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

Başvuru Sahibi: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa yolu Üzeri 3. Km, Kayapınar - Diyarbakır 

Proje Adı: SF6’sız Gaz Yalıtımlı Kesici Tasarımı Araştırma Projesi 

Proje Bölgesi: Dicle EDAŞ Sorumluluk Sahası 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Sorumlusu: Alper Acartürk 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: alper.acarturk@dedas.com.tr, 0553 281 3726  

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 
B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

 

“SF6'sız Gaz Yalıtımlı Kesici Tasarımı Araştırma Projesi” (“Proje”) giderlerinin 07/08/2019 toplantı tarihli 

02/19/10-05 karar sayılı EPDK Ar-Ge Komisyonu Kararı ile Ar-Ge bütçesinden karşılanması kabul edilmiştir.  

19.02.2020 tarihinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Gazi Teknoloji A.Ş. arasında sözleşme imzalanmış olup, bu 

minvalde 12 aylık proje süreci başlatılmıştır. Proje kapsamında 19.07.2020 tarihinde Medskor Yazılım 

Mühendislik Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. ile 7 aylık sözleşme imzalanarak proje yürütülmeye devam edilmektedir.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

İŞ PROGRAMI Ay 

İŞ 
PAKETİ 

NO 
İŞ PAKETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 Proje Yönetimi ve Kalite Temini 
  

                      

1 Literatür Taraması ve Pazar Araştırması     
                    

2 Gaz Temini ve Laboratuvar Testleri 
  

                      

3 
Anahtarlama Düzeneğinin Tasarımı ve 

Simülasyon Çalışmaları 
      

      
            

4 
Anahtarlama Düzeneği Laboratuvar 

Testleri 
        

  
    

          

5 
Tasarım Kısıtlarının ve Gerekliliklerinin 

Tespiti 
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6 
Dokümantasyon, Bilgilendirme ve 

Paylaşım 
  

          
  

          

 

 Tamamlanan İş Paketi 

 Devam Eden/Edecek İş Paketi 

 Başlanmamış İş Paketi 
 

Proje takviminde ön görülen iş planı ve zaman takviminin gerçekleşmesinde, herhangi bir sapma 

bulunmamaktadır. Projede 0, 1 ve 2. İş paketlerine ait görevler tamamlanmış ve sıradaki iş paketi üzerindeki 

çalışmalar Dicle EDAŞ koordinatörlüğünde devam etmektedir. Mevcut ilerleme hızı ile devam edildiğinde, 

projenin öngörülen zaman diliminde tamamlanması planlanmaktadır. 

B.3. İş Paketleri 

 

Proje kapsamında sıfırıncı iş paketinin gereklilikleri olan paydaşların yetki ve sorumluluklarının kayıt altına 

alınacağı yazılı anlaşmaların akdedilmesi, paydaşların münferiden ve müştereken yapacakları çalışmaların 

yöntemler ve raporlama prosedürlerin belirlenmesi, proje ekibinde yer alacak personelin atamasının 

yapılması iş kırınımları başarı ile tamamlanırken tüm proje süreçlerinin ve belgelendirme işinin proje 

standartlarına uygunluğunun sağlanması, proje kalite denetimlerinin planlanması ve yapılması proje 

süresince devam edecektir. 

 

Proje kapsamında birinci iş paketinin gereklilikleri olan literatür taramasının yapılması ve karşılaştırmalı 

özellik matrisi oluşturulması, endüstriyel gaz üreticileri ile görüşülmesi, aday gazların mevcut ve gelecekteki 

üretim kapasiteleri ve fiyat araştırması,  aday gazlar ve/veya gaz karışımları için üretim maliyetleri ve yerli 

hammadde ile üretim imkânlarının değerlendirilmesi, uluslararası lider firmalar tarafından geliştirilmiş ve 

piyasaya sunulmuş ürünler incelenmesi,  pilot ve ticari uygulama yapılan yerlerle irtibata geçilmesi ve kullanıcı 

deneyimlerinin derlenmesi, aday gazların dayanım durumlarının araştırılması, tükenmesi arıtılarak tekrar 

kullanım imkânlarının araştırılması, optimum gaz ve/veya gaz karışımı alternatifleri belirlenmesi konusunda 

detayları aşağıda verilmiş olan çalışmalar başarı ile tamamlanmıştır. 

