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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul  2019 Temmuz Dönemi 

Başvuru Sahibi: DİCLE EDAŞ A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa yolu 3. Km Kayapınar/DİYARBAKIR 

Proje Adı: Trafo Yağı Dielektrik Voltaj Sensörü Geliştirilmesi Projesi 

Proje Bölgesi: DİCLE EDAŞ Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 15 ay 

Proje Sorumlusu: Hüsnügül TEKİN 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: Husnugul.tekin@dedas.com.tr 
 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
Elektrik şebekelerinde sürekli gerilim altında bulunan sabit ekipmanların izole edilmesi amacıyla elektrik, 

kimya, malzeme ve mekanik mühendislik yaklaşımları kullanılarak zaman içerisinde geliştirilmiş farklı 

teknikler kullanılmaktadır. Güç sistemlerinde bileşenlerin izole edilebilmesi için kullanılan en basit ve en etkili 

yöntemlerden biri de yalıtkan yağ kullanarak ekipmanın gerilim altındaki bileşenlerini bu yağa daldırmaktır. 

Bu teknik, kullanılan yağın delinme geriliminin, sistemin nominal geriliminden büyük olması durumunda 

oldukça başarılıdır ve günümüzde başta transformatörlerin büyük bir kısmı olmak üzere orta gerilim ve yüksek 

gerilim seviyesinde çok sayıda ekipman için tercih edilen bir yöntemdir. 

Yağlı transformatörlerde izolasyon sıvısı olarak transformatör yağının kullanılmasının iki önemli amacı vardır. 

Birinci amaç aktif kısımlar ile diğer parçalar arasındaki izolasyonu sağlamak ve diğeri ise transformatörün daha 

efektif bir şekilde soğumasını tesis etmektir. Ancak, zaman içerisinde transformatörün çalışma, ortam vb 

şartlarının değişimi ile transformatör yağı yukarıda bahsedilen görevlerini tam anlamıyla yerine 

getirememektedir. Dolayısı ile transformatör yağının yalıtım özelliklerinin bozulmasına delinme ve bu değerin 

oluştuğu gerilim seviyesine de delinme gerilimi denilmektedir. Bir transformatör delinme geriliminin üzerinde 

bir gerilim tatbik edildiğinde; trafo içerisinde delinme olayına bağlı olarak faz-toprak, faz-faz veya üç faz 

arızaları meydana gelebilmektedir. Ekipmanlara etkiyen dış kuvvetler, kısa devre durumları ve anahtarlamalar 

ile ortaya çıkan elektriksel darbeler, nem veya kirlilik sebebiyle kullanılan yağın dayanımı düşmekte ve 

delinme gerilimi de aynı şekilde azalmaktadır. Nihayetinde yalıtım fonksiyonunun yerine getirilememesi 

durumunda kısa devre durumları, ark oluşumu gibi sebepler ile ekipmanlar zarar görmekte ve ciddi bir 

maliyetin yanında manevi kayıp riski de ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumda planlı bakım çalışmaları 

kapsamında belirli periyotlarla transformatörlerden yağ örneği özel ekipmanlar yardımıyla alınarak 

laboratuvar ortamında delinme gerilimine yönelik testler ve ölçümler gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, 

yalıtım amacıyla kullanılan yağların içerisindeki nem miktarının farklı olaylar (darbe, sızıntı, elektriksel olaylar 

vb.) sebebiyle artışı durumunda ortaya çıkan risk, bir sonraki bakım ve yağ örneğinin alınarak test edilmesi 

sürecine kadar tespit edilememektedir. Çoğu senaryoda bu durum arıza ile sonuçlanmakta ve kesintilere 

sebep olmaktadır. Yaşanan arızanın etkisine göre transformatörün kullanım ömrünün tükenmesi de 

mümkündür. Bu durum göz önüne alındığında, transformatörlerde kullanılan yalıtkan yağın içerisinde 

çözünen nem miktarının sürekli takibi, oluşabilecek risklerin en hızlı şekilde tespit edilmesi ve müdahalenin 

gerçekleştirilerek çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek kesintilerin önlenmesi ve transformatörler gibi kilit 

ekipmanların daha uzun süre verimli şekilde kullanılabilmesi için oldukça önemlidir. 

