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Dağıtım	Şirketleri	AR‐GE	Projesi	Sonuç	Raporu	
ARGE Projesi sonuç raporu proje sahibi tarafından projenin tamamlanmasından sonraki 75 gün içinde tüm 

proje süreçlerine ait faaliyet ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanır. Kurum sonuç raporunda sunulan bilgilere 

ait  ilave açıklama, belge ya da bilgiler  talep edebilir. Sonuç raporu projenin genel değerlendirmesine esas 

dokümandır.  

A. Proje	Kimlik	Bilgileri:	

ARGE Proje Kabul # 
 
58898295-110.05.02.01 E15603   30.03.2016 

Başvuru Sahibi: 
 
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

 
Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:1 Başkent Kule 
Çukurambar Çankaya/Ankara 
 

Proje Adı: 

 
Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Akıllı Ayırıcı Sistemi 

Uygulaması  

 

Proje Bölgesi: 
 
Kastamonu  
 

Proje Süresi: 
 
20ay + 10ay 
 

 

B. Proje	Sonuç	Değerlendirme	Özeti:	
Bu bölüm gerektiğinde kamuoyu ile de paylaşılmak üzere projeye ilişkin genel bilgileri içerir sınırlı detaylar ile 

hazırlanacaktır.  

Proje kapsamında; arızalı branşmanı ana hattan ayırmak için düşük maliyetli, basit ve akıllı bir ayırıcı 
sisteminin tasarlanması, prototip çalışmalarının yapılması ve gerekli olan test sertifikalarının alınması ve 
sahada pilot bölge uygulamasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kendi karar destek mekanizmasına 
sahip bu ayırıcıların SCADA’yla entegrasyonu sağlanarak şebeke verisi üzerindeki durumu gözlemlenecektir. 

Proje sonunda ortaya çıkacak olan akıllı ayırıcı, yurtiçinde üretimi bulunmayan recloser ve sectionalizer'ın 
yerine kullanılabilecek, çok daha düşük bir maliyete sahip, ithalatı önemli ölçüde azaltacak ve ülkemiz için 
önemli bir ekonomik kazanım sağlayacaktır. Ayrıca geliştirilecek ürünün yurtdışına satışı, ihracata pozitif 
katkı sağlayacak ve ülkeye döviz girdisi sağlanmış olacaktır. SF6 gazı içermemesi sebebiyle gaz kaçağı riski 
olmayacak, ürünün ömrü uzayacak ve elektrik dağıtım şebekesinin kalitesi artacaktır. Geliştirilecek ürünün 
yerli bir ürün olması, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilebilmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
farklı versiyonların geliştirilmesine imkan verecektir. 
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C. Proje	Sonuç	Değerlendirmesi:	

C.1.	Proje	İş	Planı	ve	Zaman	Takvimi	
Gerçekleşme bazlı nihai iş planı sunulacaktır. İzleme raporuna göre sapmalar varsa açıklamaları yapılacaktır. 

Proje iş planı ve zaman takvimi aşağıdaki şekildedir: 

 

C.2.	İş	Paketleri	
Gerçekleşme  bazlı  iş  paketler  bilgileri  sunulacaktır.  İzleme  raporuna  göre  sapmalar  varsa  açıklamaları 

yapılacaktır. 

İş Paketi 1 Proje Yönetimi ve Dokümantasyonu 

Bu iş paketi diğer iş paketlerini kapsadığı için diğer iş paketlerinin yönetilmesi ve organize edilmesi bu iş 
paketinde esastır. Organizasyon şemasında belirtilen birimlerin projeye verebilecekleri katkılar belirlenecek 
ve süreç boyunca uygulanacak görev dağılımlarına karar verilecektir. 

Proje kapsamının belirlenmesi, 

Proje insan kaynaklarının, görev ve sorumlukların netleştirilmesi, 

Projede kullanılacak araçların ve sistemlerin belirlenmesi, 

Proje iletişim kanallarının belirlenmesi, 

Proje paydaşlarının belirlenmesi, 

Proje risklerinin belirlenmesi ve yönetimi, 

Projede boyunca iş-zaman ve maliyetlerin yönetimi 
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İş Paketi 2: BT Araştırma Değerlendirme 

Geliştirilecek olan akıllı ayırıcı ürünü ana hatlarıyla akım transformatörü, ayırıcı mekanizması ve haberleşme 

modülünden oluşmaktadır. Yurt içinde buna benzer bir ürünün olmaması ve kullanılmaması sebebiyle akıllı 

ayırıcıya özgün herhangi bir TEDAŞ şartnamesi bulunmamaktadır. Ancak ürün özünde bir ayırıcı olduğu için 

bir ayırıcıda bulunması gereken temel parçaların minimum gereksinimlerine sahip olmak zorundadır. Bu 

duruma göre bu ürün IEC 62271-102 ve TS EN 62271-102 standartlarına uygun olması gerekmektedir. 

