimi olarak U0 gerilim 

değerinin üzerine çıkılmamıştır. Buradaki amaç kabloya uzun vadede de olsa hiçbir şekilde zarar 

vermemek ve az oranda dahi olsa bile kabloyu zorlamamaktır. Test kablolarında bu gerilim bahsedildiği 

üzere U0 ve 1.5 U0 şeklindeydi. Kablolar için özet TanDelta tablosuna bakacak olursak; 
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Tablo 15: Kablo Gençleştirme Özet TanDelta Tablosu 

Fider Adı 

Enjeksiyon Öncesi TanDelta Enjeksiyon Sonrası TanDelta 

0.5 U0 
 U0 

1.5 

U0 

0.5 

U0 
 U0 

1.5 

U0 

11070-

11346 

L1 33.2 33.9 - 8.1 10.9 - 

L2 32.2 32.6 - 8.0 10.2 - 

L3 39.9 40.2 - 7.6 10.8 - 

628-

496 

L1 193.56 200.78 - 3.77 6.32 - 

L2 121.66 193.53 - - - - 

L3 456.42 307.58 - - - - 

480-

536 

L1 2.82 2.91 3.83 1.24 1.73 1.96 

L2 5.66 5.92 7.74 - - - 

L3 1.94 2.22 2.77 1.16 1.34 1.45 

3099-

3917 

L1 5.05 8.42 12.47 2.47 3.52 6.21 

L2 11.24 21.44 37.45 - - - 

L3 5.18 11.14 21.11 - - - 

Görüldüğü üzere gençleştirme sıvısının enjeksiyonundan sonra TanDelta değerleri dolayısıyla izolasyon 

kaliteleri gözle görünür oranlarda artmıştır. Bu da bir nevi kablonun XLPE kısmının güçlendirilmesi ve 

kablo ömrünün ciddi bir biçimde uzatılması manasına gelmektedir. 

Ayrıca proje kapsamında, çalışmalarla paralel olarak bir fayda maliyet analizi de gerçekleştirilmiştir. 

BEDAŞ güncel şebekesi incelendiği zaman, enerji dağıtımı için kullanılan hatlarının büyük bir 

çoğunluğunun yer altı kablolarından oluşturduğu görülmektedir. BEDAŞ güncel CBS verileri 

incelendiğinde kesitten ve gerilim seviyesinden bağımsız olarak toplam yer altı kablo uzunluğunun 

7537,558 km olduğu görülmektedir. Mevcut kablo şebekesinin yaşı ve kablonun literatürdeki ekonomik 

ömrü olan 40 yıl göz önüne alındığında önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bu kablolarının çoğu ekonomik 

ömrünü dolduracağı için değiştirilmesi gereken kablolarla karşılaşılabilecektir. Bu proje kapsamında 

ekonomik ömrünü doldurmaya yakın kabloların izolasyon açısından yenilenmesi üzerinde çalışıldığı için 

fayda maliyet analizine ihtiyaç duyulmuştur. Fayda maliyet analizi hazırlanırken yeni kablo yatırımı 

olması durumu için aşağıda verilmiş olan birim maliyet tablosundan yararlanılmıştır. Ayrıca 

gençleştirme işlemi için gerekli olan maliyet kalemleri de belirlenmiştir ve bu iki değer kıyaslanarak 

fayda maliyet analizine gidilmiştir. 
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Tablo 16: Birim Fiyat Cetveline Göre Kablo ve Montaj Birim Fiyatları 

 

MALZEMENİN 

TEK FAZ İÇİN 

BİRİM FİYATI 

(TL/m) 

TEK FAZ 

İÇİN 

MONTAJ 

BİRİM 

FİYATI 

(TL/m) 

TOPLAM 

BİRİM 

FİYATI 

(TL/m) 

BAKIR 36 KV 1x240+25mm2 

XLPE KABLO 
138,7 9,890 148,59 

BAKIR 36 KV 1x150+16mm2 

XLPE KABLO 
98,94 8,570 107,51 

BAKIR 36 KV 1x95+16mm2 

XLPE KABLO 
96,34 7,770 77,11 

Tablo 17: Kablo Gençleştirme İşlemi İçin Belirlenen Birim Fiyatlar 

 KULLANILMASI 

GEREKEN 

KIMYASALIN TEK 

FAZ İÇİN METRE 

BAŞINA FIYATI 

(USD/m) 

KAZI 

VE 

İŞÇİLİK 

BİRİM 

FİYATI 

(TL/km) 

