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 Giriş 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. dağıtım şebekesinde “Tek Damarlı OG Yeraltı 

Kablolarında Birleşme (bonding) Türüne Göre Hat Kayıplarının ve Gerilim Düşümünün 

Azaltılması” adlı AR-GE projesinin amaçları aşağıda sıralanmıştır: 

 BEDAŞ dağıtım şebekesine en eygun kablo birleştirme yöntemini bulup 

birleştirme türünü değiştirmek, 

 Yeraltı güç kablolarındaki birleştirme türünün değiştirilerek kayıpların ve gerilim 

düşümünün azaltılması, 

 BEDAŞ personelinin kablo modelleme ve analizlerinde yetkinliğinin arttırılması. 

Bu rapor proje sonunda yazılmış olup aşağıdaki konuları kapsar: 

 Yeraltı güç kablolarının metalik kılıflarındaki topraklama metotları, 

 Kısa kablolara AG parafudr (SVL- Sheath Voltage Limiter) kurulumu, 

 Uzun kablolara Bağlantı Kutusu(Link Box) ve AG parafudr (SVL - Sheath 

Voltage Limiter) kurulumu, 

 Proje sonuç ve değerlendirmeleri konularını kapsar. 
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 Yönetici Özeti 

Bu proje BEDAŞ şebekesindeki yeraltı güç kablolarının metalik kılıflarının topraklama 

metodunun(çift taraflı topraklama) değiştirilerek, kablo üzerindeki teknik kaybın 

azaltılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında 40 adet kısa kablonun kılıf topraklama 

metodu değiştirilmiştir ve uzun kablolar için ise toplamda 10 adet link box kurulumu 

sağlanarak 6 adet kablonun kılıf topraklama metodu değiştirilmiştir. 40 adet kısa kabloda, 

kablonun bağlı olduğu DM’lerden birinde, hücre içinde topraklama barasına direk 

bağlanan metalik kılıflar, parafudr aracılığıyla bağlanmıştır. Böylece çift taraflı metalik 

kılıf bağlama metodu tek taraflı metalik kılıf bağlama metoduna dönüştürülmüştür. 

Böylelikle kablonun kılıfında oluşan sirkülasyon akımı sıfırlanarak teknik kayıp 

azaltılmıştır. Ayrıca bu işlemin yapılmasıyla kablonun akım taşıma kapasitesi de 

arttırılmıştır. Söz konusu yöntemin uygulanması için kısa kabloların belirlenmesi, 3. Faz 

esnasında kablo metalik kılıflarından alınan akım ve gerilim ölçümleri ışığında yapılmıştır.  

Projede uygulama yapılacak uzun kablolar ise aynı şekilde kablo kılıfından alınan akım ve 

gerilim ölçümlerinden yararlanarak belirlenmiştir. 10 adet link box kurulumu için uzun 

kablo seçimindeki bir başka kriter ise kablo uzunluğudur. Uzun kabloların maksimum 

1500 metre olması gerektiği proje başlangıcında ve proje kapsamında kullanılan 

CYMCAP programında yapılan modellemeler sayesinde belirlenmiştir. Uzun kablolardaki 

uygulama kısa kablolardan biraz daha farklıdır. Sadece DM’deki kablo metalik kılıfının 

topraklama barasına parafudr aracılığıyla bağlanmasıyla topraklama metodu 

değiştirilememektedir, çünkü kablo uzunluğu buna müsaade etmemektedir. Bu sebeple, 

kablonun orta noktası kazılarak bağlantı kutusu denilen ve literatürde link box olarak 

geçen kutular yardımıyla metalik kılıflar direk topraklanmıştır. Link box içinde parafudr 

kullanılmamıştır. Bunun yerine seçilen uzun kabloların bağlı olduğu DM’lerdeki hücre 

içinde topraklama barasında parafudr kullanılmıştır. Bunun başlıca sebebi ise; kısa devre 

anında kablo yerine parafudrun arıza vermesi veya zarar görmesinin istenmesidir. 

Böylelikle hem kabloya kısa devre anında zarar gelmemesi hedeflenmiş, hem de parafudr 

hücre içerisinde olacağı için, herhangi bir zarar görmesi durumunda kolaylıkla 

değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.  

Proje başlangıcında 10 adet link box’ın 10 adet uzun kabloya kurulacağı kararlaştırılmıştır 

ve bu işlemlerdeki amaç kablo teknik kaybını düşürüp, akım taşıma kapasitesini 

artırmaktır. Fakat ilerleme toplantılarında TEİAŞ çıkış fiderlerindeki problemlerden de 

bahsedilmiştir ve bu bağlamda fiderlerden 2 tanesi Beylikdüzü TEİAŞ indirici merkezden 
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çıkan Beykent1 ve Beykent2 fiderleri olarak belirlenmiştir. TEİAŞ fiderlerinin direkt 

olarak farklı noktalardan topraklanmasının kablo güvenliğini artıracağı belirtilmiştir. 

Boylelikle 2 adet paralel TEİAŞ fideri, 2’şer Link Box kullanılacak biçimde muhtelif 

noktalarından topraklanmıştır. Geriye kalan 6 Link box ise 6 adet uzun kabloya 

kurulmuştur. Kabloların listesi raporda verilmiştir. Bu kablolar TEİAŞ çıkış fiderleri değil, 

sekonder fiderlerdir. Bahsedildiği üzere, TEİAŞ çıkış fiderlerinde kablo güvenliğini 

artırmak(kablo üzerindeki aşırı metalik kılıf gerilimlerini sınırlamak) için muhtelif 

noktalarda direkt topraklama yapılmıştır, yani kabloların giriş ve çıkış hücrelerine parafudr 

bağlanmamıştır. Böylelikle bu kablolarda metalik kılıf akımı sıfırlanamamıştır ama kablo 

işletme bakımından daha güvenli hale getirilmiştir. Diğer uzun kablolarda ise link box ile 

beraber giriş ve çıkış hücrelerine parafudr monte edilmiştir ve kablo metalik kılıf akımı 

azaltılıp teknik kayıp düşürülmüştür.  

Proje esnasında teoride karşılaşılanacağı hesaba katılmayan bazı zorluklar yaşanmıştır. 

Bunlar şöyle sıralanabilir: 

- Bazı kabloların metalik kılıflarının hücre içinde ayrı ayrı topraklanmamış olduğu 

gözlemlenmiştir. Hepsinin birbirine bağlantısı yapıldıktan sonra topraklama 

barasına birlikte bağlanmıştır. Bu durum kılıflar için kabul edilebilecek bir durum 

değildir ve kılıfların hepsinin ayrı ayrı topraklama barasına bağlanması ile 

çözülmüştür. 

-  Kablo metalik kılıflarından alınan ölçümlere göre kılıflarda süreksizlik 

sorununun (kablo ek yerlerindeki metalik kılıfların bağlantı kopukluğu) olduğu 

görülmüştür. Kablolardan alınan ölçümlerde metalik kılıf akımının değeri ile 

iletken akımı kıyaslanmıştır ve kablo metalik kılıfında süreksizlik olup olmadığı 

anlaşılmıştır. Kablo enerjiliyken, kılıf akımı, literatürdeki değerlere göre yük 

akımının %10 ile %20 si arasında olmalıdır. Eğer kılıf üzerinden akan akım bu 

değerlerden çok daha az ise veya sıfıra cok yakınsa kablo metalik kılıfında 

süreksizlik olduğu düşünülerek o kabloda uygulama yapılmamıştır. Çünkü 

metalik kılıfında süreksizliğe sahip bir kablonun giriş veya çıkış hücresinin 

parafudr vasıtasıyla toprak bağlantısını kesersek, kablo üzerinde, parafudr ile 

süreksizlik yaşanan nokta arasında olmak üzere, metalik kılıf açısından topraktan 

izole bir kısım yaratılmış olur. Bu ise kablo için çok tehlikeli ve istenmeyen bir 

durumdur. 

- Bahsedildiği üzere seçilen iki adet uzun kablo TEİAŞ çıkış fideridir ve bu 

kabloların kılıflarından alınan ölçümler sonucu kılıflarda birden fazla süreksizlik 
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problemi olduğu görülmüştür. Bu sebepten dolayı bu fiderlerde kılıf topraklama 

metodu çift taraflı topraklamadan tek taraflı topraklamaya dönüştürülememiştir. 

Bunun yerine kılıf süreksizliklerinin ileride kabloda meydana getirebileceği 

arızaların olasılığını minimuma indirmek için kablo güzergâhı üzerinde iki farklı 

noktasında (600. metre ve 1300. metrede) link box kullanılarak kılıfların direk 

topraklanması sağlanmıştır. Böylece metalik kılıfta süreksizliklerinin olduğu 

noktaların mesafesi minimuma indirilerek kılıf üzerinde oluşan gerilimin 

olabildiğince minimumda kalması sağlanmıştır. Metalik kılıf üzerinde süreksizlik 

durumdan indüklenen gerilimin normal çalışma koşullarında olabildiğince 

sınırlandırılması kısa devre anında kablonun arıza verme olasılığını da azalttığı 

için bu uygulama yapılmıştır. (kısa devre anında kılıf üzerinde süreksizlik söz 

konusu olduğunda oluşabilecek gerilim genliklerini daha iyi anlamak amacıyla 

bölüm 7.3’ teki analizler incelenebilir) 

- Ayrıca yapılan ölçümler esnasında DM toprak dirençlerinin farklı olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu sebeple normal çalışma koşullarında dahi kablodaki 

sirkülasyon akımının normalden daha fazla olduğu ölçümlerle saptanmıştır. 

Yukarıdaki maddede açıklanıldığı üzere kablo yükteyken kılıf akımı iletkenden 

geçen akımın %10 ile %20si arasında olmalıdır. Fakat bazı kablolarda bu oranın 

%35lere kadar çıktığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin, kablonun uzanmakta 

olduğu iki merkez arasındaki kılıf topraklama dirençlerinin farklı olmasından ve 

ilgili kablonun çıktığı merkezden çıkan çok sayıdaki kabloların sebep olduğu 

endüklemeden kaynaklandığı düşünülmüştür. Toprak dirençleri farklı olduğunda 

DM toprak eşpotansiyelleri de farklı olacaktır. Bu da kablo başında ve sonunda 

kılıfta ekstra gerilim farkının olması anlamına gelmektedir. Özellikle arıza 

durumunda baralar arasındaki transient gerilim farkı arıza anında parafudrların 

çalışma güvenliğini düşürüp, parafudr yanmalarına sebebiyet verebilmektedir. 

Yani ilk durumda metalik kılıflar çift taraflı topraklı iken baralar arasında 

dengeleme mevcuttur. Fakat üç faza da parafudr bağlanması durumunda baralar 

arası dengesizlik meydana gelecektir ve arıza anında oluşabilecek transient aşırı 

gerilim bu dengesizlikten dolayı parafudrları daha fazla etkileyebilecektir. Bu 

durumda parafudr yanmalarına sebebiyet verebilir. Bu sorunun çözümünde ise şu 

metoda başvurulmuştur: hücre içinde parafudr uygulaması yapılırken sadece iki 

fazın metalik kılıfı parafudrlar aracılığıyla topraklanmıştır ve kalan 3. Faz olduğu 

gibi bırakılmıştır. Böylelikle 1 fazın metalik kılıfı iki DM arasında bağlanan 
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dengeleme kablosu görevi görerek DM toprak eşpotansiyellerini o fider için 

eşitlemiştir.   
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 Yeraltı Güç Kablolarında Metalik Kılıf Topraklama(Cable 

Bonding) Metotları 

Kabloların metalik kılıfını bir taraftan veya her iki taraftan topraklamak ya da ikiden fazla 

noktadan topraklamak "bonding (birleştirme)" olarak adlandırılır. Tek damarlı kablonun 

metalik kılıfı, kablo enerjiliyken, trafonun sekonder sarımı gibi hareket eder. İletkendeki 

akım kablo kılıfında gerilim indükler. Tek damarlı kablo metalik kılıfları birbirleriyle 

birleştirildiğinde indüklenmiş gerilim devrede dolaşan bir akımın oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu dolaşan akım ise kablo kılıfında teknik kayıplara sebep olur. Kılıf 

kayıplarını en aza indirmek amacıyla çeşitli kablo birleştirme yöntemleri 

kullanılabilmektedir.  

Kablo kılıfları sonucundaki kayıplar özellikle, devrelerin tek iletkenli kablolar olarak ayrı 

kanallara yerleştirilmesi sonucunda veya doğrudan gömülü kablolar arasındaki aralık, 

karşılıklı ısıtmanın etkilerini azaltmak için artırıldığında, kılıf kayıpları problemi özellikle 

önem kazanır. Bu sebeple tek iletkenli kablolar için metalik kılıfların birleştirilmesindeki 

temel amaç, kılıf kayıplarının önlenmesi veya azaltılmasıdır. 