Haberleşme özelliği olduğu için modülünün IEC 60870-5-101 standardına uygun üretilmesi gerekmektedir. 

Bu standartlar bu projenin literatür araştırması kapsamında incelenmiştir. Proje kapsamında özel bir TEDAŞ 

şartnamesi yoktur ancak TEDAŞ orta gerilim ayırıcıları teknik şartnamesine uygunluk göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Akıllı ayırıcının tasarımına başlamadan önce ayırıcının çalışacağı gerilim seviyesi, nominal akım değeri, kısa 

devre akım değeri, frekansı vb. değerlerin belirlenmesi gerekmektedir. İlgili değerlere göre tasarımda 

değişikler oluşabilmekte ve fiyat belirlenmektedir.  

Standartta belirtilen normal çalışma koşullarında üretilen cihazın sorunsuz bir biçimde çalışması 

gerekmektedir. Bu çalışma koşulları TEDAŞ şartnamesine IEC 62271-102’ ye uygun olarak belirlenmiştir. 

Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki 

tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları;     

     - Çok soğuk iklimler için  :-50°C ve +40°C  

     - Çok sıcak iklimler için   : -5°C ve +50°C  

Akıllı ayırıcının şartname ve standartlara göre sahip olması gereken izolasyon seviyelerine ilişkin 52 kV’a 

kadar olan sistem gerilimi, güç frekans gerilimi ve yıldırım darbe gerilimine ilişkin değerler Tedaş 

Şartnamesinde belirtilmektedir. 

Onay Tip Testleri: 

1-İzolasyon Testi 

2-Standart Testler (IEC-TS) 

3-Dielektrik Testleri 

4-Yıldırım Darbe Testleri 

5-Şebeke Frekanslı Gerilim Dayanım Testi 
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6-Sıcaklık Testi-Donma Testi 

7-Mekanik Dayanım Testleri 

8-Rutin Testler 

Akıllı ayırıcıda kullanılmak üzere üretilecek akım transformatörünün IEC 61869-1, IEC 61869- 2 ve TS 620 

EN 60044-1 standartlarına uygun olması durumunda, bütün talepleri karşılayacağına karar verilmiştir. İlgili 

standarda göre akım transformatörünün tasarımına başlamadan önce ayırıcının dolayısıyla akım 

transformatörünün çalışacağı gerilim seviyesi, frekans, primer ve sekonder akımlar, kısa devre dayanım akımı, 

kaç adet sekonder olacağı, sekonderlerin güç ve sınıf değerleri, vb. değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.  

Standartta belirtilen normal çalışma koşullarında üretilen cihazın sorunsuz bir biçimde çalışması 

gerekmektedir. Bu çalışma koşulları TEDAŞ şartnamesinde IEC 61869-1 e uygun olarak -40 / +40 °C olarak 

belirtilmiştir. Normal çalışma koşullarında rakımın 1500 metrenin altında olduğu varsayılmaktadır.   

Ayrıca TEDAŞ şartnamesine göre:  

 Rüzgâr basıncı 70 kg/m² (yuvarlak yüzeyde) / 120 kg/m2 (düz yüzeyde),  

 En yüksek güneş ışınımı 500 W/m²,   

 Buzlanma Sınıf 10, 10 mm,   

 Ortam Hava Kirliliği normal olarak belirlenmiştir.  

İki veya daha fazla kısma bölünen primer ve sekonder sargılarda kısımlar arası beyan şebeke dayanım gerilimi 

3kV (etken), sekonder sargı yalıtım beyan şebeke dayanım gerilimi 3kV (etken), sarımlar arası yalıtım için 

beyan şebeke dayanım gerilimi 4,5 kV (tepe) olarak belirlenmiştir.  

Tasarım kuralları başlığı altında (IEC 61869-1, 5.2 numaralı ara başlık) transformatörün uyması ve dayanması 

gereken yalıtım kuralları gerilim seviyeleri için beyan şebeke dayanım gerilimi ve beyan yıldırım darbe 

dayanım gerilim değerleri verilmiştir 
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İş Paketi 3: Ön Tasarım ve Tasarım Çalışmaları 

İP‐3 kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki şekildedir. 