Literatür taramasının yapılması ve karşılaştırmalı özellik matrisinin oluşturulması; Güç sistemi 

mühendisliğinde, gaz izoleli sistemler (GIS) ve anahtarlama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan SF6'nın 

dezavantajlarını ortadan kaldırmak için alternatif dielektrik gazlar üzerine yapılan araştırmalar, literatürde 

yaklaşık 40 yıldır önemli bir çalışma konusu olmuştur. SF6’nın neden olduğu çevresel sorunları aşabilmek için 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi çerçevesinde Kyoto Protokolü ve bu protokole bağlı Doha 

Değişikliği başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla kullanımının sınırlandırılması, alternatif yalıtkan gaz 

ve/veya gaz karışımı arayışını bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu alternatiflerin yer aldığı yüksek gerilim 

ve güç sistem ekipmanları literatürü incelendiğinde oldukça zengin bir liste ortaya çıkmaktadır. Bu 

alternatiflerin karşılaştırılabilmesi açısından bu liste sentetik olmayanlar, hidrokarbonlar, florokarbonlar, 

hidroflorokarbonlar, floronitriller, floroketonlar ve diğer sentetik gazlar olmak üzere çeşitli sınıflara 

ayrılmaktadır. Bu sınıflara ayrılan alternatif gazlar SF6’ya bağlı dielektrik katsayısı, küresel ısınma potansiyeli 

(Global Warming Potential, GWP), atmosferik yaşam ömrü, kaynama noktası ve toksiklik parametreleri 

özelinde birbiriyle karşılaştırılmakta ve bu iş kaleminin bir çıktısı olarak birden çok tablodan oluşan 

karşılaştırmalı özellik matrisi oluşturulmaktadır. 

Elektriğin üretildiği ve tüketildiği noktalar arasındaki mesafe ve gün boyunca hızla değişen bölgesel enerji 

talebi, küresel ölçekte entegre bir iletim ve dağıtım sisteminin kurulmasını zorunlu kılmaktadır [Perez-Arriaga, 
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2016]. İletim ve dağıtım sistemlerinde transformatörler tarafından arttırılan gerilimin taşınması sırasında 

kullanılan devre bileşenlerinin rekabetçi üretimi için maliyet ve boyut kriterlerine bağlı kalarak güç sistem 

ekipmanlarının tasarımı önemli bir araştırma alanıdır [Yokomizu vd., 2005; Wang vd., 2013; Li vd., 2018a]. 

Kimyasal olarak oldukça kararlı, kokusuz, toksik ve yanışı olmayan SF6, bu özelliklerinin yanı sıra sıcaklık ve ışık 

kaynaklı enerji emisyonlarında oldukça etkin bir soğurucudur [Christophorou ve Olthoff, 2000; Christophorou 

ve van Brunt, 1995a; Tezcan vd.., 2010]. Yüksek elektrik alanlarda bile elektron yapışma kesit alanı elektron 

iyonlaşma kesit alanından fazla olması nedeniyle yüksek dielektrik sabite sahip bir elektronegatif gaz olan SF6, 

1950’li yıllardan bu yana güç sistem endüstrisi iletim ve dağıtım teçhizatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır 

[Christophorou ve Olthoff, 2000]. Bu kimyasal özelliği nedeniyle, belirli bir birim mesafede elektrot açıklığı ve 

basınçla tanımlanan delinme gerilimi havaya göre neredeyse üç kat fazladır, bu değer yaklaşık olarak 89 

kV/cm’dir [Nam vd.. 2009]. Güç sistem endüstrisindeki bu yaygın kullanımının yanı sıra lazerler, yarı iletken 

teknolojisi, plazma fiziği, magnezyum ve alüminyum imalatı gibi endüstriyel üretim alanlarında da 

kullanılmaktadır [Kuczek vd., 2013; Okabe vd., 2009]. Güç sistem endüstrisindeki kullanımıyla devre kesicileri 

ve ayırıcıları gibi anahtarlama elemanlarının boyutlarının küçültülmesini, trafo merkezleri için gerekli olan 

yerleşke büyüklüklerinin azaltılmasını ve tedarik süreçlerinde ulaşım ve kurulum maliyeti ve zamanının 

azaltılmasını sağlamaktadır [Zhao vd., 2013]. 