 Tek Taraflı Metalik Kılıf Topraklama Metodu 

Tek taraflı birleştirme en basit şekliyle, üç fazdaki her kablo kılıflarının belirlenen bir 

noktada birbirleriyle bağlanıp topraklanacak şekilde düzenlenmesinden oluşmaktadır. Bu 

birleştirme sonucunda kılıf gerilimi, birleştirme noktasında sıfır volt değerinde olup, 

birleştirme noktasından uzaklaştıkça doğrusal olarak artmaktadır. Bu sebeple kılıflar 

yeterince izole edilmelidir. Kılıf devresi açık devre olduğu sürece akım normal olarak kılıf 

boyunca akmamaktadır, sirkülasyon akımı ve dolayısıyla kayıplar meydana 

gelmemektedir (kılıfta eddy akımı kayıpları hala mevcut olacaktır). 

 Sürekli Tek Taraflı Metalik Kılıf Topraklama Metodu 

Tek taraflı birleştirme uygulanacak şebekedeki kabloların uzunluğu fazlaysa ve kılıf 

üzerinde oluşan gerilimler belirlenen limitleri aşıyorsa sürekli tek taraflı birleştirme 

yapılır. Bu birleştirme türünde, kablo boyunca kılıf gerilimleri belirlenen değerleri aşmaya 

başladığı noktada tekrardan birleştirme yapılarak topraklanır. Böylece kılıf gerilimleri 

belirlenen limitler altında kalır ve güvenlik açısından bir sorun teşkil etmez. Aşağıdaki 

Şekil 1’de sürekli tek taraflı birleştirmeyi açıklamaktadır. Bu örnekte kablo kılıfları iki 

ayrı noktada birleştirilip topraklanmıştır. Örnekteki kablolar aynı zamanda çaprazlanmıştır 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/Eddy%20ak%C4%B1m%C4%B1%20kay%C4%B1plar%C4%B1
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(transposition). Kablo çaprazlanması( transposition: kablo faz sırasının kablo uzunluğunu 

3(üç) eşit parçaya bölen 2(iki) noktada değiştirilmesi olayıdır) ile kablo metalik kılıf 

birleştirilmesi( tek taraflı, sürekli tek taraflı ve çapraz birleştirme) iki farklı tanım ve 

konseptir. Birbirleriyle karıştırılmamalıdır.  

 

Şekil 1: Sürekli Tek Taraflı Birleştirme 

 Tek Taraflı Kablo Birleştirme Metalik Kılıf Gerilimleri 

Kılıf dayanma geriliminin değerleri (Sheath Standing Voltage: Dengelenmiş tam yük 

akımları kablo iletkenlerinde akarken, özel olarak birleştirilmiş bir kablo metalik kılıfında 

görünen gerilimi). Şekil 2'de görülebilir. Akım geçen bir kablodaki metalik kılıf için; 

S = Faz iletkenleri arasındaki mesafe, 

d = Ortalama kılıf çapı, olmak üzere  

I = 1000 A,  S/d= 2 
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Şekil 2: 1000 A'lık İletken Akımı için İndüklenmiş Kılıf Gerilim Derecesi 

İndüklenmiş kılıf geriliminin genliği 60 Hz ile 50 Hz eşit değildir, lakin bu gerilimin 

karakteristiği frekansla ilişkili değildir, kabloların toprağa döşenirken aralarındaki 

mesafeye bağlıdır. Frekans değişimi sadece bu gerilimin oranını değiştir. Ayrıca 

indüklenmiş kılıf gerilimi DC gerilimdir. 

Kılıf gerilimi sırasıyla trefoil (Üçgül ) ve flat dizilim için 103 V / km ve 138 V / km 

olacaktır. Kablo kılıfı, bazı noktalarda, toprak gerilimine yakın olması sebebiyle sahadaki 

personelin temasına maruz kalabileceğinden, tam yük operasyonu sırasında izin verilen 

maksimum gerilimin belirli bir seviyeye kadar yükselmesine izin verilmelidir, fakat 

şebekede oluşan geçici aşırı gerilimlerin ve arıza akımlarının sonucunda bu belirlenmiş 

olan kılıf geriliminin büyük oranda aşılacağı bilinmektedir.  Tam yükte izin verilen 

maksimum kılıf gerilimi, ülkeler arasında büyük ölçüde değişir. 

 Tek Taraflı Kablo Birleştirme Avantajları 

 Sahada uygulanması çapraz metalik kılıf birleştirme metoduna göre daha kolay, 

daha az masraflıdır. 

 Kısa kablo ve kablo bölümlerine kolaylıkla uygulanabilir. 

 Metalik kılıftaki sirkülasyon akımı sıfırdır. 

 Kılıf gerilimi belirlenen limiti aştığı noktalarda tekrardan kılıf gerilimi 

sınırlayıcısı (SVL) konularak azaltılabilir(sürekli tek taraflı birleştirme) 
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 Çift Taraflı Metalik Topraklama Metodu 

Çift taraflı birleştirme metodu, üç fazdaki her kablo kılıflarının kablo başında ve sonunda 

topraklanmasıyla uygulanan bir metottur. Bu birleştirme sonucunda kılıf gerilimi, kablo 

başında ve sonunda sıfır volt değerinde olup, birleştirme noktalarından uzaklaştıkça 

artmaktadır. Kılıf üzerinde oluşan gerilim aşağıdaki şekilde Bknz. Şekil 3 verilmiştir. Kılıf 

devresi açık devre olduğu sürece(akım dolaşacak kapalı devre olmaması), akım normal 

olarak kılıf boyunca akmaz, sirkülasyon akımı ve dolayısıyla kayıp meydana gelmez 

(kılıfta eddy akımı kayıpları hala mevcut olacaktır). 

 

Şekil 3: Çift Taraflı Kablo Birleştirme Metodu Metalik Kılıf Gerilim Karakteristiği 

 Çapraz Metalik Kılıf Topraklama Metodu 

Çapraz birleştirme esas olarak, kılıfların küçük bölümlere ayrılmasından ve bunları çapraz 

birleştirerek, Şekil 4'de gösterildiği gibi, birbirini izleyen metalik kılıf bölümleri şeklinde 

yapılan bie metottur. A fazının metalik kılıfı B fazına, B fazının metalik kılıfı C fazına, C 

fazının metalik kılıfı ise A fazına bağlandığı için bu metoda çapraz topraklama metodu 

denmiştir. Metalik kılıfların çaprazlama yapıldığı noktalara fider karakteristiğine, fiderin 

maksimum yüküne ve kısa devre akımlarının miktarlarına uygun parafudr(svl-sheath 

voltage limiter) konularak topraklanır. Şekil 5, bunun yalnızca üç ana bölümden oluşan bir 

devre için nasıl yapılacağını göstermektedir. Kılıflar güzergâhın her iki ucunda 

birleştirilmiş ve topraklanmıştır. Bu düzenlemede, üç küçük bölüm bir büyük bölüm olarak 

belirlenir. 
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Şekil 4: Kablo Çaprazlaması(transposition) Yapılmadan Çapraz Birleştirme 

Metodu  

 

 

Şekil 5: Kablo Çaprazlaması(transposition) İle Birlikte Çapraz Birleştirme 

Metodu 

Çapraz birleştirme metodundaki metalik kılıf gerilimleri her bir kablo bölümü için Şekil 

2'deki grafikte belirtildiği gibi olacaktır ve en uzun kablo bölümü en fazla kılıf gerilimine 

sahip olacaktır. Düzensizlik kayda değer kılıf akımına neden olduğunda, kılıf geriliminde 

çapraz kablo birleştirmeden dolayı bir azalma olacaktır. 

 Çapraz Birleştirmenin Avantajları 

Çapraz birleştirmenin temel avantajı, dengeli yüklenmiş sistemlerde kablo kılıfları 

devrede uçtan uca sürekli bir yolu oluşturduğundan ve iki ucu da topraklanmış olduğundan 

kılıf üzerinde oluşan akımları(fazlar arası yükler dengeli ise) engeller. Ayrıca arıza 

akımlarının oluştuğu esnada kılıf akımlarının topraklanmasını sağlar ve paralel toprak 

iletkene olan gerekliliği ortadan kaldırır. Böylelikle de çapraz kablo birleştirme metoduyla 

yapılan birleştirme işleminin maliyetini azaltmış olur ve ayrıca paralel toprak iletkeninden 

daha verimli bir şekilde çalışır. 

Genel olarak çapraz birleştirme kılıf kaybının çift taraflı birleştirme kaybına oranı aşağıda 

verilmiştir. 
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X/Y= [1-3( λ1. λ2+ λ1. λ 3+ λ2. λ3)] 

X= Çapraz birleştirme kaybı (cross-bonded loss) 

Y= Çift taraflı birleştirme kaybı (solidly bonded loss) 

λ1, λ2, λ3, Üç büyük bölümün birim uzunluklarına göre, λ1+ λ2+ λ3=1 

Örnek olarak; 

λ1=0,4, λ2=0,2 

λ3=0,4 ise çapraz birleştirme kaybı, çift taraflı birleştirme kaybının  %4’ü kadardır. 

 Kablo ek yerlerindeki her kılıf birleştirmesi, kablo arızalarından kaynaklanan 

arıza akımını, arızanın gerçekleştiği ana bölüm hariç olmak üzere üç kılıf arasında 

dağıtmaktadır. 

 Kablo kılıf birleştirmesi ve kablo ek yerlerindeki topraklama, ana bölümde oluşan 

kılıf transientler gerilimlerini( geçici aşırı gerilim dalgalanmalarını) 

azaltmaktadır. 

 Gerekli olan kılıf gerilimi sınırlayıcısı sayısının düşürülmesini sağlamaktadır. 
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 Parafudr(SVL-Sheath Voltage Limiter) Karakteristikleri ve 

Kurulumu 

Projede, Faz 3 kapsamında yapılan kablo seçimleri ve bu seçilen kablolar üzerindeki 

ölçümler sonucu 40 adet kısa kablo belirlenmiştir. Bu kabloların listesi 7.Saha Çalışmaları 

bölümünde liste halinde sunulmuştur. 40 adet kısa uzunlukta (1000 metreden küçük) 

fiderin seçilme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: 

1- Fiderin tek damarlı yer altı kablosu olması ve flat formunda( yan yana belirli 

aralıklarla) dizilmesi, 

2- Fiderin güzergahı boyunca üzerindeki ek yerlerindeki(buatlarındaki) metalik kılıf 

bağlantılarının tam yapılmış olması, süreksizlik durumunun olmaması, 

3- Fider uzunluğunun maksimum 1000m metre olması, 

Yukarıdaki kriterlere göre tek hat şemasından, CBS programından ve Cyme programından 

elde edilen veriler karşılaştırılarak fiderler belirlenmiştir. Seçilecek fiderlerin tek damarlı 

olması şartı konulmuştur. Çünkü kablo üç damarlı olursa fazların kendi içindeki üçgen 

diziliminden(trefoil) dolayı fazlar arasındaki ve dolayısıyla metalik kılıflar arasındaki faz 

açısı 120º olacağı için vektörel toplamları 0 olur. Başka bir deyişle üç damarlı kablolarda 

yapısı gereği metalik kılıflarında sirkülasyon akımları birbirini sıfırlar. Bu durum fazlar 

arası yüklenmenin eşit olduğu koşullarda geçerlidir. Kablonun buat yerlerindeki metalik 

kılıf bağlantısının sürekli olması istenmektedir. Ek yerlerindeki metalik kılıf 

bağlantılarında kısmi ya da tam bir süreksizlik mevcut olursa, o kablo üzerindeki 

sirkülasyon akımı sıfır’a yakın bir değerde çıkar. Kablonun metalik kılıfına parafudr 

uygulaması yapılsa dahi metodun işe yaradığı gözlemlenemez. Ayrıca ek yerlerinden bir 

ya da birkaçında süreksizlik mevcut ise kablo başında ya da sonundaki metalik kılıf 

bağlantısının topraklama barasına AG parafudrlarla topraklanması, metalik kılıfın referans 

gerilim noktasını değiştirir ve metalik kılıf üzerindeki endüklenen gerilim seviyesini kritik 

düzeylere çıkarabilir. Bu sebepten uygulama yapılacak fiderler yukarıdaki kriter ve 

ölçümlere göre belirlenmiştir.  

 AG Parafudr(SVL) Karakteristikleri 

40 adet kısa kablonun gerekli kriterlere uygun olarak seçilmesinden sonra proje 

kapsamında bu fiderler AG parafudr(SVL-sheath voltage limiter) kurulumu yapılmıştır. 