BAKIR 36 KV 1x240+25mm2 

XLPE KABLO 
5,50 USD/m 20.000 

BAKIR 36 KV 1x150+16mm2 

XLPE KABLO 
2,76 USD/m 20.000 

BAKIR 36 KV 1x95+16mm2 

XLPE KABLO 
2,30 USD/m 20.000 

Yukarıdaki tablolarda verilen birim fiyatlar farklı kesit ve uzunluklardaki kablolar için karşılaştırılmıştır 

ve gençleştirme işleminin yeni kablo yatırımını gerektirecek durumlara göre maddi olarak faydası 

belirtilmiştir. Bu kapsamda BEDAŞ şebekesinde sayı olarak en fazla bulunan kablo kesitleri (3x1x240 

mm2, 3x1x95 mm2, 3x1x150 mm2) çeşitli uzunluklar için (500 m, 1 km, 2 km, 4 km, 8 km) yeni yatırım 

maliyetleriyle maddi olarak karşılaştırılmıştır ve sonuçlar aşağıda Şekil 81, Şekil 82 ve Şekil 83’te 

sunulmuştur. Şekillerden görülebileceği üzere kablo gençleştirme işlemi maliyeti, kablo yenileme 

maliyetinin 4’te 1’ine denk gelmektedir. Fiyat karşılaştırmasının daha iyi anlaşılması adına hem kablo 

yenileme hem de kablo gençleştirme işleminin kablo kesitleri ve uzunluklarına bağlı maliyet değişimleri 

sırasıyla de verilmiştir. 
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Şekil 84: 240 mm2 Kablonun Gençleştirme ve Yenileme Maliyeti 

 

Şekil 85: 150 mm2 Kablonun Gençleştirme ve Yenileme Maliyeti 
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Şekil 86: 95 mm2 Kablonun Gençleştirme ve Yenileme Maliyeti 

Tablo 18: Kablo Yenileme İşleminin Kablo Kesit ve Uzunluklarına Göre Toplam Maliyeti 
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Tablo 18: Kablo Gençleştirme İşleminin Kablo Kesit ve Uzunluklarına Göre Toplam Maliyeti 

 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 240 mm2 kesite sahip kabloda yenileme işlemi yerine kablo 

gençleştirme işlemi yapılırsa km başına 330.070 TL (445.770-115.700), 150 mm2 kesite sahip kabloda 

254.506 TL (322.530-68.024), 95 mm2 kesite sahip kabloda ise 171.240 TL (231.330-60.089) kazanç 

sağlanabilecektir. 

Tabi ki burada gençleştirme yapılacak kablonun seçimi önem kazanmaktadır. Eğer ki kablonun 

yenilenme sebebi izolasyon kaynaklı değil ise bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Burada önem 

verilmesi gereken nokta kabloların belirli periyodlarla izlenmesi ve kablo testlerinin yine belirli 

periyodlarla uygulanıp yorumlanmasının gerekliliğidir. 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Gerçekleşme bazlı nihai bütçe sunulacaktır. İzleme raporuna göre sapmalar varsa açıklamaları 

yapılacaktır. 

Tablo 19: Proje kapsamında gerçekleşen maliyet tablosu 

Personel Giderleri 90.449,60 TL 

Hizmet Alımı 1.480.000,00 TL 

Seyahat ve Diğer Giderler 85,75 TL 

Toplam Maliyet 1.570.535,35 TL 

 

Proje, danışman firma ile sözleşme imzalanma tarihi olan Haziran 2017 itibariyle başlamıştır. Projedeki 8 aylık 

uzatma göz önüne alınarak başvuru dosyasında 90.000,00 TL olan BEDAŞ personel bütçesi 449,60 TL aşılmış 

olarak gerçekleşen harcamalara yazılmıştır. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

BEDAŞ OG kablo şebekesi değerlendirildiğinde, yeraltı kablo şebekesi toplam kablo yüzdesinin büyük 

bir kısmını oluşturmaktadır ve bu kablolardan binlerce kilometrelik kısmının yaşı 20-25 yıl arasındadır. 

Literatürde kabloların ekonomik kullanım ömürlerinin 40 yıl olduğu göz önüne alınırsa ve işletme 

koşulları da hesaba katılırsa bu kabloların 10 ila 15 sene içerisinde ekonomik ömürlerini doldurmaya 

başlayacağı yorumu yapılabilir. Bu noktada önleyici bakım faaliyeti olarak da değerlendirilebilecek olan 

gençleştirme işlemi önem arzetmektedir. Kablonun yenilenmesi yerine daha az maliyet ve eforla 

gençleştirilebilme olanağı projenin kattığı en net katma değer olarak değerlendirilebilir.Fayda maliyet 

analizlerinde de belirtildiği gibi 1 km lik 240 mm2 iletken kesidine sahip bir kablonun gençleştirme 

maliyeti yenileme maliyetine oranla neredeyse 4’te 1 daha uygun maliyetlidir. Ayrıca gençleştirme 

işlemi için harcanacak efor ve işçilik yenilemenin yanında hesap edilemeyecek kadar makuldür. Eğer ki 

gençleştirme metodu için uygun kablolar bulunup metodun uygulanabilirliği yaygınlaştırılırsa dağıtım 

şirketi bu süreçten milyonlarca TL kar edebilecektir ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacaktır.  