SF6’nın bu avantajlarının yanı sıra, aşağıdaki gibi listelenebilen önemli dezavantajları da bulunmaktadır, 

 Doğrusal olmayan elektriksel alanların ortaya çıktığı sistem konfigürasyonlarında yüksek basınç ve 

geniş elektrot açıklıkları için deşarj karakteristiği bozulmaktadır [Lu vd., 2016], 

 Yüksek kaynama noktası (-64 ⁰C) nedeniyle, soğuk iklimlerde yüksek basınçlı uygulamalarda kısmi 

sıvılaşma ve dolayısıyla dielektrik karakteristiğinin bozulması [Lu vd., 2016], 

 Güç sistem ekipmanlarında yaygın olarak karşılaşılan kısmi deşarjlar ve delinme mekanizmaları 

sonucu korozif ve toksik birçok ayrışma ürününün ortaya çıkması [Vial vd., 1999; Dervos ve Vassiliou, 

2000], 

 Sentetik bir gaz olmasından ötürü, sentetik olmayan gazlarla kıyaslandığında nispeten yüksek maliyeti 

[Lu vd., 2016], ve 

 Yüksek küresel ısınma potansiyeli ve yaşam ömrü nedeniyle önemli sera gazlarından biri olduğundan, 

önemli çevresel problemlere neden olmaktadır [Bullister, 2015]. 

Sera gazlarında önemli göstergelerden biri olan GWP değeri, SF6 gazı için 100 yıllık periyotta CO2’in 23.500 

katıdır [IPCC, 2014]. Endüstriyel amaçlarla kullanılan sentetik gazlar arasında en yüksek GWP değerlerinden 

birisine sahip olan SF6’nın kullanımının kısıtlanması, 1997 tarihli Kyoto Protokolü ve 2012 tarihli Kyoto 

Protokolü Anlaşmasına Doha Değişikliği gibi uluslararası anlaşmalarla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çevre Sözleşmesi tarafı ülkelere tavsiye edilmektedir [UN, 1997; UN, 2012]. SF6’nın atmosferik yaşam 

ömrünün 3200 yıl seviyesinde olması, neden olduğu çevresel etkileri ve zararlarını daha da önemli hale 

getirmektedir [Beroual ve Haddad, 2017; Xiao vd., 2018]. 

SF6’nın bu dezavantajları göz önüne alındığında, güç sistem endüstrisinde anahtarlama ve şalt sahası 

ekipmanlarında alternatif gazların kullanılması ekonomik ve çevresel açıdan bir gerekliliğe dönüşmektedir [Li 

vd., 2018a]. Bu alternatiflerle ilgili literatür çalışmaları, 40 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Söz konusu 

çalışmalarda incelenen gazlar oldukça fazla sayıda ve moleküler çeşitlilikte olduğu için, belirli sınıflara 

ayrılarak incelenmesi karşılaştırma yapılabilmesi açısından bir zorunluluk halini almaktadır. Bu proje 

kapsamında, ilgili iş paketinde oluşturulacak karşılaştırma matrisinin anlaşılır bir düzeyde tanımlanabilmesi 

için söz konusu alternatif gazlar sentetik olmayan gazlar, hidrokarbonlar, florokarbonlar, hidroflorokarbonlar, 
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floronitriller, floroketonlar ve diğer sentetik gazlar olmak üzere yedi farklı sınıfta incelenmektedir [Beroual ve 

Haddad, 2017; Rabie ve Franck, 2015; Wang vd., 2019].   