A. Arıza anında çalışma senaryosunun hazırlanması ve bakım senaryosunun belirlenmesi 

B. Elektriksel tasarım 

      - Ölçü trafosu tasarımı 

      - GSM modülü tasarımı 

      - Güç ünitesinin seçimi 

      - Röle sistemlerinin seçimi 

C. Mekanik tasarım 

     - Dikey ayırıcı kavramsal ve final tasarımının gerçekleştirilmesi 

      - İzolatör seçiminin yapılması 

      - 3 boyutlu modellemenin yapılması 

Akıllı ayırıcı üzerinde bulunan tüm kısımlar bir araya getirilerek hatanın algılandığı andan itibaren ayırıcının 

açılmasını sağlayan açma bobinine kadar olan ana modelin çalışma diyagramı aşağıdaki gibi kurgulanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil’de görüldüğü üzere ana model 3 adet akım transformatörü, röle, haberleşme modülü ve diğer elektronik 

devrelerin bulunduğu bir PLC kart, açma bobini ve tüm devre elemanlarının güç ihtiyacını karşılayan bir akü 
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redresör grubundan olması planlanmıştır. Ayrıca, akü redresör grubunun sürekli şarj olabilmesi için gerekli 

enerjiyi aktif hattan almaya yarayan bir adet şarj ünitesi kullanılmıştır.    

Geçici Arıza Durumunda Ana Model Çalışma Mekanizması 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde oluşan hatalar kalıcı ve geçici olmak üzere iki ana başlık altında ifade 

edilebilir. Dağıtım sisteminde kullanılması planlanan akıllı ayırıcının da geçici ve kalıcı arıza durumlarında, 

iki farklı senaryoda; kesici ya da tekrar kapamalı yük ayırıcısı (recloser) ile koordineli çalışacağı 

öngörülmüştür. Bu senaryoların ilki geçici arıza durumudur. Havai elektrik dağıtım sistemindeki hataların 

%80-90’ı geçici arızalardır ve bunlar kesici veya recloser tarafından temizlenir. 

 

Şekil’de görüldüğü üzere kesici hata akımını algıladıktan sonra açması için gerekli olan süre T1’dir. Akıllı 

ayırıcı birinci T1 periyodunun sonunda hata akım sayısını 1 olarak sayar ve recloser açar. T2 (30-45 sn)  hattın 

yeniden kesici tarafından yüklemesi için gerekli olan zamandır. T2 periyodunun sonunda eğer akım değeri 

(Inom) kesici ve akıllı ayırıcı hata akımı eşiklerinin (Ihata) altında ise akıllı ayırıcı sayma işlemini sonlandırır, 

kendini sıfırlar.   

Ana model diyagramında yer alan üç fazdan herhangi birinde ya da birkaçında kısa devre hatası meydana 

geldiği zaman, bu kısa devre akımı, akım transformatörleri tarafından sekonder kısma sahip oldukları oran 

doğrultusunda indirgenerek röleye girdi sinyali olarak verilir. 
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Kalıcı Arıza Durumunda Ana Model Çalışma Mekanizması   

Akıllı ayırıcının ana modeline ait ikinci çalışma senaryosu kalıcı arıza durumudur. Elektrik sistemindeki 

arızaların %10-20’si ise kalıcı arızalardır.  Sistemde meydana gelen kalıcı arızalar hem teknik hem de 

ekonomik anlamda büyük kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıpların minimize edilmesi amacıyla, akıllı 

ayırıcının, kesici ya da recloser ile koordineli çalışarak, kalıcı hatanın meydana geldiği orta gerilim hattına ait 

dalları sistemden ayırması gerekmektedir.   Kalıcı arıza durumunda, akıllı ayırıcının üzerinde bulunan sayacın, 

kesicinin durumlarını ve hat akımının zamana göre değişimini gösteren grafik ve tablo aşağıdaki gibidir. 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, arızanın devam etmesi durumunda, hata sinyalinin geldiği ikinci T1 

periyodunun sonunda, kesici tekrar açar akıllı ayırıcı üzerindeki sayaç " 2 " değerini alır. Bu açma 

işleminden sonra kesici belirli bir T3 (60 sn) süresi boyunca açık kalacaktır.   