Projede kablo metalik kılıflarının topraklanma metodu çift taraflı topraklanmadan tek 
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taraflı toplanma metoduna geçileceğinden AG parafudr kurulumu güvenlik açısından 

gerekliydi. Metalik kılıflar çift taraflı topraklamadan tek taraflı topraklama metoduna geçiş 

yapıldığında ve bu metoda göre topraklandığında, metalik kılıfın topraklanmamış olan 

tarafında kılıf üzerinde kablonun uzunluğuna bağlı olarak bir gerilim oluşmaktadır. 

Kablonun uzunluğu arttıkça bu gerilim seviyesi de artmaktadır. Bu gerilim seviyelerinin 

Cymcap programında hesaplanması faz 3 kapsamında yapılmış ve raporda belirtilmiştir. 

Aşağıda tabloda faz 3 raporunda da yer verilen tablo paylaşılmıştır. Bu tabloda çift taraflı 

ve tek taraflı topraklama metoduna göre metalik kılıftaki akım ve gerilim değerlerine yer 

verilmiştir. Farklı kablo kesitlerine göre kılıf üzerinde oluşan değerler ayrı ayrı 

gösterilmiştir. Bu sonuçlar Cymcap programından elde edilmiştir. 

Tablo 1. Cymcap Analiz Sonuç Özetleri ( En çok kullanılan kablo kesitleri için ) 

Kablo Kesiti 95 mm2 - Cu 240mm2 - Cu 400mm2 - Al 

Birleştirme Metodu Çift Tek Çift Tek Çift Tek 

İletken Kayıpları (W/m) 11.05737 10.97296 10.51153 10.2957 17.42556 16.82564 

Dielektrik Kayıplar 

(W/m) 
0.08448 0.08448 0.11514 0.11514 0.13866 0.13866 

Metalik Kılıf Kayıpları 

(W/m) 
0.94516 0.00067 2.29917 0.00286 4.16717 0.00581 

Toplam Kayıp (W/m) 12.08701 11.05812 12.92585 10.41371 21.73139 16.97012 

Metalik Kılıf Akımı (A) 28.88167 0 49.13536 0 53.14094 0 

Metalik Kılıf Gerilimi 

(V/km) 

0 

 

35.418 0 

 

51.13511 0 

 

59.11262 

Yukarıdaki Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere kılıf çift taraflı topraklandığında sirkülasyon 

akımı oluşmaktadır. Tek taraflı topraklamada ise sirkülasyon akımı yerine kılıfın 

topraklanmamış açık tarafında bir gerilim değeri görünmektedir. Proje kapsamında çift 

taraflı topraklamadan tek taraflı topraklamaya geçileceği için topraklanmamış taraftaki 

kılıf üzerinde oluşan gerilimin güvenlik açısından sorun yaratmaması adına, alçak gerilim 

parafudr’u takılarak topraklanması gerekliydi. IEEE575 standardına göre tek taraflı 

topraklama metodunda kılıf üzerinde oluşan gerilimin maksimum değerleri ülkeden 
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ülkeye değişmekle beraber 50-60V aralığındadır. Başka bir deyişle metalik kılıf tek taraflı 

topraklandığında üzerinde oluşacak gerilimin normal çalışma koşullarında(kısa devre 

arızasının olmadığı zamanlarda) maksimum 50-60V aralığındadır. Bu sebeple proje 

kapsamında uygulama yapılacak 50 adet kablonun 40 adedi kısa kablolardan seçilmiştir( 

<1000m). Eğer uzunluk kriteri olmasaydı ve sadece kablolardan alınan ölçümler 

vasıtasıyla uygulama yapılacak kablolar seçilseydi, tek taraflı topraklama metoduna 

geçildiğinde kablo sonundaki metalik kılıf üzerindeki gerilim seviyesi normal çalışma 

koşullarında dahi 60V’u geçebilirdi. Normal çalışma koşullarında 60V’u geçen kılıf 

gerilimi o kablo üzerinde meydana gelebilecek kısa devre arızasında, arıza akımının 

genliğine, türüne ve kablonun uzunluğuna bağlı olarak 25-30 katına kadar çıkabilir. Bu 

gerilim seviyesi de yaklaşık olarak 60Vx25=1.5kV civarında bir gerilimin açık uçtaki 

metalik kılıfın üzerinde indüklenmesi demektir. Bu sebeple kablo uzunluğu bir kıstas 

olarak düşünülmüş ve bu denli yüksek bir gerilimin kılıf üzerinde endüklenmesi 

engellenmiştir. 

Kurulumu yapılacak alçak gerilim parafudr’ların gerilim seviyesi de Cymcap programında 

yapılan analizler sonucu çıkan gerilimlere göre belirlenmiştir. Kılıflar tek taraflı 

topraklanırsa kılıf üzerinde endüklenecek gerilimin genliği Tablo 1’de verilmiştir. Bu 

gerilimler 1km’lik kablodaki metalik kılıfın topraklanmamış olan açık tarafındaki 

oluşacak gerilim genliğidir. Proje kapsamında sadece alçak gerilim parafudr takılacak 

kabloların uzunluğu 1km’den kısa olduğu için normal çalışma koşullarında kılıf üzerinde 

oluşacak gerilim Tablo 1’de yer alan değerlerden daha düşük olacaktır. Kısa devre arızası 

anındaki pik değerlerin de göz önüne alınarak parafudr gerilimi 280V olarak 

belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda kısa kablolarda kurulumu yapılan parafudr’ların 

karakteristikleri yer almaktadır. 

Tablo 2. Parafudr Karakteristikleri 

 Anma 

Gerilimi (Ur) 

Rated 

Voltage-kV 

Sürekli 

içletme 

Gerilimi (Uc), 

Continuous 

Operating 

Voltage-kV 

Anma Boşalma 

Akımı, Nominal 

Discharge 

Current-kA 

Artık 

Gerilim, 

Residual 

Voltage-kV 

Yüksek Akım 

Darbesi 

Dayanımı, 

High Current 

Impulse 

Withstand 

kA(4/10 µs) 

Uzun Süreli Akım 

Darbesi Dayanımı, 

Long Duration 

Current Impulse 

Withstand 

HL- 5/0.28 0,28 0,22 5 0,8 65 75 A, 1000 µS 

HL- 5/1 1 0,8 5 3,4 65 75 A, 1000 µS 
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Şekil 6. Parafudr Boyutları 

Yukarıdaki Tablo 2 ve Şekil 6’de kısa kablolarda kullanılan alçak gerilim parafudrlarının 

karakteristikleri ve boyutları gösterilmiştir. Parafudr’lar çok yüksek değerlerde dirençlere 

sahip oldığundan normal çalışma koşullarında açık devre gibi davranırlar. Yani üzerinden 

akım akmaz. Parafudr uçları arasındaki gerilim nominal gerilimi geçtikten sonra, içindeki 

yarı iletken metal oksit(ZnO) maddenin direnci sıfırlanır ve parafudr uçları kısa devre 

haline gelir. Bir başka deyişle, parafudr uçları arasındaki gerilim parafudr’un sürekli 

işletme geriliminden daha düşük ise açık devredir, değilse kısa devredir ve dolayısıyla 

iletkendir. Aşağıdaki grafikte parafudr’ların çalışma prensibi daha açık bir şekilde 

görülebilir.  
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Şekil 7: Parafudr Çalışma Prensibi 

Kısa kablolarda kullanılan parafudr’un anma gerilimi 280V’tur. Bunun anlamı, parafudr 

bağlanan noktadaki metalik kılıfın gerilimi 280V’un üstüne çıkarsa parafudr iletken hale 

gelip o gerilimi topraklayacaktır.  

 Hücre İçinde AG Parafudr(SVL) Uygulaması 

Bu başlık altında hücre içinde parafudr uygulamasının nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Hücre 

içi parafudr uygulamasında izlenen süreç adım adım aşağıda sırasıyla anlatılmıştır: 

1. Fiderin bağlı olduğu modüler hücrenin enerjisi kesilir(sırasıyla kesici, yük 

ayırıcısı açılıp topraklama yapılarak modüler hücrenin kapağı açılır). 

2. Kablo metalik kılıflarının modüler hücre içindeki topraklama barasına bağlanma 

şekilleri kontrol edilir. Proje süresince kablo metalik kılıflarının topraklama bara 

bağlantısının ayrı ayrı yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

3. Ortadaki fazın metalik kılıfına sadece clamp ampermetre geçirilir. 

4. Hücre kapağına en yakın olan R fazının metalik kılıfının topraklama şeridiyle 

bağlantısı çıkarılarak voltmetrenin bir ucu boşta kalan metalik kılıfa, diğer ucu da 

topraklama şeridine bağlanır. ( hücre kapağına en yakın faza ulaşmak daha kolay 
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olduğundan, metalik kılıf geriliminin ölçümü için voltmetre bağlanması bu faza 

uygulanmıştır. Gerilim değerinin ölçülmesinin sebebi ise; parafudrun 

boyutlandırılmasında kullanılacak maksimum gerilimi limitini belirlemektir. )  

5. Hücre kapağı kapatılarak enerji verilir. (sırasıyla topraklama kaldırılıp yük 

ayırıcısı kapatılır ve kesiciyle enerji verilir) 

6. Ölçüm alınan yerlerde genellikle sanayi tip yük olduğundan çoğunun jeneratörü 

vardır. Bu yüzden fiderin yüke binmesi için bir müddet beklenir. 

7. Bağlanan ampermetre ve voltmetreden okunan değerler ile değerlerin alındığı 

andaki yük miktarı da kaydedilir. 

8. Enerji tekrardan kesilir. 

9. Hücre kapağı açılarak bağlanan ampermetre ile voltmetre sökülür. 

10. Metalik kılıf tekrardan topraklama şeridine bağlanır. 

11. Hücre kapağı kapatıldıktan sonra gerekli işlemler yapılır ve enerji tekrardan 

verilir. 

Projenin uygulanacağı alan Avcılar Bölgesi olarak seçildi. Bölge seçiminden sonra güncel 

tek hat şeması temin edilerek yaklaşık 180 adet kablonun seçimi yapıldı. Kablo seçiminde 

dikkat edilen kıstaslar: 

 Kablo uzunluğu ( 1000m’den kısa olması gerekiyor ) 

 Tek damarlı OG kablosu olması 

Bu kıstaslar göz önüne alınarak yaklaşık 180 adet kablonun seçimi yapılmıştır. Proje 

kapsamında birleştirme( bonding ) metodu uygulanacak kablo sayısı 50 adet olmasına 

rağmen güncel hat şemasından 180 adet kablo seçilmiştir, çünkü bazı kabloların metalik 

kılıflarının ek yerlerinde süreklilik olmadığı ( ek yerlerindeki metalik kılıflarının tam 

birleştirilmediği ) olasılığı göz önünde bulundurularak fazla kablo seçilmiştir.  

Kablo seçimi sadece güncel tek hat şemasından değil, aynı zamanda BEDAŞ’ın güç 

sistemleri analiz programı olarak kullandığı Cyme programındaki şebekesinden de teyit 

edilerek seçilmiştir.  

Ek 1’de tek hat ve cyme şebekesinden teyit edilerek oluşturulan kablo listesi 

bulunmaktadır. 
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 Bağlantı Kutusu(Link Box) Konfigürasyonu ve Kullanımı 

Bağlantı Kutusu, elektrik ve mekanik olarak, yüksek gerilim XLPE güç kablosu sistemi 

ile ilişkili, YG yer altı kablo birleştirme sisteminin ayrılmaz aksesuarlarından biridir. 

Sistemin kısa devre akımı, direk olarak bağlantı kutusundan akar. Metalik kılıfta 

indüklenen sirkülasyon akımları ısı kaybına neden olurlar, bu da güç iletim ve dağıtım 

sistemlerinde çok önemli bir dizayn parametresi olan kablonun akım taşıma kapasitesini 

azaltır. Genel olarak bağlantı kutusu, uzun güvenilir servis ömrü için tüm ilgili kablo 

bağlantılarını ve bileşenlerini koruyan, koruyucu bir muhafaza görevi gören, uzun bir güç 

hattının yalıtılmış ek yerlerini(kesintili kılıf tasarımı) kapsayacak şekilde tasarlanır. Her 

noktada, elektriksel olarak iç tasarım konfigürasyonu ve kurulu bileşenleri kablo 

birleştirme metotlarının uygulanabilmesi için kullanılırlar. İç bağlantıları kolaylıkla 

çıkartılabilen bir tasarıma sahiptir. Böylece tekli kablo kılıflarının, kılıf hatası testi için 

ayrılmasına, kılıfın bütünlüğünün sağlanmasına izin vermektedir. Kablo döşenmesi 

sırasında hatalı kullanımdan kaynaklanan çatlaklar / kesikler veya delikler yoktur. 