Bu proje kapsamında öncelikle literatür araştırması gerçekleştirilerek transformatörlerde kullanılan sıvı 

yalıtkanların tipleri ve özellikleri incelenmiştir. Mineral, sentetik, bitkisel ve doğal yağlar üzerine 
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gerçekleştirilen çalışmaların ardından bu yağların elektriksel dayanımları ve sıvı yalıtkanlarda meydana gelen 

deşarjlar mercek altına alınarak değerlendirilmiş ve raporlanmıştır. Yağlarda delinmenin aşamaları 

incelenerek delinme geriliminin ölçülebilmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar ve test süreçleri ile laboratuvar 

ortamında gerçekleştirilen bu çalışmaların adımları değerlendirilmiştir. Yağlarda delinme geriliminin 

hesaplanabilmesi için doğrudan kullanılabilecek bir formül mevcut olmadığı için, konu ile ilgili özellikle 

günümüzde artan çalışmalar tespit edilerek yağlarda delinme gerilimin hesaplanmasına yönelik yapılan 

çalışmalar irdelenmiştir. 

Projenin ikinci adımında, bir pilot uygulama içerisinde, mevcut durumda yağların delinme gerilimini 

hesaplayan sensörlerle donatılmış endüstriyel tipte bir ürün temin edilerek, yine endüstriyel tip sıcaklık/nem 

sensörleri ile birlikte kullanılmıştır. Sensörler, belirlenen bir dağıtım transformatörüne tesis edilerek test 

süreçleri için hazırlanmıştır. 

 

Şekil 1 Sensörlerin Montajının Ardından Transformatör Üst Yüzeyinin Görünümü 

Test süreçlerinde, sensörlerin üzerine tesis edildiği pilot uygulama için seçilen dağıtım transformatörü, fabrika 

ortamında kısa devre ve ısınma testlerine tabii tutulmuş, her testten sonra içerisindeki yağ boşaltılarak farklı 

bir yağ doldurulmuş ve test tekrarlanmıştır. Test sırasında ölçülen değerler, bahsedilen sensörlere ilave olarak 

proje kapsamında geliştirilen haberleşme ünitesi yardımıyla uzaktan erişilebilir hale getirilmiş ve yine proje 

kapsamında geliştirilen arayüz üzerinde gösterilmiştir. 
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Gerçekleştirilen test çalışmaları ile elde edilen veriler ve yağlardan alınan örneklere uygulanan laboratuvar 

testlerinin sonuçları değerlendirilerek, ölçülen sıcaklık, nem ve diğer fiziksel/kimyasal test raporları arasında 

kurulan matematiksel ilişki neticesinde delinme gerilimi tahmini yapabilen bir yaklaşım geliştirilmiştir. 

 

Şekil 2 Hesaplanan Delinme Gerilimi ile Ölçülen Nem Miktarı Arasındaki İlişkinin Gösterimi 

Bu yaklaşım, anlık veriler ve geçmişe dönük değerler arasında test edilerek optimize edilmiş ve 

doğrulanmıştır. Proje kapsamında geliştirilen ürün, seri üretime de uygun şekilde geliştirilmiş ve test 

edilmiştir. 

 

Şekil 3 Geliştirilen Sensör Haberleşme Ünitesi ve Sensörler 

Pilot uygulama için geliştirilen ürün sahaya tesis edilmiş ve uzaktan izlenebilmesi için bir kullanıcı arayüzü 

geliştirilmiştir. 

Tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileri arayüz adresine aşağıdaki resim üzerinde belirtilen boşluklara 

girilerek arayüze giriş yapılmaktadır. 
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Şekil 4 Arayüz Üzerinde Kullanıcı Adı ve Şifresi Giriş Alanlarının Gösterimi 

Kullanıcı adı ve şifrenin doğru şekilde girilmesinin ardından güncel değerlerin görüldüğü karşılama ekranına 

geçiş yapılmaktadır. 