Arızanın devam etmesi durumunda, akım transformatörleri aracılığıyla algılanan hata sinyalleri tekrar röleye 

girdi sinyali olarak verilir. Böylece, rölenin çıkış sinyali tarafından ikinci kez uyarılan haberleşme modülü 

üzerindeki sayaç konumunu “2” ye getirir. Sayaç durumu “2” ye geldikten sonra açma bobini haberleşme 

modülü tarafından tetiklenir ve akıllı ayırıcının açılmasını sağlanır. haberleşme modülü hatanın meydana 

geldiğini belirten durum mesajını ilgili merkezlere aktarır.   
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Haberleşme Modülü Ön Tasarım   

Arızanın akıllı ayırıcı tarafından haberleşme modülü aracılığıyla algılanıp arızalı kısmın izole edilmesi ve 

bilginin merkeze iletilmesi için modülün sahip olması gereken fonksiyonel özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

a.  Haberleşme modülü kullanılarak, gerçek zamanlı konum/durum (ayırıcı açık ya da kapalı) bilgisini 

belirlenen merkeze operatör üzerinden gönderecektir.  

b. Haberleşme modülü ile gerçek zamanlı “modül çalışıyor” bilgisini belirtilen merkeze (numaraya) belirtilen 

saat aralıklarla gönderecektir.  

c. Haberleşme modülü hata sayma işlemini kendi yapacak ve geçici ve kalıcı arızalarda aşağıda belirtilen 

senaryolarda çalışması sağlanacaktır:  

 Arıza geçici ise, modül kendini resetleyerek, kesicinin ilk açma periyodu sonunda (30-45 saniye) 

saymayı durduracak ve sayacı “0” konumuna getirecektir. Modül bilgilendirme amaçlı bilgi 

gönderimini geçici arızada yapmayacaktır.  

 Arıza kalıcı ise kesicinin ikinci açma periyodu sonunda (60 saniye) sayaç “2” konumuna getirilerek, 

açma bobinin önündeki röleye gerekli olan çıkış gerilimi verilecektir. Kalıcı arızada gerekli 

bilgilendirme yapılacaktır.  

d. Aşağıdaki bilgilere ait ayarlamalar ara yüz yazılımından yapılabilecektir.  

 Konum bilgisi  

 Modül çalışıyor bilgisinin merkezi sistemlere gönderilme sıklığı (saat) 

Epoksi Modül Ön Tasarım 

Sistemdeki hata akımını algılaması için akıllı ayırıcının üzerinde her faz için ayrı bir akım transformatörü 

bulunmaktadır. Akım transformatörlerinin bir izolatörle topraktan ve diğer fazlardan izole edilmesi 

gerekmektedir. Ancak izolatörden çıkacak ölçüm kablolarının bu izolasyonu bozacak olması, akım 

transformatörü ve izolatörünün birlikte üretilmesi fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, akım transformatörleri 

36 kV seviyesine izole olmuş bir izolatör kısımla birleşerek akıllı ayırıcının epoksi modülünü oluşturulması 

planlanmıştır. 

Epoksi modülün üretimi için döküm yöntemleri, reçine çeşitleri, döküm yöntemine göre kalıp tasarımı vb. 

konularda araştırma, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Akım Transformatörü Ön Tasarımı   

Akıllı ayırıcı orta gerilim dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere tasarlanarak üretimi planlanan bir üründür. 

İncelenen teknik şartname ve standartlarla birlikte gerçekleştirilen müşteri görüşmeleri sonucunda modülün 

içerisinde yer alacak akım transformatörünün aktif kısım özellikleri için ön tasarımı gerçekleştirilmiştir. Akım 
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transformatörü tasarımına etki eden sistem parametreleri;  Nominal rated akım değeri (100-200-300-400-

500 A vb.),  Nominal kısa devre akımı (25 kA/1s)  Sınıf (5P)  Doyma Katsayısı (10)  Güç değeri (5 

VA) olarak sıralanabilir. 

Röle Seçimi ve Koordinasyon 

Elektrik sistemlerinde jeneratörler, güç transformatörleri, iletim hatları, izolatörler, kesiciler, baralar, kablolar, 

röleler, ölçü transformatörleri ve çeşitli yükler bulunmaktadır. Hat üzerinde kısa devre veya yalıtım hataları 

sonucu oluşan arklar ve yüksek gerilimler sisteme büyük zarar verebilmektedir. Meydana gelen bu hatalar tek 

faz-toprak, iki faz-toprak,  faz-faz kısa devre,  üç faz kısa devre olabilmektedir. Ancak, hatanın yeri hat 

üzerinde herhangi bir nokta olabilir. Hatanın büyüklüğü ise hata empedansı ve hatanın ana kaynağa yakınlığına 

göre değişmektedir.    