Aşağıdaki şekillerde farklı metalik birleştirme metotlarında kullanılan bağlantı kutularının 

fotoğrafları ve projede kullanılan bağlantı kutusunun teknik çizimi ile fotoğrafı 

bulunmaktadır. 
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Şekil 8: Projede Kapsamında Kullanılan Bağlantı Kutusu Boyutları 
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Şekil 9: Proje Kapsamında Kullanılan Bağlantı Kutusu Fotoğrafı 
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Yukarıdaki Şekil 8 ve Şekil 9’da projede kullanılan bağlantı kutularının boyutlarını 

belirten teknik çizimi ile fotoğrafı gösterilmiştir. Bu kutular yeraltında kullanılmıştır. Proje 

kapsamında seçilen fiderlerin belirlenen noktaları kazılarak şekildeki bağlantı kutularının 

bağlantıları yapılmıştır ve bağlantı kutusu(link box) kabloların yanına gömülmüştür. Kutu 

IP68 korumalıdır. Kutudaki IP korumasının ilk basamağı olan 6 rakamı katı maddelere 

karşı tam koruma sağladığını belirtir. Başka bir deyişle toz geçirmezdir. IP korumasının 

ikinci basamağı olan 8 rakamı ise sıvı maddelere karşı tam koruma sağladığını belirtir. 

Başka bir deyişle su geçirmezdir. Bu su geçirmezlik belli bir derinlikte ve belli bir basınçta 

suya karşı olan uzun süreli korumadır. Yukarıdaki şekillerde bağlantı kutusu içerisindeki 

bara düzeneği görülmektedir. Kutunun her fazdaki metalik kılıfın giriş ve çıkışı için ayrı 

ayrı olmak üzere 6 adet girişi vardır. İçindeki bara düzeneği sayesinde uygun boyutlardaki 

parafudrlar kutu içine monte edilebilir. Ayrıca parafudrsuz olarak da kullanılabilir. 

Parafudrsuz kullanım durumunda sadece metalik kılıfların kutu içindeki baralara 

bağlantısının yapılması yeterlidir. Parafudr kullanılarak ya da parafudrsuz bağlantı 

yapıldıktan sonra kutunun yan tarafı içindeki bara düzeneğinin bağlı olduğu topraklama 

kısmına bağlıdır. Bütün bağlantılar yapıldıktan sonra kutu kapatılır ve topraklama kazığına 

uygun kesitli kabloyla bağlanır. 

Aşağıda farklı metalik kılıf birleştirme(bonding) metotları için kullanılan farklı tipte 

bağlantı kutu fotoğrafları konulmuştur. Bununla birlikte bağlantı kutularının genel 

özellikleri Tablo 3’te belirtilmiştir. 

 

Şekil 10: 3 Faz ve 4 Faz Bağlantı Kutuları 
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Şekil 11: 3 Faz(SVL ile birlikte) Bağlantı Kutusu ve 1 Faz( SVL ile birlikte ) Bağlantı 

Kutusu 

Bağlantı kutuları, kuruluma bağlı olarak farklı türde olurlar. Duvara monte edilmiş halde 

veya yer altı bağlantı kutuları olabilir. Yeraltı bağlantı kutuları IP 68'e sahip oldukları gibi 

özel mekanik korumaya sahip olacaklardır. Tipik OG Bağlantı kutusu özellikleri aşağıdaki 

gibidir: 

Tablo 3: Link Box Karakteristikleri 

Bağlantı Kutusu Karakteristikleri 

Birleştirme (kablo türü) Tek damarlı veya konsantrik (koaksiyel) kablo 

Birleştirme (mm2) 95mm2 – 400mm2 (kablo kesiti) 

Koruma sınıfı Kullanım alanına göre IP56 ile IP68 arasında 

Uygulama Duvar tipi ya da gömülü 

Kılıf gerilim sınırlayıcıları(SVL) Opsiyonel, 6kV’a kadar parafudr kullanılabilir. 

Kutu boyutları (UxGxY) (mm) 621x356x883 

AC darbe gerilimi (kV) 10-24 

DC darbe gerilimi (kV) 20-40 

Kısa devre akımı (kA / 1s) 10-40 
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 Proje Kapsamında BEDAŞ Şebekesi İçin Önerilen Metot 

 BEDAŞ Şebekesindeki Mevcut Durum 

Mevcut durumda, BEDAŞ şebekesindeki kablo metalik kılıflarının, kablo başında ve 

sonunda, hücre içindeki topraklama barasına bağlanarak topraklandığı gözlemlenmiştir. 

Bu durumda mevcut metot çift taraflı topraklama metodudur. Çift taraflı kılıf 

topraklamada; sirkülasyon akımından dolayı kablo üzerindeki teknik kayıplar artmaktadır. 

Ayrıca kablo daha fazla ısındığı için yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu 

zamanlarda özellikle kablo yükü fazlaysa ısınmadan dolayı kabloda arıza meydana gelme 

olasılığı artmaktadır. Bu projeyle mevcut metalik kılıf topraklama metodu değiştirilecek, 

bu sayede uygulama yapılan kablolar üzerindeki teknik kayıp miktarı azaltılacak ve 

kabloların akım taşıma kapasitesi arttırılacaktır. Bölüm 7.Saha Çalışmaları’nda BEDAŞ 

şebekesinde uygulanan çift taraflı topraklama metodundaki sorunlar açıklanmıştır. Bu 

sorunlardan dolayı BEDAŞ şebekesinde çift taraflı topraklama metodu özellikle 

kablolardaki sorunlar göz önünde alındığında her uzunluk için geçerli değildir ve belirli 

uzunlukların aşıldığı durumlarda tehlike arz edebilmektedir. 

 Metot Seçimi 

Proje kapsamında kullanılmak üzere literatür araştırması yapıldığında çift taraflı metot 

haricinde genel olarak iki adet metot gözlemlenmiştir. Bunlar bölüm 3.1  ve 3.4  te 

anlatıldığı üzere tek taraflı ve çapraz topraklama metotlarıdır. Bu metotlar arasından, 

projede uygulanmak üzere tek taraflı topraklama metodu seçilmiştir. Bu seçim, şebekenin 

mevcut durumu ve metotlarla ilgili kısıtlamalar göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Proje pilot Ar-Ge projesi olarak uygulandığı için, öncelikle çok uzun olmayan kablo 

kesimlerine uygulanmak istenmiştir. Kablo seçim kıstası olarak maksimum 1500 metrelik 

kablolar belirlenmiş ve bu kablolardan gerekli ölçümler alınmıştır. Elektrik dağıtım şirketi 

için 1500 metreyi geçmeyen uzunluklara sahip kablo kesitlerine uygulanacak en uygun 

topraklama metodu tek taraflı topraklama metodudur. Bunun sebepleri şu şekilde 

açıklanabilir: 

1- Çapraz topraklama metodu stabil şebekelerde uygulanmaktadır. Bunun sebebi de 

metodun uygulanacağı kabloların metalik kılıflarının uzunluk bakımından 3 eşit 

parçaya bölünüp, bu noktalarda metodun uygulanmasının gerekliliğidir. Metot 

uygulandıktan sonra kablonun üzerinde herhangi bir değişime gidilmemesi 

gerekmektedir. Bu sebeple bu metot, iletim sistemlerinde daha yaygındır. BEDAŞ 
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orta gerilim kablo şebekesinin yapısını düşünürsek, gerek yeni yatırımlar ve 

arızalar, gerekse şehirleşmeden dolayı kablo güzergahları, uzunlukları, yükleri 

sürekli değişmektedir. Sürekli değişebilen, dinamik bir şebekede tek taraflı 

topraklama yönteminin uygulanmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

2- Uzun kablolarda(1000m-1500m arası) proje başlangıcında konuşulduğu üzere 

bağlantı kutusu kullanılmıştır. Bu kutuların içinde de metalik kılıflara bağlanacak 

parafudlar olacaktır. Eğer çapraz birleştirme metodu uygulanmış olsaydı, 

parafudrların arızalanması ya da değiştirilmesi gereken durumlarda bağlantı 

kutusu konumunun tekrardan kazılması gerekecektir. Bu durum ise ekstra iş gücü 

ve zaman kaybına sebep olacaktır. Bu sebeple tek taraflı topraklama metodu 

kullanılarak bağlantı kutusu içine yerleştirilecek parafudrlar kablonun başında ve 

sonundaki dağıtım merkezindeki hücre içine bağlanmıştır. Bağlantı kutusu içinde 

ise parafudrsuz direk topraklama yapılmıştır. Bu sayede parafudrlar hücre içinde 

kolaylıkla gözlemlenebilir, değiştirilmesi gerektiği durumlarda kolaylıkla hücre 

içinde değiştirilebilir. 

Tek taraflı topraklama metodunda, metalik kılıflar belli uzunluktan sonra parafudr 

aracılığıyla hücre içinde topraklanmıştır. Normal şartlarda, her fazın metalik kılıfına 

parafudr takılarak, metalik kılıf üzerinde oluşan gerilimin belli miktarı geçmesinin 

önlenmiş olması gerekmektedir. Proje kapsamında 3. fazda metalik kılıflardan alınan 

ölçümler esnasında, dağıtım merkezlerinin topraklamaları arasındaki eşpotansiyel 

gerilimlerinin farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, kablonun başladığı hücrenin toprak 

gerilimi ile kablonun sonlandığı hücrenin toprak geriliminin farklı olması anlamına 

gelmektedir. Bu gerilim farkı metalik kılıftan geçen sirkülasyon akımını arttırmaktadır ve 

herhangi bir kısa devre arızası anında parafudrların aşırı gerilimlere maruz kalmasına 

sebep olarak .yanmalarına neden olmaktadır Projenin amaçlarından biri sirkülasyon 

akımının azaltılarak teknik kayıp miktarını azaltmak olduğu için, DM’ler arası toprak 

gerilim farkını eşitlemek için bir fazdaki metalik kılıfa parafudr kurulmamıştır. Böylece 

kablonun başındaki ve sonundaki kılıf topraklama baralarının dengelenmesiyle 

sirkülasyon akımının artması engellenmiştir.  
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 Saha Çalışmaları 

Proje kapsamında önceki bölümlerde de aktarıldığı üzere, BEDAŞ şebekesindeki 34.5 kV 

tek damarlı OG kablo şebekelerindeki çift taraflı topraklama sistemi, kablo metalik 

kılıflarındaki sirkülasyon akımını ortadan kaldırıp, teknik kaybı azaltma ve kablo akım 

taşıma kapasitesini artırma amacıyla tek taraflı topraklama sistemine çevrilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda 40 adet kısa kabloda (1000 metreden kısa) tek taraflı bonding işlemi 

uygulanmıştır. Ayrıca 10 adet bağlantı kutusu (link box) 6 adet uzun kabloya(1000-1500 

metre arası) uygulanmıştır. Proje başlangıcında link box kurulumları 10 adet uzun kabloya 

10 adet link box kurulacak şekilde belirlenmiştir. Fakat projenin ilerleyen aşamalarında 

sık arıza veren paralel iki adet TEİAŞ fideri, link box uygulaması için seçilmiş ve bu 

fiderin uzunluğu göz önünde bulundurularak 4 adet link box makul noktalarda 

kurulmuştur. Esasen TEİAŞ fiderlerinde yapılan bu uygulamanın temel amacı teknik kaybı 

azaltmak yerine, çift taraflı topraklama sisteminin kablonun orta noktalarına doğru 

oluşturduğu ve herhangi bir kısa devre anında yüksek seviyelere ulaşabilecek gerilimi 

azaltmaktır. Böylelikle TEİAŞ fiderlerinde yapılan bu işlem sonucunda kablolar gerek 

mevcut işletme halinde gerekse herhangi bir kısa devre durumunda daha güvenli hale 

gelmiştir. 

 Kısa Kablolar için Topraklama(Bonding) Uygulaması 

 Kablo Seçim Kriterleri 

Proje kapsamında uygulama yapılacak 40 adet kablonun seçimi için BEDAŞ Avcılar-

Yakuplu şebekesinde bulunan DM çıkışlarının seçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 

mevcut güncel işletme tek hat diyagramlarından DM’ler ve çıkışları sınıflandırılmıştır ve 

bu çıkışların güncel CBS ve KMZ dosyalarındaki rotalarından toplam uzunlukları 

belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında DM çıkışlarındaki bu kablolardan 1000 metrenin altında 

olanlar sınıflandırılmıştır.  

