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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # 32841861-110.05.02.99-51577-18.10.2018 

Başvuru Sahibi: 

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

 

-Bağlarbaşı Mahallesi Refahevler Sok. No2/2 B-Blok Maltepe 

İSTANBUL 

-Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi No:2 Seyhan 

ADANA 

-Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:1 

Başkent Kule Çukurambar Çankaya / ANKARA 

 

Proje Adı: 
Yerli Recloser (Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici) 

Geliştirilmesi 

Proje Bölgesi: 
Şile, Gaziantep, Kastamonu (henüz kurulumlar 

gerçekleşmemiştir) 

Proje Süresi: 18 Ay 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Recloserlar direk üstü montaj yapabilen ve geçici arızalarda ayarlanabilen kısa süreler içerisinde şebekeyi 

tekrar enerjilendirerek tedarik sürekliliği sağlayan havai hat kesicilerdir. Proje kapsamında BATEL 

Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasıyla birlikte yerli olarak üretilecektir. Bugüne kadar literatür 

araştırması, kavramsal tasarım, detaylı ürün tasarımı tamamlanmıştır. Prototip üretimi için kalıplar üretilmiş 

ve sevkiyatları başlamıştır. İlk iş paketinde özellikle recloser’larla ilgili IEEE Std C37.60-2018 ve IEC 62271-111 

Edition 3.0 2019-02 standartları ayrıntıları ile incelenmiştir. SF6’lı recloser’lar kapsam dışı bırakılarak vakum 

kesici kullanan 10 adet ürün ve TEDAŞ Recloser ve Sekonder röle şartnameleri arasında benchmarking 

çalışması gerçekleştirilmiştir ve sonuçta üretilecek yerli recloser’ların teknik isterleri tüm ayrıntılarıyla 

belirlenmiştir. Standartlar kullanılarak gerekli tip ve rutin testler belirlenmiştir. Detaylı ürün tasarımına 

hazırlık olarak yurt içinde ve yurt dışında recloser ve alt bileşenlerini kapsayan bir patent araştırması 

gerçekleştirilmiş ve herhangi bir patent ihlaline karşı önlem alınmıştır. Detaylı ürün tasarımı iş paketinde 

krepaj mesafeleri, aktüatör, şase, elle açtırma sistemi, kontrol panosu tasarımı gibi görevler tamamlanmış, 

ürünlerin teknik çizimleri oluşturulmuş ve kalıplar tasarlanmıştır. Ardından tasarımlara uygun olarak imalat 

aşamasına geçilmiştir. Kalıp üretimi tamamlanmış olup prototip üretimine başlanacaktır. Projenin bundan 

sonraki aşamalarında ön testler gerçekleştirilmesinin ve ardından üretilen prototipler uluslararası test 

laboratuvarlarında tip teste gönderileceklerdir. Tip testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından fabrika 

kabul testleri gerçekleştirilecek ve 1’er adet recloser AYEDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ sahalarına 

montaj yapılacaktır.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Danışman firma ile sözleşme 1 Mart 2019 tarihinde imzalanmış ve proje bu tarihte başlamıştır. Oluşturulan 

ilk proje planına göre 2. İş paketinde ve 3. İş paketinde sarkmalar meydana gelmiştir. 2. İş paketinde tasarım 
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alternatifli olarak gerçekleştirilmiş ve farklı tasarımların seri üretim aşamasındaki kolaylıkları 

karşılaştırılmıştır. Bundan dolayı yaklaşık 1 aylık uzama gerçekleşmiştir. 3. İş paketinde ise gerekli 

malzemelerin tedariği aşamasında planlanandan uzun sürelerin verilmesi iş paketinin 2 ay uzamasına sebep 

olmuştur. Ancak 4. ve 5. İş paketinde gerçekleşen gecikmelerin giderilmesi planlanmaktadır. Şu an herhangi 

bir süre uzatımı gerekliliği bulunmamaktadır. 

 

Şekil 1 Proje başındaki iş zaman planı 

 

 

Şekil 2 Güncellenen iş zaman planı 

B.3. İş Paketleri 

İş Paketi 1-Literatür Araştırması ve Kavramsal Tasarım 

 Standart ve şartnamelerin temini ve incelenmesi- Teknik isterlerin belirlenebilmesi için recloser 

ve rölelerle ilgili standartlar incelenmiştir. TEDAŞ MYD/2004-047.B, TEDAŞ MYD/96-027.B, IEEE 

C37.60 ve IEC 62271-111 kullanılan temel referanslar olmuştur. 

 Yurtiçi ve yurtdışı Patent araştırması-Hem tasarım aşamasında düşünülmeyen alanların tespiti 

hem de patent ihlali sorunuyla karşılaşılmaması için recloser ürünü ve alt bileşenlerini kapsayan 

patent araştırması gerçekleştirilmiştir.  

 Yurtdışı firma ürünlerinin incelenmesi ve Benchmarking çalışması-Piyasada dünyanın farklı 

yerlerinde üretilen ve farklı tasarımlara sahip birçok recloser bulunmaktadır. Bunlar içerisinden 

9 adet recloser’ın detaylı tüm özellikleri çıkarılmış ve avantaj-dezavantajları karşılaştırılmıştır.   