Sentetik olmayan gaz alternatifleri arasında atmosferde yaygın olarak karşılaşılan kararlı moleküller ve soy 

gazlar bulunmaktadır. Sentetik olmayan alternatif gazlar sera gazı olmamaları veya SF6’ya göre çok düşük 

küresel ısınma potansiyelleri, düşük kaynama noktaları nedeniyle soğuk iklim koşullarında tasarlanan 

ekipman basıncından bağımsız bir şekilde kullanılabilmeleri ve düşük maliyetleriyle ön plana çıkmaktadır 

[Dincer vd., 2018a; Haefliger ve Franck, 2019; Matsamura vd., 2009]. Literatürde sıklıkla kullanılan sentetik 

olmayan gazlar arasında kuru hava, N2, N2O, CO2, O2, H2, Ar, He ve Ne gazları bulunmaktadır. Söz konusu 

gazların SF6’ya bağlı dielektrik katsayıları sırayla 0.37-0.40, 0.34-0.43, 0.44-0.50, 0.33-0.37, 0.20-0.22, 0.04-

0.10, 0.02-0.06 ve 0.01-0.02 aralıklarında değişmektedir, bkz. Tablo 1.1. Bu gazlar, SF6’ya göre çok daha düşük 

bağıl dielektrik katsayılara sahip olmakla birlikte düşük GWP değerleri, düşük kaynama noktaları, maliyetleri 

ve CO dışındaki alternatiflerin zehirsiz olması gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu gazların anahtarlama 

ekipmanları gibi güç sistem endüstrisinde yalıtkan ortam olarak kullanımında dielektrik katsayılarından 

kaynaklanan dezavantajın ortadan kaldırılması için SF6 başta olmak üzere yüksek dielektrik dayanıma sahip 

gazlarla ikili ve/veya üçlü gaz karışımlarına sıklıkla başvurulmaktadır [Yokomizu vd., 2005; Tezcan vd., 2010]. 

Bu dezavantaj ayrıca delinme mekanizmasına neden olan elektrik alana dik doğrultuda bir manyetik alanın 

uygulanmasıyla da geliştirilebilmektedir [Dincer vd., 2018a; Dincer vd., 2018b]. Bu gazlar arasında kuru hava, 

N2 ve CO2 gazları, iletim ve dağıtım sistemi endüstrisinin önemli üreticileri tarafından anahtarlama ve gaz 

izoleli sistemlerde aktif olarak kullanılmaktadır [Li vd., 2018a; Yokomizu vd., 2005; Matsamura vd., 2009; 

ABB]. 

Tablo 1.1. Sentetik olmayan alternatif gazların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

Se
n

te
ti

k 
O

lm
ay

an
 G

az
la

r 

SF6 1.00 

22800/23900  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
23500 [IPCC, 2014] 

3200  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Xiao 
et al., 2018] 

-64.0  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang et al., 2019] 

>50000 ppm için 
LC50 4s  

[Xiao et al., 2018] 

Hava 
(Kuru) 

0.37-0.40  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Matsamura vd., 

2009] 

0  
[Deng ve Xiao, 

2014; Li vd., 2018a]  

∞  
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-194.0  
[Li vd., 2018a] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

N2 

0.34-0.43  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

0 
[Deng ve Xiao, 

2014; Li vd., 2018a] 

∞  
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-196.0  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

N2O 

0.46-0.50  
[Yu vd., 2017; 

Beroual ve Haddad, 
2017] 

310-320  
[Deng ve Xiao, 

2014; Beroual ve 
Haddad, 2017] 

120 
[Deng ve Xiao, 

2014; 
Christophorou ve 
van Brunt, 1995b] 

-89.0  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

CO2 

0.32-0.37 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

1  

30-95  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
50-200  

[Deng ve Xiao, 
2014] 

-79.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

>300000 için LC50 4s  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

CO 
0.40  

[Beroual ve 
Haddad, 2017; XX] 

1-3 
[Beroual ve 

Haddad, 2017]  

0.08-0.25 
[Ehhalt vd., 2001] 

-192.0 
[Yu vd., 2017; 
Brand, 1982] 

1807 ppm for LC50 
4s  

[Beroual ve 
Haddad, 2017; Li 

vd., 2018a] 

O2 0.33-0.37 
0 

[Li vd., 2018a]  
  

-182.0 
[Li vd., 2018a] 

Hyperoxia  
[Brand, 1982] 
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[Wu vd., 2017; Yu 
vd., 2017] 

H2 

0.20-0.22 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Yu 
vd., 2017] 

    

-253.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

Ar 

0.04-0.10 
[Beroual and 

Haddad, 2017] 
0.07 

[Deng ve Xiao, 
2014] 

0 
[Deng ve Xiao, 

2014]  

∞ 
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-186.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

He 

0.02-0.06  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Matsamura vd., 

2009] 