 

Şekil 5 Kullanıcı Arayüzü Karşılama Ekranının Gösterimi 

Karşılama ekranı üzerinde Erişim Noktaları olarak belirtilen kısımda sahada mevcut sistem tarafından ölçülen 

değerler gösterilmektedir. Aktiviteler kutusu içerisinde de güncel veriler ve geçmişe dönük sınırlı veriler 

paylaşılmaktadır. Geçmişe dönük verilere, soldaki menüden Raporlar > Geçmiş Raporu yolu izlenerek ulaşmak 

mümkündür. Erişim Noktası ve elde edilmek istenin verinin tarih aralıkları belirlenerek, incelenmek istenen 

parametreler açılan sayfa üzerinden seçilebilmektedir. 

 

Şekil 6 Erişim Noktası, Tarih Aralıkları ve Parametrelerin Seçilmesi 

Tarih aralığı ve parametrelerin seçilmesinin ardından Rapor Al butonuna basılarak veriler grafik olarak 

çizdirilebilmektedir. 
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Şekil 7 Seçilen Parametrelerin Belirli Zaman Aralığı İçin Çizdirilmesi 

Belirlenen tarih aralığı ve seçilen parametrelere ait verilerin indirilebilmesi için ise, yukarıda bulunan Excel 

Olarak Kaydet butonu mevcuttur. 

 

Şekil 8 Ham Verilerin Bilgisayara İndirilmesi 

Ardından veriler MS Excel veya benzeri programlar ile açılarak incelenebilmektedir. 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin zaman planı aşağıda şekil üzerinde gösterilmiştir. Plana uygun şekilde gerçekleşen iş planı, zaman 

planı üzerinde yeşil boyalı olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 9 Projeye Ait Zaman Planı 
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Projenin ilk 6 aylık döneminde tamamlanan İP1 ve İP2’nin devamı olarak projenin ikinci altı aylık döneminde 

İP2 ve İP3 tamamen, İP4 ise kısmen tamamlanmıştır. Projenin son döneminde ise İP4 ve İP5 tamamlanmıştır. 

Projenin 15 aylık süresi boyunca iş planı ve zaman takviminden sapma olmamıştır. Proje süresince 

gerçekleştirilen çalışmalar, projenin planlanan süresinin aşılmasına neden olacak bir duruma sebebiyet 

vermemiştir. 

C.2. İş Paketleri 

Projenin 15 aylık süreci boyunca tamamlanan 5 iş paketi proje başvurusunda gerçekleştirilen öngörülere 

uygun olarak zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Proje paydaşlarının her bir iş paketi için öngörülen 

adam-ayları proje bütçesinde belirtilen değerler ile aynı doğrultuda gerçekleşmiştir. Projenin iş planına uygun 

olarak tüm iş paketleri, projenin öngörülen 15 aylık süresi içerisinde tamamlanmış ve her bir iş paketi için 

yapılan hazırlıkları, gerçekleştirilen çalışmaları ve elde edilen bilgi birikimini açıklayan iş paketi raporları 

oluşturulmuştur. 

Tamamlanması gereken görevler ya da elde edilecek çıktılar zaman bazında sapma oluşturmamış ve 

yapılamamazlık durumu ortaya çıkmamıştır. 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

EPDK’nın 07.08.2019 tarih ve 02/19/10-06 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile projemizin toplam bütçesi 

610.000 TL olarak belirlenmiş olup, TÜFE 357,44 dikkate alındığında bütçe rakamımız 520.080 TL olarak takip 

edilmektedir.  

Sonuç raporu tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 175.796 

TL Personel, 2.705 TL Seyahat ve Konaklama, 295.983 TL Danışmanlık Hizmeti olmak üzere toplamda 474.484 

TL harcama yapılmıştır. Bütçe Gerçekleşme oranımız %91 olarak tamamlanmış olup, proje için herhangi bir 

bütçe aşımı oluşmamıştır. 