 Seçilen Kablolar ve Yapılan Ölçümler 

Kablolar seçildikten sonra tek taraflı topraklama uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için 

kablo metalik kılıf ölçümlerine ihtiyaç duyulmuştur. Seçilen merkezlere gidilmiş ve ilgili 

hücrelerin enerjileri kesilerek, kablo metalik kılıflarına akım ve gerilim değerlerinin 

ölçülebilmesi için clamp ampermetre bağlanmıştır. Proje başlangıcında, metalik kılıf 

değerlerinin ölçülüp, uygun değerde olan kabloların seçilmesi ve bu kablolara AG 
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parafudr(SVL) monte edilmesi planlanmıştır. Fakat ölçüm değerleri sonucunda metalik 

kılıf süreksizliklerine rastlanmıştır. Metalik kılıf süreksizliğine sahip bir kablonun 

topraklama barasına Ag parafudr monte edilmesi, metalik kılıfta bağlantı sorunu olan  

nokta ile AG parafudr arasında uzanan metalik kılıfı şebekeden izole edeceği için tehlikeli 

görülmüştür. Bu sebeple kablolar seçildikten sonra metalik kılıf ölçümleri yapılırken ana 

kıstas, kabloların metalik kılıf süreksizliğine sahip olmamasının istenmesi olarak 

belirlenmiş, buna göre ölçüm alınan kablolardan süreksizliğe sahip olmayanlarda 

uygulamalar yapılmıştır. 

 

Şekil 12: Ampermetrenin Metalik Kılıf Şeridine Bağlanması ile Ölçüm Yapılması  

Bölüm 7.1.1  de anlatılmış olan kablo seçim kriterleri ışığında çok sayıda merkezde 

yapılan metalik kılıf ölçümleriyle belirlenen kısa kabloların listesi aşağıdaki Tablo 4’te 

görülebilir. Bu kablolardan bazılarında R fazından gerilim, S fazından akım ölçümü 

alınmışken bazı kabloların ise tüm fazlarından metalik kılıf akımı ölçüm değerleri 

alınmıştır. Ölçümler için elektrik kesintisi gerektiğinden, mümkün olduğunca az sayıda 

kullanıcının elektriksiz kalması adına işlemler gece yapılmıştır ve ilgili günün 72 saat 

öncesinden kesinti alınacak merkezler için bildirime çıkılmıştır. Gerek yapılan ölçümlerde 

gerekse literatürde, kabloların metalik kılıfında dolanan sirkülasyon akımının kablo 

iletkeninden geçen akımın yaklaşık %10 ila %15 i arasında değiştiği görülmüştür. Fakat 

BEDAŞ şebekesinde bazı kablolarda yapılan ölçümlerde bu değerin %30-%35 lere kadar 

çıktığı görülmüştür. Buna sebep olarak kabloların uzandığı iki merkez arasındaki 
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topraklama farkı ile kabloların yanına döşenmiş olan diğer kabloların yarattığı kapasitif 

etki gösterilebilir. Yapılan ölçümlerde izlenilen metot; 

 Mümkünse enerjisi kesilecek hücrenin yükünün kaç amper olduğu kaydedilir.  

 Enerji kesilir. (sırasıyla kesici, yük ayırıcısı açılıp topraklama yapılarak modüler 

hücrenin kapağı açılır)  

 Ortadaki fazın metalik kılıfına sadece clamp ampermetre geçirilir.  

 Hücre kapağına en yakın olan R fazının metalik kılıfının topraklama şeridiyle 

bağlantısı çıkarılarak voltmetrenin bir ucu boşta kalan metalik kılıfa, diğer ucu 

da topraklama şeridine bağlanır.  

 Hücre kapağı kapatılarak enerji verilir. (sırasıyla topraklama kaldırılıp yük 

ayırıcısı kapatılır ve kesiciyle enerji verilir)  

 Ölçüm alınan yerlerde genellikle sanayi tip yük olduğundan çoğunun jeneratörü 

vardır. Bu yüzden fiderin yüke binmesi için bir müddet beklenir.  

 Bağlanan ampermetre ve voltmetreden okunan değerler ile değerlerin alındığı 

andaki yük miktarı da kaydedilir.  

 Enerji kesilir ve hücre kapağı açılarak ampermetre ile voltmetre sökülür.  

 Metalik kılıf tekrardan topraklama şeridine bağlanır.  

 Hücre kapağı kapatıldıktan sonra gerekli işlemler yapılır ve enerji tekrardan 

verilir.  

 AG parafudr(SVL) Uygulaması Yapılan Kısa Kablolar 

Raporun 3.bölümünde bahsedildiği üzere kablo metalik kılıf birleştirmesi için çeşitli 

yöntemler mevcuttur. BEDAŞ şebekesi değerlendirildiğinde, 6. Bölümde detaylıca 

anlatıldığı gibi, bu metodlardan tek taraflı birleştirme metodunun uygun olduğu 

görülmüştür. Mevcut BEDAŞ OG kablo şebekesindeki birleştirme yapısı ile OG kablolar 

için önerilen metoda dair görseller aşağıdaki görülebilir.  
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Şekil 13: Mevcut BEDAŞ Şebekesinde Kullanılan Çift Taraflı Birleştirme Yöntemi 

 

 

Şekil 14: Kısa Kablolar için Uygulanmış Olan Tek Taraflı Birleştirme Metodu 

Bölüm 7.1.2 ‘ de açıklanmış olan ölçüm metodolojisi ışığında elde edilen metalik kılıf 

akım ve gerilim değerleri değerlendirilmiştir ve ölçüm yapılan kablolardan uygun 

değerlere sahip olan 40 adet kabloya 0,280 kV gerilim etiket değerine sahip, karakteristiği 

4.bölümde açıklanmış olan Ag parafudrlar(SVL) monte edilmiştir. AG parafudrlar 

kabloların hücre içerisindeki topraklama şeritlerine bağlanmıştır.  

Literatür ve ilgili IEC standartları incelendiğinde genellikle 900 ile 1000 metreden uzun 

olmayan kablolarda ve metalik kılıf gerilim değeri 50 ile 60 Volt değerlerinden fazla 
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olmayan kablolar için tek taraflı topraklama uygundur. Bu amaçla ölçüm değerleri 

istenildiği gibi olan 40 kısa kablo için parafudr uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda ilk olarak seçilen kablolarda bölüm 7.1.2’de belirtildiği gibi metalik kılıf 

ölçüm değerleri alınmıştır ve bazı kısa kablolarda metalik kılıf süreksizlikleri olduğu 

görülmüştür. Kısa kablolar için yapılan uygulamalar metalik kılıfında süreklilik olan 

kablolar için yapılmıştır. Ölçüm yapılan DM tarafındaki topraklama şeridi kaldırılmış ve 

bu şerit AG parafudrla(280 V) tekrar topraklama barasına bağlanmıştır. Böylelikle tek 

taraflı topraklama sağlanmış ve ilgili kablolardaki metalik kılıf akımları neredeyse yok 

seviyesine getirilmiştir. Parafudrun buradaki esas amacı ise güvenli bir çalışma ortamı 

sağlamak ile arıza anında kablo ucunda oluşacak aşırı gerilimleri (bu gerilimler parafudr 

seçiminden dolayı 280 V üzeri gerilimler olarak denilebilir) tekrar toprağa iletmektir. 

Parafudr montajlarında izlenilen yol; 

 Enerji kesilir. (sırasıyla kesici, yük ayırıcısı açılıp topraklama yapılarak modüler 

hücrenin kapağı açılır). 

 İş güvenliğinin sağlanması amacıyla Neon vasıtasıyla hücre içerisinde enerjiye 

sahip bir bölüm olup olmadığı kontrol edilir. 

 İlgili fazların metalik kılıf topraklama şeritleri, topraklama barasından 

çıkarılır(Topraklama şeritleri boşa çıkmış olur). 

 AG parafudrun bir ucu topraklama şeridine, diğer ucu ise topraklama barasına 

bağlanır.  

 Hücre kapağı kapatılarak enerji verilir. (sırasıyla topraklama kaldırılıp yük 

ayırıcısı kapatılır ve kesiciyle enerji verilir)  

Böylelikle ilgili kablolarda çift taraflı topraklama sistemi kaldırılmıştır ve bunun yerine 

tek taraflı metalik kılıf topraklamasına sahip kablolar elde edilmiştir ve çift taraflı 

topraklama sisteminden kaynaklı kablo metalik kılıf akımları sıfırlanmış veya çok az bir 

düzeye indirgenmiştir. 

Üç fazına birden AG parafudr bağlanmış bazı kabloların parafudr bağlantı noktasında, 

başka bir noktada meydana gelen kısa devre arızası kaynaklı aşırı gerilimlerin meydana 

geldiği ve bu gerilimlerin AG parafudrlara zarar verdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun 

sebebinin iki merkez arasına döşenmiş kablodaki 3 fazına parafudr bağlanmış topraklama 

barasıyla, parafudr bağlanmamış topraklama barası arasındaki dengesizlik olduğu fark 

edilmiştir. Bu sebeple sorunu çözmek için yurt dışındaki bazı şebekelerde de kullanılan 

bir çözüm denenmiştir. Yurt dışında bazı ülkelerin kablo şebekesinde kullanılan bu 

yöntemde, kablonun sahip olduğu üç fazdan hariç, daha küçük kesite sahip ek bir iletken, 
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bu iki topraklama barası arasında dengeleme görevi görmektedir. BEDAŞ şebekesinde bu 

yöntemi uygulayabilmek için ek bir iletken döşemenin maliyeti göz önüne alındığında 

işlem manasız bir hal almaktadır. Bunun yerine parafudr bağlanacak üç fazdan bir adedi 

boş bırakılmıştır ve bu faz iki bara arasında dengeleme görevi görmüştür. Böylelikle kısa 

devre anında metalik kılıf topraklama baraları arasındaki dengesizlikten doğabilecek aşırı 

gerilimler sınırlandırılmıştır ve parafudrlara daha güvenli bir koşulda çalışma fırsatı 

sunulmuştur. 

Aşağıda parafudr uygulaması yapılan kısa kabloların listesi ve uygulama yapılmış bazı 

merkezlere ilişkin görseller verilmiştir. Görsellerde görüleceği üzere parafudr monte 

edilen kılıflar, merkezin tabanı ile teması önleme amacıyla makaron ile kaplanmıştır. 
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 Tek Taraflı Birleştirme Yöntemi Uygulanan Parafudr Monte Edilmiş Kısa Kablolar 

Tablo 4: Metalik Kılıflarının ilk fazından gerilim, diğer fazlarından akım değeri alınan merkezler 

SVL Bağlanan Kısa Kablolar 
Kablodan Gece Geçen Akım 

(A) 

Ölçüm Sırasında Kablodan 

Geçen Akım (A) 

Metalik Kılıf  Değerleri  

(A) (V) 

İlk Merkez İkinci Merkez 
Kesit (mm2)  

Uzunluk (m) 
R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) R (V) S (A) T(A) 

20224  

Haliç DM 

21925 -  95mm2 - 202m 31 30 30 18 18 18 0,8 2,16 - 

20924 - Yavuz Hidrolik 95mm2 - 133m 23,4 24 21 14 13 13 0,6 1,18 - 

20250 240mm2 - 788m 92 93 89 53 53 53 25,5 8,9 - 

27121 - Ali çelik 95mm2 - 448m 14 14 14 10 10 10 0,9 1,17 - 

20873 - Gelal Çorap 95mm2 - 360m 26 27 24 14 14 14 0,1 3 - 

20225  

Haliç DM 

27280 95mm2 - 277m 2,4 2,46 2,4 1,3 1,4 1,5 0,1 0,66 - 

20492 95mm2 - 133m 6,2 6,4 6,6 6 6 6 1,9 1,01 - 

22793 95mm2 - 260m 15 15 15 14 14 15 1,55 1,11 - 

27448 95mm2 - 540m 26 26 27 7,5 6,9 7,7 0,46 0,5 - 

27066 95mm2 - 394m 26 26 27 7,5 6,9 7,7 0,02 0,1 - 

21955   

San-2 DM 

20432 - Orhan Matbaa 95mm2 - 234m 39 40 39 27 25 25 1,5 5,6 - 

20074 - Tetaş 240mm2 - 983m 51 50 50 24 24 24 5 3,03 - 

21955   

San-2 DM 

20142 - Gezer 150mm2 - 126m 76 78 76 55 54 55 98,2 4,52 - 

21513 - Nuh Çimento 400mm2 - 330m 61 61 64 17 16 18 1,8 2,75 - 

20380 

Beysan 

DM 

20373 95mm2 - 919m 7 7 7 9,74 9,7 9,7 2,3 1,29 - 

20377 95mm2 - 48m 18 17 17 14 13 14 0,2 3,33 - 

20378 95mm2 - 19m 28 29 30 20 20 20 0,3 2,54 - 

20370 95mm2 10,7 10 10 11 11 11 1,7 1,5 - 

20503 95mm2 - 478m 51 52 52 23 24 24 14 0,4 - 

20382 95mm2 - 740m 51 52 52 23 24 24 3,6 1,11 - 
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SVL Bağlanan Kısa Kablolar 
Kablodan Gece Geçen 