    
-269.0 

[Beroual ve 
Haddad, 2017] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

Ne 

0.01-0.02 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
0.006 

[Deng ve Xiao, 
2014] 

0 
[Deng ve Xiao, 

2014]  

∞ 
[ Deng ve Xiao, 

2014] 

-246.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

 

Karbon ve hidrojen atomlarının farklı diziliş ve bağ sayılarıyla bir araya gelerek oluşturdukları hidrokarbonlar, 

oldukça zengin bir varyeteye sahip organik bileşiklerdir. Yalıtkan gaz literatürü incelendiğinde, yaygın olarak 

kullanılan hidrokarbonların CH4 ve C2H2 bileşikleri olduğu görülmektedir [Song vd. 2015, Nakanishi vd., 1985]. 

Bu bileşiklerden CH4’ün bağıl dielektrik katsayısı SF6’ya göre 0.43 ve GWP değeri 100 yıllık periyot için CO2’in 

23 katı değerindedir. Zehirli olmayan bu bileşiğin atmosferik yaşam ömrü 10 yıl ve kaynama noktası -163 

⁰C’dir, bkz. Tablo 1.2. Bu karakteristik özellikleriyle soğuk iklimlerde yüksek basınçlı uygulamalarda tercih 

edilmektedir. Ayrıca, elektron-ışın kontrollü anahtarlama tasarımı için N2 ve Ar gazlarına göre daha uygun 

olduğu bilinmektedir [Kline, 1982]. Hidrokarbon sınıfında yaygın olarak kullanılan C2H2’nin bağıl dielektrik 

katsayısı neredeyse CH4 ile aynı seviyededir, fakat kısmen yüksek kaynama noktası bir dezavantaj olarak ön 

plana çıkmaktadır, bkz. Tablo 1.2. Bazı anahtarlama uygulamalarında C2H2, üçlü gaz karışımının bir bileşeni 

olarak kullanılmıştır [Nakanishi, 1985]. Bu sınıftaki gazların ve elektriksel deşarjların doğal sonucu olarak 

ortaya çıkacak ayrışma ürünlerinin toksik karakterde olmaması önemli bir avantajdır.   

Tablo 1.2. Hidrokarbonların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

H
id

ro
ka

rb
o

n
la

r 

CH4 
0.43 

[Yu vd., 2017; 
Brand, 1982] 

23  
[Ehhalt vd., 2001] 

8.4-12  
[Ehhalt vd., 2001] 

-163.0 
[Yu vd., 2017] 

Değil 
[Wang vd., 2006] 

C2H2 

0.42 
[Brand, 1982] 

0.44 
[Vijh, 1977] 

    
-84.8 

[Brand, 1982] 
Değil 

[Wang vd., 2006] 

 

Florokarbonlar moleküler yapılarını oluşturan karbon flor bağı nedeniyle oldukça kararlıdır. Bu bağ, organik 

kimyada en güçlü bağlardan biridir. Flor atomlarının kısmi iyonik karakterinden ötürü, bu bağlarla birbirine 

bağlanmış molekül elektronegatif özelliğe sahiptir. Molekülü oluşturan karbon sayısının artması bu bağların 

da sayısını arttırdığından, flor atomlarının etkisiyle molekülün kararlılığı da artmaktadır. Diğer bir değişle, 

florokarbonlar diğer organik bileşiklere, hidrokarbonlar gibi, göre kimyasal ve termal olarak daha kararlıdır 

[Beroual ve Haddad, 2017]. Bu özellikleri nedeniyle florokarbonlar güç sistem endüstrisinde gaz yalıtkan 

uygulamalarında önemli bir alternatife dönüşmektedir. 
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Gaz yalıtkan konusuna odaklanan literatür incelendiğinde, florokarbonlar arasında CF4, C2F4, C2F6, C3F6, C4F6, 