Trafo Yağı Dielektrik Voltaj Sensörü Geliştirilmesi Projesi Bütçe Tablosu 

Bütçe Kalemleri 
Planlanan  Gerçekleşen 

EPDK Bütçe Tüfe 357 Bütçe Tüfe 357 Fiili 

Personel 85.000 72.470 175.796 

Malzeme/Hizmet/Danışmanlık 480.000 409.243 295.983 

Seyahat ve Diğer 45.000 38.367 2.705 

Toplam Bütçe 610.000 520.080 474.484 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Transformatörlerde elektriksel izolasyonun sağlanması amacıyla kullanılan yalıtkanın sıvı özellikte olmasının 

temel amacı, ekipman yapısındaki her boşluğun mümkün olduğunca yüksek elektrik dayanımına sahip 

yalıtkan ile doldurulabilmesidir. Katı yalıtkanlar ile bu pek mümkün olmamaktadır. Gazlar ile 

karşılaştırıldığında ise sıvı yalıtkanlar normal basınç altında bile oldukça iyi bir dayanıma sahiptir. Ayrıca omik 

kayıplar sebebiyle ortaya çıkan ısının uzaklaştırılmasında da sıvı yalıtkanlar görev alabilmektedir. 

Transformatörlerde sıvı yalıtkan olarak kullanılan yalıtkan yağların delinme dayanımları (delinme gerilimleri), 

transformatörün işletme koşullarına ve çevresel etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. 
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Gazlar delinme dayanımı Paschen Yasası ile hesaplanabiliyor olsa da, sıvılar ve yağlar için delinme dayanımının 

güvenilir şekilde hesaplanabileceği fiziki yasalar veya formüller mevcut değildir. Farklı faktörlerin etkileri ile 

bu faktörler ve delinme seviyesi arasında çok karmaşık bir ilişki vardır. Literatür incelendiğinde delinme 

gerilimi değerini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak transformatör içerisindeki nem değeri öne 

çıkmaktadır. Proje içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ile, yağların delinme gerilimi üzerinde ağırlıklı etkiye 

sahip olan nem miktarı üzerinden, delinme geriliminin kV cinsinden tahmin edilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile, basit sıcaklık nem sensörleri kullanılarak, yağ içerisinden 

ölçülen sıcaklık ve nem değerleri ile delinme gerilimini yüksek doğruluk oranıyla tahmin edebilen 

matematiksel bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bunu yaparken, bir dağıtım transformatörü üzerine, test süreçleri 

ve pilot uygulama için birbirinden farklı sensörler tesis edilmiş ve farklı yağlar ile fabrika ortamında ısınma 

testleri uygulanmıştır. Farklı markalara ait farklı kondisyonlardaki yağlar kullanılarak gerçekleştirilen ısınma 

testleri sırasında kayıt edilen değerler ile fiziksel ve kimyasal testler sonucunda elde edilen değerler 

kullanılarak geliştirilen yaklaşımın çıktıları, delinme gerilimi ölçüm cihazlarının verdiği sonuçlar ile 

karşılaştırılmıştır. Proje sonucunda, basit sensörler ile ölçülen değerler kullanılarak, çok sayıda kullanıcıyı 

etkileyebilecek kesintilerin önüne geçilebilmesini sağlayacak bir işletme fonksiyonu geliştirilmiştir. Ayrıca, 

düşük maliyetli sensörler ile geliştirilen bu yaklaşımın, dağıtım transformatörlerinden ara indirici trafo 

merkezleri içerisindeki güç transformatörlerine kadar çok sayıda transformatör için uygulanabilir olması ve 

önüne geçilebilecek arızaların maddi manevi yükü düşünüldüğünde, projenin başarısı sonucunda elde edilen 

katma değerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
Projenin 12 aylık süresi boyunca iş ve zaman planında projenin amacını, beklenen sonucunu ya da beklenen 

katma değerini etkileyebilecek bir sapma yaşanmamıştır 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ait çıktıların ve kazanımların, diğer dağıtım şirketleri ile 

paylaşılmasına herhangi bir çekince olmamakla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve 

ortaya çıkarılan matematiksel ilişkilerin proje içerisindeki çalışmalara dayandığı ve çok sayıda kullanıcıyı ve 

şebeke işletmecisini etkileyecek uygulamalarda referans olarak kabul edilmesi durumunda projenin 

paydaşları tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 