 Detaylı teknik isterlerin oluşturulması-standartlar, şartnameler, benchmarking çalışması ve 

patent araştırması sonucu geliştirilecek recloser’ın tüm teknik özellikleri çıkarılmıştır.  

İş Paketi 2-Detaylı Ürün Tasarımı 

Bu iş paketi kapsamında aşağıdaki görevler gerçekleştirilmiş ve iş paketi tamamlanmıştır. 

Tasarım parametrelerinin belirlenmesi 

 Harici şartlar için emniyetli krepaj mesafelerinin belirlenmesi  
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 Harici şartlarda kirli ortamlar için kutup kanat profilinin belirlenmesi  

 Harici şartlarda nemli ortamlar için tasarım parametrelerinin belirlenmesi  

 Recloser kutup tasarımı için parametrelerin belirlenmesi  

 Recloser kutup için vakum tüp seçimi  

 Seçilen vakum tüp kontak yüklerine uygun manyetik aktüatör parametrelerinin belirlenmesi  

 Kumanda ve haberleşme panosu tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve malzeme seçimi  

 

Kumanda ve haberleşme panosu tasarımının yapılması  

 Haberleşme sorunlarına karşı(GSM şebekesi vb.) alternatif çözüm yollarının araştırılması  

 SCADA ile haberleşme protokollerinin belirlenmesi ve ilgili güvenlik test metotlarının 

geliştirilmesi  

 

Kutup tasarımı  

 Kutup içi baralar ve komponentlerin tasarımı  

 İzole kol tasarımı ve kontak baskı yayların seçimi  

 Recloser şase ve aktüatör parça tasarımları  

 Recloser ana şaft, manivela ve bağlantı parça tasarımları  

 Recloser elle açtırma sistemi ve parçaların tasarımı  

 Kaynak fikstürleri ve aparat tasarımları  

 Harici tip kontrol panosu, iç ve bağlantı parçaları tasarımı  

 Direğe bağlantı için çelik konstrüksiyon ve elle açtırma için kol(hookstick) tasarımı  

Gerçekleştirilen tasarıma göre ürünün genel görünümü Şekil3’teki gibidir. 
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Şekil 3 Recloser direk üstü montaj görünümü 

İş Paketi 3-Prototip Üretimi & Tip Testler 

İş paketi 3 kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki gibidir. Henüz iş paketi 

tamamlanmamıştır.  

 Eaton interrupter WL-42323 sipariş ve tedarik 

 Toroidal trafo, gerilim bölücü sipariş ve tedarik 

 Kutup kalıbı teklif, sipariş ve tedarik 

 İzole kol teklif, sipariş ve tedarik 

 PM aktüator teklif, sipariş ve tedarik 

 Kumanda ve haberleşme panosu teklif, sipariş ve tedarik 

 Şase, ana şaft ve bağlantı parçaları sipariş ve tedarik 

 Direk bağlantı çelik konstrüksiyon sipariş ve tedarik 

Prototipler tamamlandıktan sonra uluslararası test laboratuvarlarında rutin ve tip testler 

gerçekleştirilecektir. Testlerin başarılı olmasının ardından fabrika kabul testi yapılacak ve iş paketi 

tamamlanacaktır. Gerçekleştirilecek testler 1. İş paketinde TEDAŞ şartnameleri ve ilgili standartlara göre 

belirlenmiş durumdadır.  

İş Paketi 4-Saha Uygulaması 
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İlgili eğitim dokümanları ve kullanım kılavuzları hazırlandıktan sonra, saha personeline eğitimler 

verilecek ve ardından ürünlerin montajları gerçekleştirilecektir. Gözlem sürecinin ardından karşılaşılan 

olumlu, olumsuz durumlar raporlanacaktır. 

İş Paketi 5-Proje Kapanışı 

EPDK kapanış raporu hazırlanacaktır ve ürünün tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Projenin 2. ve 3. İş paketlerinde planlanan sürelere göre sarkmalar yaşanmıştır. Ancak bu durumun toplam 

proje süresini etkilememesi için çeşitli önlemler alınmıştır. Bunun için 4. ve 5. İş paketinde yer alan bazı 

görevler 3. İş paketiyle paralel şekilde yürütülecektir. Örneğin kullanım kılavuzları ve eğitim dokümanları 3. İş 

paketine paralel olarak hazırlanacak ve saha uygulama noktaları kabul testlerinden önce belirlenmiş olacaktır. 

Bu sebeple 18 aylık proje süresinin içerisinde tüm aktivitelerin tamamlanması öngörülmektedir. Bu aşamada 

projenin uzamaması için Tip testlerin gerçekleştirileceği laboratuvarlarla ön görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 

nisan ayı için testlerin gerçekleştirileceği görüşülmüştür. En önemli risk ürünlerin tip testleri geçememesi ve 

prototiplerin tekrar üretilmesi gerekliliğidir. Bu gibi bir durumun mali sorumluluğu danışman firmaya aittir 

ancak proje süresini uzatacağı açıktır. Tip testlerde başarılı olabilmesi için ürün standartta belirlenen 

sınırlardan daha yüksek kriterlerle tasarlanmıştır ve fabrikada ön testler gerçekleştirilecektir. 