C4F8, C4F10, C5F12, C6F14, n-C4F10, ve c-C4F8 gibi bileşikler öne çıkmaktadır, bkz. Tablo 1.3. Bu bileşiklerin SF6’ya 

göre bağıl dielektrik katsayısı yapısında barındırdığı karbon ve flor atomlarının sayısının artmasıyla artış eğilimi 

göstermektedir. Bu durum, molekülün yapısının büyümesine bağlı olarak kimyasal ve termal kararlılığın 

artmasının doğal sonuçlarından birisidir. CF4’ün bağıl dielektrik katsayısı 0.42 iken, bu değer C6F14 için 2.26 

seviyesine çıkmaktadır [Yu vd., 2018; Devins, 1980]. Florokarbonların karakteristik özelliklerinden bir diğeri 

ise, küresel ısınma potansiyelleri nedeniyle Kyoto Protokolü ve bu protokole bağlı Doha Anlaşması gereğince 

kullanımının sınırlandırılması önerilen gazlar arasında bulunmalarıdır [UN, 1997; UN, 2012]. C2F4 ve C4F6 

dışındaki diğer florokarbonlar, yüksek GWP değerleri ve atmosferik yaşam ömürleriyle önemli çevresel 

sorunlara neden olma potansiyeline sahiptir, bkz. Tablo 1.3. Bu özellikleriyle SF6 gazına benzemekle birlikte, 

GWP değerleri SF6’ya kıyasla oldukça düşüktür. Bu gazların bir diğer negatif özelliği ise molekül boyutuna bağlı 

olarak kaynama noktasının yükselmesidir. SF6 ile benzer dielektrik dayanıma sahip C3F6 ve C3F8 gibi 

florokarbonların kaynama noktası SF6’dan daha yüksek ve sırasıyla -28 ⁰C ve -37 ⁰C’dir. Yüksek kaynama 

noktası florokarbon alternatifleri, yüksek basınç gerektiren uygulamalar veya soğuk iklimlerde kullanım için 

yetersiz hale getirmektedir.  

Toksiklik ölçüm birimi olarak yaygın olarak kullanılan LC50, belirli bir zaman aralığında belirli bir 

konsantrasyonda gaza maruz kalan canlıların en az yarısının yaşamını kaybettiğini ifade etmektedir. 

Florokarbonlar toksiklik açısından incelendiğinde, C3F6, C3F8, C4F6 ve C4F8 gazları toksik özelliğe sahiptir ve 

endüstriyel uygulamalarda yüksek miktarlarda kullanımından kaçınılmalıdır [Beroual ve Haddad, 2017; Xiao 

vd., 2018]. Florokarbonların bu dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek ve/veya kabul edilebilir sınırlara 

çekebilmek için, GIS ve anahtarlama ekipmanlarında ikili ve üçlü gaz karışımları önerilmektedir [Park vd., 

2007]. Bu gaz karışımlarında SF6, N2 ve Ar gibi gazlar farklı konsantrasyonlarda kullanılmakta ve farklı 

elektriksel deşarjlar için bu karışımların delinme karakteristiği incelenmektedir [Okubo vd., 2002].  

Tablo 1.3. Florokarbonların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

Fl
o

ro
ka

rb
o

n
la

r 

CF4 
0.42 

[Yu vd., 2017] 

6300 
[Li vd., 2020; 

Zhang vd., 2017a] 

50000 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

-128.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 

40000 ppm için 
LC50 4s  

[Li vd., 2020] 

C2F4 
0.50 

[Rabie ve Franck, 
2015] 

0 
[Xiao vd., 2018] 

1.9 gün 
[Xiao vd., 2018] 

-76.3 
[Xiao vd., 2018] 

40000 ppm için 
LC50 4s 

[Xiao vd., 2018] 

C2F6 
0.78-0.79 

[Zhang vd., 2017a; 
Xiao vd., 2018] 

12200 
[Wang vd., 2019; Li 

vd., 2018a] 

10000 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

-78.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Zhang vd., 2017a] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

C3F6 
0.90-1.00 

[Li vd., 2018a] 
100 [Li vd., 2018a] 

<10 
[Zhang vd., 2017a; 

Xiao vd., 2018] 

-28.0 
[Zhang vd., 2017a; 

Xiao vd., 2018] 

750 ppm için LC50 
4h [Li vd., 2020; 
Xiao vd., 2018] 

C3F8 
0.97-1.12 

[Li vd., 2020] 

8830 
[Wang vd., 2019; 
Muhle vd., 2010] 

2600 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Muhle vd., 2010] 

-37.0 
[Yu vd., 2017; 

Zhang vd., 2017a] 