Akım (A) 

Ölçüm Sırasında 

Kablodan Geçen Akım 

(A) 

Metalik Kılıf  Değerleri 

(A) (V) 

İlk Merkez İkinci Merkez 
Kesit (mm2)  

Uzunluk (m) 
R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) R (V) S (A) T(A) 

21450 

Beylikdüzü 

DM 

20345 - ekinoks 240mm2 - 390m 8 8 8 6 6 6 0,7 1,39 - 

21540 - medicana 240mm2 - 182m 26 26 26 13 13 13 0,8 2,2 - 

21449 - göz hastanesi 240mm2 - 33m 3,3 3,5 3,6 2,58 2,56 2,5 0,1 0,98 - 

21980 

Alkoop 

DM 

21986 fideri 150mm2 - 450m 22 21 22 12,6 12 13 0,6 0,46 - 

21978 fideri 150mm2 - 420m 19 20 20 12 13 13 0,1 2 - 

22675 fideri 240mm2 - 426m 2,12 2,84 2,48 2,28 2,16 2,26 0,1 0,98 - 

21975 fideri 150mm2 - 72m 70 72 71 37 37 37 1,1 8 - 

21976 fideri 150mm2 - 72m - - - - - - - - - 
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Tablo 5: Metalik Kılıflarının Üç Fazından da Akım Değeri Alınan Kablolar 

SVL Bağlanan Kısa Kablolar 
Kablodan Gece Geçen 

Akım (A) 

Ölçüm Sırasında 

Kablodan Geçen Akım 

(A) 

Metalik Kılıf  Değerleri 

(A)  

İlk Merkez İkinci Merkez 
Kesit (mm2)  

Uzunluk (m) 
R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) 

20400 DM 
27162 240mm2 - 450m 14 14 14 12 12 12 2,4 2,3 0,15 

21476 150mm2 - 275m 80 80 80 30 30 30 6 4,9 6,3 

21400 DM 
20275 95mm2 - 80m 22 22 22 22 22 22 4,3 2,13 3,55 

20285 120mm2 - 520m 34 34 34 30 30 30 5,6 2,8 4 

21325  

Haliç DM 

21748 240mm2 - 370m 52 52 52 18 18 18 5 4,2 4,5 

21502 240mm2 - 175m 130 130 130 35 35 35 8,9 0 7,3 

21607 95mm2 - 85m 120 120 120 50 50 50 9,8 8 7,5 

21747 240mm2 - 44m 100 100 100 30 30 30 3,5 4,1 3 

21690 - birlik sanayi 400mm2 - 225m 60 60 60 30 30 30 3 2,5 2,7 

 

 

 



 

 

 Sayfa 41 (74) 

Boğaziçi EDAŞ – Tek Damarlı Kablo Birleştirme AR-GE Projesi Final Raporu 

 

 

Şekil 15: 21325 Beymersan DM – 21748 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair 

Görsel 1 

 

Şekil 16: 21325 Beymersan DM – 21748 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair 

Görsel 2 
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Şekil 17: 21955 San 2 DM – TETAŞ Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 

1 

 

Şekil 18: 21955 San 2 DM – TETAŞ Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 

2 
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Şekil 19: 21400 DM – YEŞİLKENT 2 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 

1 

 

Şekil 20: 21400 DM – YEŞİLKENT 2 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 

2 



 

 

 Sayfa 44 (74) 

Boğaziçi EDAŞ – Tek Damarlı Kablo Birleştirme AR-GE Projesi Final Raporu 

 

Şekil 21: 20225 Haliç DM–27066 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 1 

 

Şekil 22: 20225 Haliç DM–27066 Çıkısında Yapılan Parafudr Montajına Dair Görsel 1 



 

 

 Sayfa 45 (74) 

Boğaziçi EDAŞ – Tek Damarlı Kablo Birleştirme AR-GE Projesi Final Raporu 

 Uzun Kablolar için Topraklama(Bonding) Uygulaması 

 Kablo Seçim Kriterleri 

Proje kapsamında uygulama yapılacak uzun kabloların, BEDAŞ Avcılar-Yakuplu ve 

Sefaköy Beşyol işletme şebekelerinde bulunan 1000-1500 metre arasında uzunluklara 

sahip 34.5 kV tek damarlı OG kablolardan seçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 

mevcut güncel işletme tek hat diyagramlarından ve güç sistem analizi programında 

(CYME) daha önceden oluşturulmuş olan güncel modelden DM’ler ve çıkışları 

sınıflandırılmıştır ve bu çıkışların güncel CBS ve KMZ dosyalarındaki rotalarından toplam 

uzunlukları belirlenmiştir.  

 Seçilen Kablolar ve Yapılan Ölçümler 

Kablolar seçildikten sonra yine kısa kablolarda olduğu gibi tek taraflı topraklama 

uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için kablo metalik kılıf ölçümlerine ihtiyaç 

duyulmuştur. Seçilen uzun kabloların giriş ve çıkış hücrelerine gidilmiş ve ilgili hücrelerin 

enerjileri kesilerek, kablo metalik kılıflarına akım ve gerilim değerlerinin ölçülebilmesi 

için clamp ampermetre bağlanmıştır. Yine uzun kablolarda yapılan ölçümlerde de kısa 

kablolarda karşılaşıldığı gibi ölçüm değerleri sonucunda metalik kılıf süreksizliklerine 

rastlanmıştır. Metalik kılıflarda topraktan izole bir kısım yaratmamak adına bu tarz 

kablolarda işlem yapılmamıştır. Çok sayıda yapılan ölçümler sonucunda metalik kılıf 

süreksizliğine sahip olmayan kablolar belirlenmiştir ve bağlantı kutusu(link box) 

uygulaması yapılmıştır. 

 Link Box ve OG Parafudr (SVL) Uygulaması Yapılan Uzun Kablolar 

Proje sözleşme ve teknik şartname sürecinde 10 adet link box tedariği yapılması ve 10 adet 

sekonder uzun kabloya uygulanması kararlaştırılmıştır. Fakat projenin ilerleyen 

süreçlerinde TEİAŞ 34.5 kV çıkış kablolarında da metalik kılıflardan kaynaklı aşırı 

gerilimlerin önlenebilmesi için uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda 

Avcılar işletme müdürlüğünün onayı alınarak, sık arıza verdiği belirtilen Beylikdüzü TM 

– Beykent 1 ve 2 paralel fiderleri uygulama için seçilmiştir. Sonuç olarak toplamda 2 

TEİAŞ çıkış fiderine ve 6 adet sekonder kabloya link box kurulumu yapılmıştır. 
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 Uygulama Yapılan Sekonder Kablolar 

Link box uygulamaları için seçilen sekonder kablolarda kablonun metrajına göre orta 

noktaları bulunmuştur ve bu lokasyon veya kazıma uygun yakın bir lokasyon kazılarak 

kablolara ulaşılmıştır. Daha sonra kabloların enerjisi kesilerek dış kılıfı soyulmuştur ve üç 

gidiş, üç geliş olmak üzere toplamda 6 adet metalik kılıf, link box un 6 adet metalik kılıf 

girişine bağlanmıştır. Ayrıca link box un topraklama cıkışından ekstra bir topraklama 

kablosu, açılan çukura gömülen bir topraklama kazığına bağlanmıştır. Böylelikle kablolar 

uzunluk olarak orta noktalarından harici olarak topraklanmıştır. Yani bir nevi kabloların 

metalik kılıfları uzunluk olarak orta noktalarından iki parçaya ayrılmıştır. Bu işlem 

tamamlandıktan sonra bu kabloların giriş ve çıkış hücrelerine gidilmiştir. Kısa kablolarda 

yapılan işlemde olduğu gibi bu kabloların metalik kılıf topraklama şeritlerine OG parafudr 

(1kV) bağlanmıştır. Böylelikle bu kablolar metalik kılıflar bakımından iki eşit parçaya 

bölünerek tek taraflı birleştirme metodu uygulanmış olmuştur. Bu yöntemde OG 

parafudrların link box içerisine yerleştirilmesi de mümkündür. Fakat ileride parafudrlarda 

meydana gelebilecek sorunlarda, parafudrlara erişmenin zor olmaması adına (ilgili 

lokasyonun tekrar kazılmasının gerekmesi vs. gibi sorunlardan ötürü) parafudr montajları 

hücrelerin içerisinde yapılmıştır. Sekonder uzun kablolara uygulanan bu yönteme ilişkin 

temsili bir görsel ve uygulama yapılmış kabloların listesi aşağıdaki görselde ve Tablo 6’da 

görülebilir. 

 

Şekil 23: Sekonder Uzun Kablolar İçin Link Box Vasıtasıyla Uygulanan Bonding Metodu
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Tablo 6: Uygulama Yapılmış Sekonder Uzun Kabloların Listesi 

Link Box Kurulan Uzun Sekonder Kablolar 
Link Box 

Lokasyonları (m) 

Kablodan Gündüz 

Zamanı Geçen Akım (A) 

Ölçüm Sırasında 

Kablodan Geçen Akım 

(A) 

Metalik Kılıf Akım 

Değerleri (A)  

İlk Merkez İkinci Merkez Kesit (mm2)  Uzunluk (m) 

İlk 

Merkeze 

Uzaklık 

İkinci 

Merkeze 

Uzaklık 

R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) R (A) S (A) T(A) 

22279 22283 95mm2 - 1010m 540 470 30 30 30 - - - 2,45 2,65 3,1 

21400 22516 95mm2 - 1150m 630 520 30 30 30 30 30 30 7,72 6,6 8,24 

21400 22526 95mm2 - 1440m 630 810 60 60 60 25 25 25 4,04 3,95 5,01 

12433 12446 150mm2 - 1172m 712 460 150 150 150 72 72 72 14,4 14 13,4 

12323 12324 400mm2 Al - 1050m 520 530 60 60 60 13 13 13 2,8 3,5 3 

21000 21618 240mm2 - 1000m 450 550 160 160 160 45 45 45 14,3 12,4 
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Uygulama yapılmış merkezlere ilişkin saha çalışmaları sırasında elde edilmiş görseller 

aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 24: 21400 DM – 21516 Fideri ve 21400 DM – 21526 Fiderine Link Box Kurulumu 

 

Şekil 25: 21400 DM – 21516, 21526 Fiderlerinin Giriş Ve Çıkış Hücrelerine SVL 

Bağlanması 
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Şekil 26: TR 22279 – TR 22283 Arasındaki Kabloya Link Box Kurulumu 

 

Şekil 27: TR 22279 – TR 22283 Arasındaki Kablonun Giriş Ve Çıkış Hücrelerine SVL 

Bağlanması 
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Şekil 28: 21000 Köşk – 21618 Arasındaki Kabloya Link Box Kurulumu 

 

Şekil 29: 21000 Köşk – 21618 Arasındaki Kablonun Giriş Ve Çıkış Hücrelerine SVL 

Bağlanması 
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Şekil 30: TR 12433 – TR 12446 Arasındaki Kabloya Link Box Kurulumu 

 

Şekil 31: TR 12433 – TR 12446 Arasındaki Kablonun Giriş ve Çıkış Hücrelerine SVL 

Bağlanması 
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Şekil 32: TR 12323 – TR 12324 Arasındaki Kabloya Link Box Kurulumu 

 Uygulama Yapılan TEİAŞ 34.5 kV Çıkış Fiderleri 

Çift taraflı birleştirme metodu yerine önerilen tek taraflı birleştirme metoduyla kablo 

metalik kılıflarında meydana gelen sirkülasyon akımlarının yok edilmesi daha önceki 

bölümlerde de açıklandığı gibi projenin esas amacıydı. Proje sürecinde yapılan ilerleme 

toplantılarında TEİAŞ fiderlerinde meydana gelen arızalarda değerlendirilmiş ve bu 

arızaların kaynakları tartışılmıştır ve meydana gelen arızaların metalik kılıf kaynaklı 

olabileceği savı ortaya atılmıştır. Çünkü BEDAŞ şebekesinde mesafeye bakılmaksızın çift 

taraflı metalik kılıf birleştirme metodunun kullanıldığı belirtilmiştir ve bu metod ile Şekil 

34 ve Şekil 35’te görülebileceği üzere kablonun orta noktalarında mesafeye bağlı olarak 

özellikle kısa devre durumunda istenmeyen yükseklikte gerilimlerin meydana geleceği 

belirtilmiştir. Ayrıca bu gerilim, kablo üzerinde metalik kılıf süreksizliği varsa da 

istenmeyen düzeylerde olabilmektedir. Bu kapsamda sekonder kablolardan ayrı olmak 

üzere seçilecek iki adet TEİAŞ fiderinde link box uygulaması yapılması kararlaştırılmıştır.  