Koruma röleleri normal sistem koşullarında çalışmayıp yukarıda belirtilen hatalar olduğunda hatanın yerini 

tespit edip ve sistemden izole etmek için uygun kontrol devresini tetikleyen cihazlardır. Dolayısıyla donanım 

ve personel güvenliği, elektrik beslemesinin sürekliliği ve kalitesi açısından röleler son derece önem arz 

etmektedir. Bu da röle seçiminin doğru yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

Güç Besleme Ünitesi 

Tüm sistemin koordineli, sağlıklı bir şekilde çalışması ve akıllı ayırıcının kullanım amacına hizmet edebilmesi 

için tüm elemanların sürekli olarak bir güç kaynağıyla beslenmesi gerekmektedir. Trafo merkezlerinde 

yardımcı ekipmanlar için kullanılan gerilim seviyelerinin 12, 24,110 VDC ‘dir. Kullanılacak rölenin ve güç 

bobinin bulunan modelleri en çok 24 VDC gerilim ile çalışmaktadır. Bu sebeple bahsedilen komponentlere 

giriş gerilimi bakımından uyan redresör 24 VDC çıkış gerilimi vermelidir. Bu sebeple 24 VDC çıkış gerilimine 

sahip 7 Ah’lık bir akü redresör grubunun tedariki yapılmıştır. Kullanılması planlanan rölenin normal aktif 

durumunda miliamper seviyesinde akım çekmektedir. Bu sebepledir ki 7 Ah’lik bir redresör, kullanılacak röle 

kapsamında ihtiyacı tamamen karşılamaktadır.   
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Şarj Ünitesi    

Akıllı ayırıcı sisteminin dağlık ve kırsal alanlarda kullanılması planlandığından dolayı uzun süre bakım 

yapılmadan alışması gerekiyor. Bu sebepledir ki güneş enerjisi paneli önerisi projenin kapsamı dışında 

tutulması planlanmaktadır.    

 

 

İş Paketi 4: Prototip Üretimi 

Orta gerilim direk tipi ayırıcılar yapısal olarak iki veya üç izolatörlü olarak ve üç fazlı üretilmiştir. Göreceli 
olarak basit yapılı bu ayırıcılar elle veya motorla kumanda edilebilmektedir. Bir faz üzerinde hareketli ve 
hareketsiz kontaklar bulunmakta, hareketli kontağa hareket genelde izolatörlü itici bir kol yardımıyla 
verilmektedir. Bu Projede Mekanik kontak kullanılmıştır. 

Şasi, İzolatörler ve açma kapama mekanizmasının monte edildiği köşebent veya profilden yapılan aksamdır. 
Ayırıcı şasileri genellikle daldırma galvanizli veya elektrostatik toz boyalı olarak üretilir. Bu proje kapsamında 
Galvanizli daldırma kullanılmıştır. 

Gerilim altında bulunan bölümden ve topraktan yalıtılmış olup, sabit ve hareketli kontakları tutturmak için 

kullanılan izolatörlerdir. İzolatörler farklı materyallerden üretilebilmektedirler, bunlar; Seramik Silikon 

Kompozit veya Epoksi olmaktadır. Bu projede Seramik izolatör kullanımıştır. 
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Sabit Kontaklar  

Her faz için bir adet olmak üzere üç adettir. Açma ve kapama sırasında hareket etmeyen kontaklardır. Bu 

kontaklar anma ve kısa devre akımlarına uygun kesitte elektrolitik bakırdan üretilmiştir. 

Hareketli Kontaklar; 

Her faz için bir adetten bu kontaklarda üç adettir. Açma ve kapama sırasında hareket mekanizmasıyla beraber 

hareket ederler, kapama işleminde sabit kontaklarla birleşirler ve devreyi kapatırlar. Hem hareketli hem de 

sabit kontaklar gümüş kaplı elektrolitik bakırdan üretilmiştir. 

Ayırıcı Konstrüksiyon 

 

Orta gerilim direk tipi ayırıcıların yapıları iki tiptir, yatay ve dikey. Çalışmalar sırasında yapılan mekanik 

tasarımlarda bu tipler göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve modeller oluşturulmuştur. 
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 Genel olarak dikey tip ayrıcı tasarımının maliyetli olacağı öngörülmektedir. İzolatör sayısının fazlalığı bunun 

en büyük sebebidir. Aynı zamanda hareketli kontağın uzun ve dolu bir bakır mil olması da maliyet artıran 

sebeplerdendir. Tasarımda genel olarak çok fazla hareketli parça bulunmasının, üretim ve montajda problemler 

oluşturabileceği öngörülmektedir. Bu sebepler ve ileride oluşabilecek konstrüksiyon zorlukları düşünülerek, 

yapılan bu tasarım çalışmasından sonra, dikey tip ayrıcı alternatifleri üzerindeki çalışmalar sonlandırılmıştır. 
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İş Paketi 5: Ara Testler Ve Prototip Testleri 

Proje Kapsamında Yüklenici firma finansal ve hukuki sebeplerden dolayı gerekli ara test ve prototip testleri 
gerçekleştirememiştir. Yüksek Gerilim testleri de yapılamamıştır. Yüklenicinin 6 adet prototip taahhüdüne 
rağmen sadece 1 adet ürün çıkarılabilmiştir. Kalan 5 prototip ise yüklenici firma Emek Elektrik ve Emek Ar-
Ge firmasının finansal sıkıntıları sebebiyle üretilememiştir.    
 