750 ppm için LC50 
4h 

[Xiao vd., 2018] 

C4F6 
1.71 

[Wu vd., 2017] 
   

-25.0 
[Devins, 1980] 

82 ppm için LC50 4s 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 

C4F8 
1.32 

[Wu vd., 2017] 

8700 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

3200 
[Ehhalt vd., 2001] 

-16.0/22.0 
[Rabie ve Franck, 

2015] 

0.5 ppm için LC50 4s 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 
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C4F10 
1.25-1.31 

[Zhang vd., 2017a] 
8860 

[Li vd., 2018a] 

2600 
[Ehhalt vd., 2001; 
Zhang vd., 2017a] 

-2.0 
[Zhang vd., 2017a; 

Yu vd., 2017] 
  

C5F12 
1.75 

[Wu vd., 2017; 
Devins, 1980] 

8900 
[Ehhalt vd., 2001] 

4100 
[Ehhalt vd., 2001] 

28.0 
[Zhang vd., 2017a] 

  

C6F14 
2.26 

[Devins, 1980] 
9000 

[Ehhalt vd., 2001] 

3200 
[Ehhalt vd., 2001; 
Christophorou ve 
van Brunt, 1995b] 

52.0  
[Devins, 1980] 

  

c-C4F8 
1.25-1.31 

[Deng ve Xiao, 
2014] 

8700 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

3200 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

-6.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Xiao vd., 2018] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

n-C4F10 
1.32-1.36 

[Deng ve Xiao, 
2014] 

7000 
[Deng ve Xiao, 

2014] 

2600 
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-2.0 
[Deng ve Xiao, 

2014] 
  

 

Karbon, hidrojen ve flor atomlarının birbirine farklı geometri ve sayılarda bir araya gelerek oluşturdukları 

hidroflorokarbonlar, tıpkı SF6 ve florokarbonlar gibi, küresel ısınma potansiyelleri ve sera gazı etkileri 

nedeniyle endüstriyel amaçlarla kullanımının kısıtlanması önerilen kimyasal bileşikler arasındadır UN, 1997; 

UN, 2012]. CHF3, CH2F2, CH3F, C2H2F3, C2H2F4 and C4H2F6 gibi birçok hidroflorokarbon bileşikle ilgili literatürde 

çalışma olmasına rağmen, SF6 alternatifi olarak yaygın kullanılanlar CHF3, CH2F2, ve CH3F bileşikleridir, bkz. 

Rablo 1.4 [Yu vd., 2017; Rabie ve Franck, 2015]. 

Hidroflorokarbon bileşiklerin kararlılığı ve dielektrik katsayısı, tıpkı florokarbon bileşiklerde olduğu gibi, 

molekül yapısını oluşturan karbon ve flor atomlarının sayısının artmasına bağlı olarak artma eğilimindedir [Yu 

vd., 2017; Zhang vd., 2017b]. Literatürde CHF3 bileşiği toksik olmaması, düşük kaynama noktası, nispeten 

uygun maliyeti ve flor atomlarından kaynaklanan yüksek elektronegatifliği nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır 

[Wang vd., 1999]. Bununla birlikte, yüksek GWP değeri nedeniyle çevresel gereksinimleri 

karşılayamamaktadır [Deng ve Xiao, 2014]. 

Tablo 1.4. Hidroflorokarbonların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

H
id

ro
fl

o
ro

ka
rb

o
n

la
r 

CH3F 

0.28 
[Christophorou 
and van Brunt, 

1995b] 

97 
[Ehhalt et al., 

2001] 

2.6 
[Ehhalt et al., 

2001] 

-74.0 
[Yu vd., 2017] 

Değil 
[Wang vd., 2006] 

CH2F2 

0.27 
[Yu vd., 2017] 

0.50 
[Rabie ve Franck, 

2015] 

550 
[Ehhalt et al., 

2001] 

5 
[Ehhalt et al., 

2001] 

-52.0 
[Yu vd., 2017] 

520000 ppm için 
LC50 4s 

[Wang vd., 2006] 

CHF3 
0.38 

[Zhang vd., 2017b] 

11700 
[Deng ve Xiao, 

2014] 

264 
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-83.0 
[Yu vd., 2017; 
Brand, 1982] 