 

 

 Sayfa 53 (74) 

Boğaziçi EDAŞ – Tek Damarlı Kablo Birleştirme AR-GE Projesi Final Raporu 

Yapılan uygulamadaki temel amaç, kablonun metalik kılıfını belirli noktalarda 

topraklayarak, kablo metalik kılıflarında, bahsi geçen gerilimleri sınırlamak ve kabloyu 

daha güvenli bir biçimde işletilebilecek hale getirmektir. Bu yüzden seçilen TEİAŞ 

kablolarında tek taraflı birleştirme yapılmamıştır ve hücre içerisinde parafudr 

uygulamaları olmamıştır. Tek taraflı birleştirme metodunun uygulanmamasının ana sebebi 

seçilen fiderlerde metalik kılıf süreksizliği bulunmasıdır. İlk başta mevcut fiderlerde 

devreye alınması planlanan kurgu Şekil 57’ de gösterildiği gibidir. Ama bu metodun 

TEİAŞ fiderlerinde uygulanması SVL’ler ile süreksizlik mevcut olan noktalar arasında 

izole kısımlar oluşturacaktır. Beslediği merkez sayısı fazla olan ve dağıtım şebekeleri için 

kritik öneme sahip olan TEİAŞ fiderleri için SVL kullanılan uygulama bu yüzden 

kullanılmamıştır ve teknik kayıplardan kar elde edilemese de, kablonun işletme 

güvenliğini daha da artıracak olan direkt topraklama metodu kullanılmıştır.  Bu bağlamda 

Avcılar şebekesinde bulunan BEYLİKDÜZÜ TM – Beykent 1 ve 2 fiderlerine ikişer tane 

toplamda dört adet link box kurulumu yapılmıştır. Bu fiderler TEİAŞ çıkış fiderleri olduğu 

için ve herhangi bir arıza anında sekonder fiderlere kıyasla daha fazla sayıda son kullanıcı 

etkileneceği için bu fiderlerde ikişer adet link box kurulumu yapılmıştır ve oluşabilecek 

aşırı metalik kılıf gerilimlerini önleyebilmek için daha garantici bir çözüm izlenmiştir.  

Uygulanan metoda ilişkin temsili bir görsel ve uygulama yapılan bu fiderlere ilişkin 

bilgilerde aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 33: TEİAŞ Çıkış Fiderlerinde Mevcutta Uygulanan Topraklama Metodu-1 
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Şekil 34: TEİAŞ Çıkış Fiderlerinde Mevcutta Uygulanan Topraklama Metodu-2 

 

Şekil 35: TEİAŞ Çıkış Fiderlerinde Mevcutta Uygulanan Topraklama Metodu Sonucu 

Elde Edilen Gerilim Dalga Formu 
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Şekil 36: TEİAŞ Çıkış Fiderlerinde Link Boxlar İle Uygulanan Topraklama Metodu 

 

Şekil 37: TEİAŞ Çıkış Fiderlerinde Link Boxlar İle Uygulanan Topraklama Metodu 

Sonucu Elde Edilen Gerilim Dalga Formu 
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Şekil 38: TEİAŞ Fiderlerinde Direkt Topraklama Metodunun Uygulanmasıyla Elde 

Edilen Durum 

 

Şekil 39: TEİAŞ Fiderlerinde Direkt Topraklama Metodunun Uygulanmasıyla R Fazında 

Elde Edilen Gerilim Dalga Formu 
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Şekil 40: TEİAŞ Fiderlerinde Direkt Topraklama Metodunun Uygulanmasıyla S Fazında 

Elde Edilen Gerilim Dalga Formu 

 

Şekil 41: TEİAŞ Fiderlerinde Direkt Topraklama Metodunun Uygulanmasıyla T Fazında 

Elde Edilen Gerilim Dalga Formu 
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Tablo 7: Direkt Topraklama Uygulaması Yapılmış TEİAŞ Kablolarının Listesi 

 

Feeder İsmi Link Box Lokasyonları (m) 

Kabloların Son 6 Ay Puant 

ve Ortalama Yükleri 

(MVA) 

İlk Merkez İkinci Merkez 
Kesit (mm2)  

Uzunluk (m) 

Birinci 

Link Box 

İkinci 

Link Box 

Kablo ve Link Box Arası 

Mesafeler 

R S T İlk 

Merkeze 

Uzaklığı 

İkinci Merkeze 

Uzaklığı 

İlk Merkeze 

Uzaklığı 

İkinci 

Merkeze 

Uzaklığı 

TEİAŞ 

hücresi 

ile 

1.Link 

Box 

Arası 

Mesafe 

1.Link 

Box ile 

2. Link 

Box 

Arası 

Mesafe 

2. Link 

Box ile 

DM 

Hücresi 

Arası 

Mesafe 

Beylikdüzü 

TEİAS 

Beykent-1 

Fideri 

21156 
240mm2 Cu 

1850 m 
660 1190 1240 610 660 580 610 

28,57 

11,55 

28,57 

11,55 

28,57 

11,55 

Beylikdüzü 

TEİAS 

Beykent-2 

Fideri 

21530 
240mm2 Cu 

1580 m 
660 920 1240 340 660 580 340 

27,57 

14,99 

27,57 

14,99 

27,57 

14,99 
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Link Box uygulaması yapılmış TEİAŞ çıkış fiderlerine ilişkin görseller aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 42: BEYLİKDÜZÜ TM – Beykent 1 ve 2 Fideri 1. Link Boxların Kurulumu 



 

 

 Sayfa 60 (74) 

Boğaziçi EDAŞ – Tek Damarlı Kablo Birleştirme AR-GE Projesi Final Raporu 

 

Şekil 43: BEYLİKDÜZÜ TM – Beykent 1 ve 2 Fideri 2. Link Boxların Kurulumu 

 Saha Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Proje sürecindeki saha çalışmalarında, teoride göz önünde bulundurulmayan birçok 

sorunla karşılaşılmıştır. Bu sorunların çözümü için planlanandan daha fazla efor 

harcanmıştır. Üstelik bu sorunlardan bazıların ciddi arızalara sebep olduğu ve çözüm 

önerileri sunulması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Proje kapsamındaki saha çalışmalarında karşılaşılan en büyük ve ciddi sorun metalik 

kılıflardaki süreksizliklerdir. Uzunluk olarak kısa veya uzun olsun kablolardaki 

süreksizlikler ciddi gerilim sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca kablolarda mevcut olan 

ardışık iki süreksiz kısım topraktan izole bir kısım meydana getirmektedir ki bu çok daha 

ciddi bir durumdur. Yapılan normal durum ve transient(geçici rejim) analizlerinde, 

kablonun süreksizliğe sahip iki noktası arasındaki metalik kılıf topraktan bağımsız 
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kaldığında, kablodan bağımsız olarak bu kısımların normal işletmede bile 3-4 kV 

seviyelerine ulaşabileceği görülmüştür. Olası bir kısa devre anında ise bu gerilim çok çok 

daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. EMTP-RV transient yazılımında bu tarz durumlar 

modellenmiştir, aşağıdaki ilgili analizlere dair çeşitli senaryolar oluşturulmuştur. 

 Kısa Devre Arızası Esnasında Metalik Kılıflarda Oluşabilecek Senaryolar 

 

Şekil 44: Emtp-rv Yazılımında Modellenen Şebekenin Tek Hattı 

Yukarıdaki şekilde kısa devre anında metalik kılıflarda meydana gelebilecek akım ve 

gerilimlerin genliklerini göstermek için EMTP-RV programında modellenen şebekeyi 

göstermektedir. TEİAŞ indirici merkezden çıkan 3 adet OG fiderinden CAB2 adlı fiderin 

TEİAŞ şalttan 2500 metre sonra tek faz toprak arızası meydana geldiğinde metalik kılıfta 

oluşan gerilim ve akımlar senaryolar halinde aşağıda gösterilmiştir.  
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 Senaryo 1: Metalik Kılıfı Çift Taraflı Topraklanmış Fiderde 2500. Metrede 

Tek Faz Toprak Arızası( Metalik Kılıflarda Süreksizlik Yok ) 

CAB2 adlı fiderde 2500m uzaklıkta tek faz toprak olduğunda, kısa devre akımının bir 

kısmı metalik kılıf üzerinden toprağa akacak ve DM toprak direncini arttıracaktır. TEİAŞ 

topraklama direncinin 0.1ohm, DM toprak direnci ise 5ohm olarak modellenmiştir. 

Kısa devre 27ms anında meydana gelmiş, kesici(CB2) 127ms anında açmıştır. Aşağıdaki 

Şekil 45, CAB2 fiderinin arıza öncesi, esnası ve sonrasındaki metalik kılıflarındaki 

akımları göstermektedir. 

 

Şekil 45: CAB2 Fideri Arıza Öncesi, Esnası ve Sonrasındaki Metalik Kılıf Akımları  

Yukarıdaki Şekil 45’den anlaşılacağı üzere, kılıf akımı 67A pik değerine ve yaklaşık 46A 

rms değerine sahiptir. İletken akımı ise 375A pik değerine ve 261A rms değerine 

sahiptir(Şekil 46). Kılıf akımı iletken akımının yaklaşık %17’sidir. 
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Şekil 46: CB2 Kesiciden Arıza Öncesi, Esnası ve Sonrasında Geçen Akım Değerleri 

 

Şekil 47: Tek Faz Toprak Arızası 2000m’de Meydana Geldiğinde 
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Şekil 48: Tek Faz Toprak Arızası 2500m’de Meydana Geldiğinde 

 

Şekil 49: Tek Faz Toprak Arızası 3000m’de Meydana Geldiğinde 
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Yukarıdaki şekillerde faz toprak arızası farklı konumlarda meydana geldiğinde metalik 

kılıftaki akımların değerleri gösterilmektedir. Kılıf gerilimi ise yaklaşık olarak 1600V’dur.  

Ayrıca kısa devre anında, arızanın meydana geldiği fazda gerilim sıfır’a yakın bir değerde 

olacaktır. Diğer iki fazda ise maksimum 1.7pu değerine ulaşabilecek anlık gerilim 

yükselmeleri olacaktır.  

 

Şekil 50: Arıza Anında Faz Gerilimleri 

Şekil 50’deki grafik faz öncesi, esnası ve sonrasındaki faz gerilimlerini göstermektedir. 

Arızanın olduğu T fazında gerilim 5kV’a kadar düşmüştür, diğer R ve S fazlarında 

gerilimler 42kV’a kadar(1.55pu) yükselmiştir. R ve S fazlarındaki görülen anlık gerilim 

yükselmeleri bütün çıkış fiderlerinin akım ve gerilimleriyle beraber metalik kılıflarının da 

akım ve gerilimlerini DM toprak gerilimleriyle beraber etkileyecektir. 

 Senaryo 2: Metalik Kılıfı Çift Taraflı Topraklanmış Fiderde 2500. Metrede 

Tek Faz Toprak Arızası (2000. Metrede metalik kılıfta süreksizlik mevcut) 

Eğer fiderin 2000. metresinde metalik kılıfında süreksizlik mevcutsa(metalik kılıfında 

bağlantı kopukluğu varsa) ve fiderin 2500. metresinde faz toprak arızası meydana gelirse 
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arıza konumundan önceki konumlardaki kılıf gerilimi ve arıza konumundan sonraki kılıf 

gerilimi aşağıdaki Şekil 51 ve Şekil 52’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 51: Arıza Konumuna Kadar Olan Metalik Kılıf Gerilimi 

 

Şekil 52: Arıza Konumundan Sonraki Metalik Kılıf Gerilimi 
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Şekil 51 ve Şekil 52’yi kıyaslarsak kılıf gerilimlerinin ters yönde olduğunu farkederiz. Bu 

ters yönlü kılıf gerilimlerinin farkı 9kV’tan daha fazla olacaktır. Bu da metalik kılıfın 

bağlantı kopukluğunun olduğu noktadaki gerilimin 9kV’un üstünde olması demektir. Kısa 

devre arızası esnasında metalik kılıf bağlantı kopukluğunun olduğu noktada bu derece 

yüksek gerilim ve ayrıca arızanın olmadığı diğer iki fazdaki anlık gerilim yükselmesiyle 

beraber kablo izolasyonunu en zayıf olduğu noktadan delebilir ve ikinci bir arızaya 

sebebiyet verebilir.  