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

Proje kapsamında çok sayıda merkez ziyaret edilmiştir ve bir çok kablo üzerinde gerek TanDelta gerekse 

gaz akış testi uygulanmıştır. Uygulamalar esnasında karşılaşılan en büyük problem ek noktalarının 

durumudur. Bu sebeple ek noktaları metodun verimli bir şekilde uygulanabilmesi açısından kritiktir ve 

ek noktasındaki herhangi bir olumsuz durum uygulama açısından risk teşkil etmektedir. 

Ek noktalarının işçilik kalitesi veya ek noktalarında gereksiz bir bicimde tıkamaya sebep olacak malzeme 

kullanılması projede büyük zorluklar yaratmıştır. Normalde(iyi bir işçilik ve malzeme ile bağlantısı 

yapılmış) 10 bar seviyesine belki de daha yüksek seviyelere kadar sızıntı yapmaması gereken ek 

noktalarında, 1-2 bar gibi çok küçük sayılabilecek seviyelerde dahi sızıntılar görülmüştür ve bu noktada 

ek kalitesi sorgulanmıştır. Ayrıca tıkayıcı malzemeye sahip ek noktaları için ek noktasının kazılıp o 

noktadan diğer uçlara enjeksiyon yapılması dışında bir metod bulunmamaktadır. Proje kapsamında bu 

uygulama şimdilik denenmemiştir. Uygulama açısından hiçbir fark içermeyen hatta duruma göre 

enjeksiyonu daha da kolaylaştıran bu uygulama, kablonun ek yerinin bulunması, eski kablolar üzerinde 

çalışıldığı için kazım yeri olarak uygun olmayabilmesi, kablo üzerinde çalışılırken ek noktasının en az 3 

gün boyunca açık tutulması ve bu süre zarfında ringde meydana gelebilecek bir arıza sırasında kablonun 

enerjilendirilemeyip, izole bölgelerin kalabilmesi gibi risklerden dolayı henüz denenmemiştir. 

Son olarak eklenebilecek bir başka konuda BEDAŞ kablo şebekesindeki kablo başlıklarıdır. Kablo 

başlıklarında iletken için küçük bir boşluk bırakılması, enjeksiyon işlemi sonrası, aşırı yüklenme 

durumlarında kablonun ısınmasıyla, içeride oluşabilecek gazın tahliyesi açısından önemlidir. Ayrıca 

BEDAŞ şebekesinde iletkeni içerisinde su bulunan birçok kablo olduğu bilgisi de mevcuttur. Kablonun 

iki ucu içinde, iletken için ayrılmış küçük bir boşluk, kablonun ısınmasıyla buharlaşacak suyun gaz olarak 

kablodan tahliyesi için önemlidir. Bazı durumlarda, kablo içerisinde su var ise, kablo başlığının aşağıdaki 

şekilde olduğu gibi kapatılması durumunda, kablonun ısınmasıyla gaz haline geçen su, kabloyu 

terkedecek bir nokta bulamayabilmektedir ve kablo başlığını patlatabilmektedir. Ayrıca bazı başlık 

tiplerinde iletken üzerinde çok miktarda yapışkan malzeme de bulunduğu durumda bu durum gaz 

tahliyesi gereken durumlarda vaziyeti daha da zorlaştırmaktadır. 
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Şekil 87: Gaz tahliyesi durumunda iletken için açılmış bir boşluk 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Proje sonucunda elde edilen katma değerlerin diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılabilmesi için 

yapılabilecekler;  

o Proje sonuç raporunun diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılması  

o Proje sonuç raporuna göre hazırlanacak bir sunumun EPDK başkanlığında diğer dağıtım 

firmalarına yapılması ve ilgili metodun tüm ayrıntılarıyla sunulması 

o Gençleştirme metoduna uygun kabloların belirlenip, ekonomik ömrünün dolması sebebiyle 

servis dışı kalacak kabloların yeniden döşenmesi yerine daha uygun olan gençleştirme 

metodunun uygulamaya alınmasına yönelik adımların atılması 

G. Ekler 

EK-1 DETAYLI PROJE SONUÇ RAPORU 

EK-2 LİTERATÜR RAPORU 

EK-3 SAHA TESTLERİ RAPORU 

EK-4 SİMULASYON RAPORU 