 

İş Paketi 6: Saha Pilot Bölge Uygulaması 

Proje Kapsamında Yüklenici firma finansal ve hukuki sebeplerden dolayı gerekli ara test ve prototip testleri 
gerçekleştirememiştir. Yüksek Gerilim testleri de yapılamamıştır. Yüklenicinin 6 adet prototip taahhüdüne 
rağmen sadece 1 adet ürün çıkarılabilmiştir. Kalan 5 prototip ise yüklenici firma Emek Elektrik ve Emek Ar-
Ge firmasının finansal sıkıntıları sebebiyle üretilememiştir Saha Testleri için lokasyonlar ve tek hat şemaları 
belirlenmiştir ancak kurulum yapılamamıştır. 

 

İş Paketi 7: SCADA Entegrasyonu 

SCADA Entegrasyonu konusunda GEPA firması ile çalışılmıştır. 

 Controlgear'a yapılan tek ekleme AC besleme girişine L-N arası standart 14mm disk (430V, 8/20us 

4500kA)  bir varistor takılmasıdır. Kontrol ünitesinin AC girişi koruması yetersiz bulunduğu için eklenmiştir. 

İklim testlerine (IEC 60068) kontrol ünitesi tek başına girmiştir, çünkü tüm panoyu alabilecek kadar büyük bir 

test kabinine sahip değiliz. Zaten controlgear içerisinde iklimsel koşullardan etkilenebilecek başka bir 

elektronik cihaz bulunmamaktadır. Bu projede akü redresör grubu minimum düzeyde çalışacaktır. Kontrol 

ünitesi ve trip anında çalışacak olan 2A/300ms'lik solenoid'ten başka bir yükü bulunmamaktadır. Aküler 

sürekli tampon şarjda kalacağı için redresör ısınması olası değildir. Redresörün EMC suspectibility'si (surge 

hariç) de mühim değildir, çünkü herhangi bir durumda akü grubu cihazı beslemeye devam edebilecektir. Girişi 

trafolu olduğu için olası surge'ü damp edebilecek durumdadır. 

Tüm deney boyunca 26.9 VDC besleme kullanılmıştır, kontrol ünitesinin güç tüketimi 70 mA (aktif RF 

haberleşmesi) - 35 mA (pasif RF haberleşmesi) aralığında olmuştur. Bu güç tüketimi profili ile kontrol ünitesi 

günlerce AC gerilime ihtiyaç duymadan aktif kalabilir (ref: 12V/7Ah standart bir akünün 0.35C discharge'ı 20 

saat). 

• IEC 61000-4-4: Level 4 Power Port, Level >4 I/O 

- Test Planı: Ekteki resimlerde görülebilir. 

    - CDN: AC 

    - CCC: CB position, solenoid, CT input(s)     

- Gürültü Karakteristiği: Seviye 4 
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    - Coupling: Common Mode (L + N + PE) & Differential (L - N - PE) 

    - Polarite:    +/- 

    - Süre:    Her bir polarite için 1 dk 

    - Dalga Katarı Süresi:    15 ms @ 5 kHz 

    - Dalga Katarı Periyodu:    300 ms 

    - tr:    5 ns 

    - td:    50 ns 

    - CDN Vp :    4 kV 

    - CCC Vp:    4 kV (seviye 4'ün iki katı)  

- Performans: Hiçbir fonksiyonda düşüş veya değişim gözlenmemiştir. 

    - Koruma/Ölçme:    A 

    - Arayüz:    A 

    - Haberleşme:    A 

 

• IEC 60068-2-1: -20 °C / 6 sa 

- Test Planı: Ekteki resimlerde görülebilir. 