Bu sebeple kablo metalik kılıf bağlantılarında herhangi bir kopukluk sorunu kısa devre 

anında kablo izolasyonunun dayanmamasına sebebiyet verebilir.  

 Senaryo 3: Metalik Kılıfı Çift Taraflı Topraklanmış Fiderder 2500. Metrede 

Tek Faz Toprak Arızası (1000. metrede ve 2000. metrede metalik kılıfta 

süreksizlik mevcut) 

Eğer iki noktada metalik kılıfta süreksizlik mevcutsa(1000. metrede ve 2000. metrede) ve 

faz toprak arızası 2500. metrede meydana gelirse, şebeke için çok tehlikeli bir durum 

meydana gelmiş olur. Metalik kılıfta süreksizlik mevcut olduğundan normal çalışma 

koşullarında dahi kılıf üzerinde 4kV’luk bir gerilim mevcut olduğundan, kısa devre arızası 

anında bu kılıf gerilimi 7kV seviyelerine çıkacaktır ve kılıf süreksizliğinin olduğu 

noktalardaki gerilimler ters yönlü olduğundan süreksizliğin olduğu noktalar arası gerilim 

farkı 10kV seviyelerinde olacaktır. 

 

Şekil 53: Metalik Kılıfta 2 Adet Kopukluğun Olması Durumu 

Metalik Kılıf 

Süreksizlik(Kopukluk) 

Noktaları 
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Şekil 54: Kaynak Tarafı Metalik Kılıf Gerilimi (Arıza Konumunda Önceki Kısım) 

 

Şekil 55: Yük Tarafı Metalik Kılıf Gerilimi (Arıza Konumundan Sonraki Kısım) 
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Kaynak tarafı ve yük tarafı metalik kılıf gerilimlerini normal koşullardaki ve arıza 

anındaki değerlerini göz önünde bulundurursak, normal koşullarda 4-5kV seviyelerinde 

olan gerilim genlikleri arıza anında 7 ile 9kV arasında bir değerde olacaktır. Bu gerilim 

değerleri kablonun izolasyonunun en zayıf olduğu noktada kablonun izolasyonunun 

delinmesine yol açabilir. Ayrıca normal çalışma koşullarında dahi 4kV’luk metalik kılıf 

gerilim değeri( 2.6kV rms ) devamlı olarak kılıf üzerinde olacaktır. Bu gerilim değeri de 

sürekli olarak kablo boyunca kısmi deşarjlara sebebiyet verecek ve zamanla kabloda 

arızaya neden olacaktır. 

Yukarıdaki senaryolardan yola çıkarak kısa devre anında metalik kılıf üzerinde oluşan 

gerilimleri kılıf üzerinde kopukluk olup olmamasına bağlı olarak özetlersek: 

Metalik kılıfında izole kısma sahip kablonun izole olan kısmı aşırı gerilime maruz kadığı 

için özellikle kısa devre anında yavaş yavaş dış kılıfta dahil yanabilmektedir. Bu tarz 

vakalara BEDAŞ şebekesinde de rastlandığı bilinmektedir ve bu proje kapsamında yapılan 

analiz ve çalışmalarla bu sorunun metalik kılıf kaynaklı olduğu savı ortaya atılmıştır. Bu 

tür süreksizliklere sahip kablolarda daha önce de açıklandığı gibi tek taraflı bonding işlemi 

yapılamamıştır. Çünkü kablo üzerinde süreksizliğe sahip bir nokta varsa parafudr 

uygulanması durumunda parafudr ile süreksizliğe sahip nokta arasında izole bir kısım 

yaratılmış olunacaktır. Bu yüzden TEİAŞ çıkış kablolarında SVL uygulaması 

yapılmamıştır. TEİAŞ çıkışı olmayan sekonder uzun kablolarda ise ölçümler sonucunda 

metalik kılıf süreksizliğine sahip olmayan kablolarda SVLile tek taraflı birleştirme metodu 

uygulanmıştır. Örnek olarak herhangi bir kablodaki süreksizlik ve izole kısım bulunması 

durumunu gösteren görsel Şekil 56’daki gibidir. Ayrıca mevcut durumda TEİAŞ 

kablolarında ilk başta uygulanması düşünülen fakat süreksizliklerden dolayı 

uygulanamayan metod ve daha sonradan uygulanması kararlaştırılan metoda ilişkin 

görseller Şekil 57 ve Şekil 58’de gösterilmiştir. 
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Şekil 56: Kablodaki Metalik Kılıf Süreksizliklerini ve İzole Kısımları Gösteren Görsel 
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Şekil 57: TEİAŞ Fiderlerinde Uygulanması Planlanmış Fakat Uygulanamamış Metod 

 

Şekil 58: TEİAŞ Fiderlerinde İlgili Metodun Uygulamasının Yapılması Durumundaki 

Sorunlar 

Metalik kılıflardaki bu süreksizliklerin ek noktalarındaki kötü ve kalitesiz işçiliklerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine kablonun dış kılıfının herhangi bir nedenle mekanik 

zarar görmesi (iş makinesinin kabloya vurması vb. gibi nedenlerle) sebebiyle, metalik 
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kılıfında zarar görme olasılığı mevcuttur. Çok sayıda yapılan kablo metalik kılıf 

ölçümlerine göre BEDAŞ kablo şebekesinde metalik kılıf süreksizliğine sahip kablo oranı 

yüksektir.  Projeye bağımlı veya projeden bağımsız yapılan görüşme ve gözlemlere göre 

ek noktalarının kalite bakımından kötü olduğu, kimi durumlarda ek noktalarının 

yapımında metalik kılıfların bağlantısını iyi yapılmaması gibi sorunlar göze çarpmıştır. 

Kablo metalik kılıfı kablo şebekesi için önemli bir parçadır ve dolayısıyla ek 

noktalarındaki işçilik kablo şebekesinin arz güvenliği açısından optimum işletilebilmesi 

için kritik önem taşımaktadır.  

Yine, özellikle bazı DM çıkışlarında düzensiz fazla sayıda kablonun DM’den çıkması 

nedeniyle çalışma yapılması istenilen kablolarda enerjinin kesilmesine rağmen yüksek 

miktarda metalik kılıf akımları görülmüştür. Aynı sebepten dolayı ölçümler sırasında 

kablo başlarında normalden çok daha yüksek gerilim değerlerine rastlanmıştır. Ayrıca 

kabloların faz sıralarının net olmaması da (örneğin kablonun merkezde R fazından çıkıp, 

yeraltında çapraz yapması ve diğer merkezin S fazına girmesi gibi) yüzleşilen 

problemlerden biridir.  
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 Sonuçlar ve Değerlendirmeler 

Proje sonucunda BEDAŞ kablo şebekesinde, uzunluktan bağımsız olarak her kablo için 

tercih edilen ve sadece kablonun başlangıç ve bitiş hücrelerinde yapılan, çift taraflı 

birleştirme metodunun, fazla uzunluklara sahip kablolarda, özellikle kısa devre sırasında 

ciddi problemlere yol açabileceği belirtilmiştir. Bunun yerine 800 ila 1000 metreden az 

uzunluğa sahip kablolar için tek taraflı topraklamanın uygun olduğu (kayıpları azaltması 

ve akım taşıma kapasitesini artırması sebebiyle) belirtilmiştir ve 40 adet kısa kabloya bu 

metot uygulanmıştır. Aynı şekilde 1000 metreden uzun kablolar için ise yine tek taraflı 

topraklama metodu önerilmiştir. Bunun yanında çift taraflı topraklama metodu, kablonun 

muhtelif yerlerinde kılıf topraklaması yapılması kaydıyla(örneğin 4000 metrelik bir 

kablonun her 700 metrede bir topraklanması) kablo üzerindeki aşırı gerilimleri alacağı için 

önerilmektedir. 

7.Saha Çalışmaları bölümündeki transient modellemeler sonucunda, metalik kılıflarda 

süreksizlik söz konusu olduğunda, kablo üzerinde normal çalışma koşullarında ve kısa 

devre anlarında yüksek gerilimler meydana gelmektedir. Bu gerilimler ilk kısa devre 

anında soruna yol açmasa da sürekli gerilimler olacağı için kısmi deşarj yoluyla kabloyu 

yıpratacak ve arızalara sebep olacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda birleştirme 

metodları için yapılabilecek öneriler; 

1- Eğer kablonun metalik kılıfında süreksizlik(bağlantı zayıflığı ya da kopukluğu) 

yoksa; çapraz kılıf topraklama(cross bonding) metodunun fiderin uygun 

konumlarında uygulanması tavsiye edilir. Fider karakteristiklerine göre seçilen 

parafudr çapraz toprak noktalarında bağlantı kutusu(link box) aracılığıyla takılır. 

Takılacak parafudrun özellikleri fider karakteristiklerine ve kısa devre arıza 

akımlarına göre belirlenir. Fakat bu metod uygulanırken, uygulama yapılan kablo 

üzerinde ileriki aşamalarda bir değişiklik veya yeni bir ekleme yapılması 

istenmediği için BEDAŞ şebekesine uygun değildir. 

2- Eğer kablonun metalik kılıfında süreksizlik varsa; fiderin seçilecek konumlarında 

metalik kılıfların bağlantı kutuları aracılığla topraklanması tavsiye edilir. Böylece, 

metalik kılıftaki süreksizliğin yarattığı gerilim sınırlandırılmış olur. Süreksizlik 

noktasının kaynak tarafı ya da yük tarafıyla arasındaki mesafe 500metreden kısa 

olursa en kötü koşullarda dahi metalik kılıf üzerindeki gerilimin genliği 2kV’u 

geçmemektedir.  
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3- 1000 metreden kısa kablolar için; yük tarafındaki (DM tarafındaki) hücre içinde 

metalik kılıfların uygun parafudrlar aracılığıyla topraklanması tavsiye edilir. Eğer 

metot mevcut bir kabloya uygulanacaksa, kablonun metalik kılıfında süreksizlik 

olup olmaması belirlenmelidir ve süreksizliğe sahip olmayan kablolarda işlem 

yapılmalıdır. 

4- 1000m ile 1500 m arasındaki kablolar için; kablo orta noktasında metalik kılıfların 

topraklanıp kaynak ve yük tarafında uygun parafudrlarla topraklanması tavsiye 

edilir. Eğer metot mevcut bir kabloya uygulanacaksa, kablonun metalik kılıfında 

süreksizlik olup olmaması belirlenmelidir ve süreksizliğe sahip olmayan 

kablolarda işlem yapılmalıdır. 

5- 1500metreden uzun kablolar için; fider karakteristiklerine ve kablonun metalik 

kılıfından alınacak ölçümlerin sonucuna göre metalik kılıf topraklama metoduna 

karar verilmesi gerekir. BEDAŞ şebekesindeki kabloları göz önüne alırsak, 1.5 

km den uzun olan kablolarda her 600-700 metrede bir metalik kılıfların direkt  

topraklanması, kablonun uzunluğundan dolayı, özellikle kablonun orta 

noktalarına doğru arıza anında daha fazla olmak üzere oluşacak aşırı gerilimleri 

sınırlamaya yardımcı olacaktır. Yine metalik kılıflarda süreksizlik yoksa ve 

metalik kılıf işçiliğinin iyi yapılması öngörülüp ileride de metalik kılıf 

süreksizliğinin yaşanmaması sağlanırsa, 600-700 metrede bir kablo metalik kılıfı 

SVL vasıtasıyla topraklanabilir ve böylelikle kablolara sürekli tek taraflı 

birleştirme yöntemi de uygulanabilir. Ayrıca yapılacak olan çalışmaların, 

şebekedeki kablolara bağlanacak olan link box ve parafudrların bağlı olduğu 

lokasyonun CBS sistemine işlenmesi de faydalı olacaktır. 

Kablo metalik kılıfı, işletilmekte olan kablo şebekesi için önemli bir parametredir. 

Şebekedeki bazı arızaların metalik kılıf kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleşiyor 

olabileceği düşünülmektedir. Özellikle ek noktalarındaki kötü işçiliklerden kaynaklandığı 

düşünülen çok sayıda metalik kılıf süreksizlikleri proje kapsamında göze çarpmıştır ve 

kablo ek yapım işlerinin ciddi şekilde kontrol edilerek bu sorunun önüne geçilmesinin 

gerekliliği vurgulanmıştır. Bu proje kapsamında bu sorunları ortaya çıkarmaya yönelik 

analiz ve ölçümler yapılmıştır, bunun sonucunda da çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Böylelikle metalik kılıflar ve metalik kılıflar sebepli yaşanabilecek problemler hakkında 

farkındalık yaratılmıştır. 