- Test Karakteristiği 

    - Metot:    Ae 

    - Koşullar: Test boyunca enerjili (26.9VDC), preconditioning boyunca da enerjili olacaktır. Deney 

boyunca RF haberleşme aktiftir ve SCADA'ya veri aktarımı gerçekleşmiştir, aralıklarla ve deney sonunda 

dijital girişlerin kontrolü, ölçme ve trip fonksiyonu deneyimlenmiştir     

    - Çalışma Sıcaklığı:    -20 Celcius derece 

    - Doğruluk:    < +/- 3 Celcuis derece 

    - Nem:    Uygulanamaz 

    - Deney Süresi:    6 saat 

    - Düzelme Süreci:    Uyulmamıştır, tüm fonksiyonel deneyler deney sürecinde gerçekleştirilmiştir. 

- Performans: Hiçbir fonksiyonda düşüş veya değişim gözlenmemiştir. 

    - Koruma/Ölçme:    A 

    - Arayüz:    A 

    - Haberleşme:    A 

• IEC 60068-2-2: +55 °C / 6 sa 

- Test Planı: Ekteki resimlerde görülebilir. 

- Test Karakteristiği 

    - Metot:    Be 

    - Koşullar: Test boyunca enerjili (26.9VDC), preconditioning boyunca da enerjili olacaktır. Deney 

boyunca RF haberleşme aktiftir ve SCADA'ya veri aktarımı gerçekleşmiştir, aralıklarla ve deney sonunda 

dijital girişlerin kontrolü, ölçme ve trip fonksiyonu deneyimlenmiştir     
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    - Çalışma Sıcaklığı:    +55 Celcius derece 

    - Doğruluk:    < +/- 3 Celcuis derece 

    - Nem:    <%50 RH 

    - Deney Süresi:    6 saat 

    - Düzelme Süreci:    Uyulmamıştır, tüm fonksiyonel deneyler deney sürecinde gerçekleştirilmiştir. 

- Performans: Hiçbir fonksiyonda düşüş veya değişim gözlenmemiştir. 

    - Koruma/Ölçme:    A 

    - Arayüz:    A 

    - Haberleşme:    A 
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İş Paketi 8: Raporlama 

Akıllı ayırıcının mekanik düzeneği yatay ve dikey tip olarak değerlendirilmiş ve ortaya dört tasarım 
konulmuştur. Tasarımlar kendi aralarında maliyet, üretim ve montaj kolaylığı, izolatör sayısı vb. özellikleri 
üzerinden değerlendirilmiştir.  

Ancak 2016 tarihinde başlayan projemiz, tüm avantajları bünyesinde bulunduracak bir yapıda dizayn 
edilmesine rağmen projeyi nihayetlendirme aşamasında pilot uygulaması yapılamamıştır. Proje başlangıcında 
6 adet prototipi planlanan üründen sadece 1 adet prototip imal edilebilmiştir. İmalatçı firmanın (EMEK 
ELEKTRİK-EMEK ARGE) finansal sıkıntıları dolayısıyla resmi iflasının açıklanması ve kendi bünyesinde 
bulunan epoksi döküm kısmının ayrılması sonucunda üretim faaliyeti durdurulmuştur. Yüksek Gerilim Testleri 
tamamlanamamış, yaz kış varyasyonları elde olmayan imalatçı kaynaklı sebeplerle yapılamamış ve proje bu 
şekilde kapatılmak zorunda kalmıştır. 

Dikey tip ayırıcı modelinden, maliyeti çok yüksek ve üretimi zor olması gibi sebeplerden dolayı vazgeçilmiştir.    

Aşağıdaki Resimde görülen Yatay tip alternatif’in her ne kadar izolatör sayısı az ve kontak temas alanı yüksek 

olsa da hareketli kontak yapısı için gerekli olan elektrik kablo bağlantısı zorluğu ve bu durumdan 

kaynaklanabilecek diğer zorluklardan dolayı bu tasarımdan da vazgeçilmiştir.  
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Aşağıda görülen diğer bir Yatay tip alternatif’de ise kontak temas alanının azlığı, kısa devre anında kaynama 

endişesi arz ettiği için ve aynı zamanda hareketli kontak açılma alanının elektrik kabloları sebebiyle 

etkilenmesinden dolayı, bu tasarımdan da vazgeçilmiştir.  

 

 

Üzerinde çalışılmak ve geliştirilmek üzere seçilen tasarım alttaki şekilde görülen alternatiftir. Bu seçimde ise, 

iyi kontak temas alanı, maliyet, üretim ve montaj kolaylığı başta olmak üzere tüm optimum noktalar 

sağlanabildiğinden projede bu alternatif kabul edilmiştir. 
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C.3	Kaynak	Kullanımı	ve	Bütçe	Gerçekleşmeleri	
Gerçekleşme bazlı nihai bütçe sunulacaktır. İzleme raporuna göre sapmalar varsa açıklamaları yapılacaktır. 

 

D. Projeden	Elde	Edilen	Katma	Değer:	
Proje  sonucu  elde  edilen  bilgi,  ürün  ve  benzeri  çıktıları  da  içerecek  şekilde  yaratılan  katma  değer 

açıklanacaktır.  Projeden  elde  edilen  katma  değerin  niteliğine  de  bağlı  olarak  sonraki  aşamalarda  atılacak 

adımlara ilişkin görüşler ve önerilere yer verilecektir. Yine projenin yaygınlaştırılması için gerekli olabilecek 

mevzuat (teknik şartname, geçici kabul, birim bedel vs. ) değişiklik önerileri de bu kısımda belirtilecektir.  

Enerji nakil hattının onarımı için gerekli olan zaman kısaltılarak ve arızadan etkilenen tüketici sayısı azaltılarak 

SAIDI endeksi düşürülecek, bu sayede müşteri memnuniyeti artırılarak kesintilerden kaynaklı şikâyetlerin ve 

dağıtım şirketlerinin maruz kaldığı cezaların önüne geçilecektir. Proje sonunda ortaya çıkacak olan akıllı 

ayırıcı, yurtiçinde üretimi bulunmayan recloser ve sectionalizer'ın yerine kullanılabilecek, çok daha düşük bir 

maliyete sahip, ithalatı önemli ölçüde azaltacak ve ülkemiz için önemli bir ekonomik kazanım sağlayacaktır. 

Ayrıca geliştirilecek ürünün yurtdışına satışı, ihracata pozitif katkı sağlayacak ve ülkeye döviz girdisi 

sağlanmış olacaktır. SF6 gazı içermemesi sebebiyle gaz kaçağı riski olmayacak, ürünün ömrü uzayacak ve 

elektrik dağıtım şebekesinin kalitesi artacaktır. Geliştirilecek ürünün yerli bir ürün olması, kullanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda modifiye edilebilmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı versiyonların geliştirilmesine imkân 

verecektir. 

 

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

Proje Kapsamında yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılar şu şekildedir; 

1-Yüklenici Firmanın finansal ve hukuksal sıkıntı yaşaması. 

2-Çalışılan Danışman Firmada yaşanan finansal ve hukuksal sıkıntılar 

3-Tip Testleri ve ara testlerden geçemeyen prototip 

4- Saha Testlerinin yapılamaması 

5- Sözleşme kapsamında olan ancak imal edilemeyen prototip miktarı 

6-Projede Yüklenici kaynaklı idari sorun yaşanması ve sürenin aşılması 

7-Yüklenici firmada proje yöneticisinin sürekli değişmesi 

8-Yüklenici tarafından düzenli olarak yollanması gereken ilerleme raporlarının tam ve zamanında 
yollanmaması 

9-Yanlış Röle seçimi 
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10-Haberleşmede GSM modülünün çalışmaması ve /veya kesintiye uğraması 

11-Kabul edilen ve geliştirilen modelin randımanlı olarak çalışmaması 

 

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

Proje sonucu elde edilen katma değerin diğer Dağıtım Şirketleri ile nasıl paylaşılabileceğine yönelik önerilere 

yer verilmelidir. 

Arazi şartlarının zor, yerleşim noktalarının birbirinden uzak olduğu bölgelerde elektrik dağıtım sistemleri, ucuz 

ve kolay işletilebildiği için genellikle radyal tiptir. Radyal sistemlerde ana hattan beslenen dallardan herhangi 

birinde bir arıza oluştuğunda, ana hattaki tüm kullanıcılar elektriksiz kalmaktadır. Zor arazi şartlarında arızalı 

dalın tespitinin uzun süreli ve maliyetli olması bu sistemlerin dezavantajıdır. Radyal dağıtım hattında oluşacak 

arızanın konumunun otomatik olarak bildirimini ve arızalı dalın (bakım görevlilerinin o noktaya ulaşmasına 

gerek olmadan) sistemden otomatik olarak izolasyonunu sağlanmalıdır. Bu ihtiyaçlar merkezle haberleşebilen 

(akıllı) bir ayırıcı sistemin çalışmalarının başlatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu projeyle beraber sorun yaşayan 

tüm EDAŞ’lar gerek müşteri memnuniyeti gerek yatırım planlama gerekse iş ve insan gücünden tasarruf 

edeceklerdir. Ayrıca ürünün yerli olması da yedek parça ekipman anlamında desteğin kuvvetli olması bununla 

beraber yerli ürünlerin yabancı menşeili ürünlerde rekabetinin kolaylaşmasını da sağlayacaktır.  

 