663000 ppm için 
LC50 4s 

[Wang vd., 2006] 

 

Sentetik olmayan gazların SF6’ya göre nispeten düşük dielektrik katsayısı ve florokarbonlar ve 

hidrokarbonların sahip olduğu yüksek GWP değerleri nedeniyle kullanımlarının kısıtlanma girişimleri, 

floronitrilleri ve floroketonları alternatif dielektrik gaz araştırmalarında ön plana çıkarmaktadır. Bu iki sınıfa 

dâhil gazların yüksek dielektrik dayanımı ve düşük GWP değerleri, yüksek güç transferi ve dağıtım sistemi 

ekipmanlarında günümüzde önemli bir alternatif haline getirmektedir. 
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Floronitriller, bileşiklerinde karbon, flor ve nitrojen atomlarını barındırmaktadır. Florokarbon bileşiklerden 

farklı olarak, bu bileşiklerde nitrojen atomu karbon atomuna ikili veya üçlü bağla bağlanmaktadır. Alternatif 

dielektrik gaz çalışmalarında yaygın olarak kullanılan floronitriller CF3CN, C2F5CN, C3F7N, ve C3F7CN (C4F7N) 

bileşikleridir [Zhang vd., 2017b; Li vd., 2020]. Bu bileşiklerin SF6’ya göre bağıl dielektrik katsayısı yapısında 

barındırdığı karbon ve flor sayısına bağlı olarak artmaktadır. Bu katsayı, Tablo 1.5’te de görülebileceği gibi 

1.46 ile 2.70 arasında değişmektedir. Bu gazların yüksek dielektrik katsayısı ve düşük GWP değerine rağmen, 

en önemli dezavantajı C3F7CN (C4F7N) bileşiği dışında tamamının aşırı derecede zehirli olmasıdır [Li vd., 2020; 

Beroual ve Haddad, 2017]. Güç sistem ekipmanlarının boyutu göz önüne alındığında, bu alternatiflerin 

kullanımında insan ve çevre sağlığı için önlemlerin alınması bir zorunluluğa dönüşmektedir. 

Tablo 1.5. Floronitrillerin temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

Fl
o

ro
n

it
ri

lle
r 

CF3CN 
1.46 

[Li vd., 2020; 
Zhang vd., 2017b] 

    

-62.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Devins, 1980] 

360 ppm için LC50 
4s 

[Li vd., 2020] 

C2F5CN 

1.80-1.85 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
2.00 [Yu vd., 2017] 

    

-32.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Devins, 1980] 

2730 ppm for LC50 
4h [Li vd., 2019a] 

C3F7N 
2.20-2.35 

[Beroual ve 
Haddad, 2017] 

    
-2.0 

[Beroual ve 
Haddad, 2017] 

Oldukça 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

C3F7CN 

2.74 
[Wu vd., 2017; 

Zhang vd., 2017b] 
2.20 

[Li vd., 2018a] 

2100 [Zhang vd., 
2017b] 

22 [Wang vd., 
2019]  

-4.7 [Zhang vd., 
2017b] 

10000-15000 ppm 
için LC50 4s 

[Li vd., 2020; 
Beroual ve 

Haddad, 2017] 

 

Toksik olmaması ve bağıl dielektrik katsayısının 2.20-2.74 gibi oldukça yüksek olması nedeniyle alternatif 

dielektrik gaz çalışmaları C3F7CN (C4F7N) bileşiğine odaklanmaktadır [Li vd., 2018a; Zhang vd., 2017c]. Bununla 

birlikte bu gazın yüksek kaynama noktası, -4.7 ⁰C, açık hava uygulamalarında kullanılan teçhizatlarda sıvılaşma 

riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için bu gazın sentetik olmayan kuru hava, 

N2 ve CO2 gibi gazlarla ikili karışımları önerilmektedir [Li vd., 2018a; General Electric (GE), 2019a]. Güç sistem 

ekipmanlarının çalışma mekanizmasının doğası gereği ortaya çıkan kısmi deşarj, ark ve delinmeler sonucu 

yalıtkan gazın moleküler yapısına bağlı olarak ayrışma ürünleri ortaya çıkmaktadır. C3F7CN bileşiğinin farklı 

gazlarla karışımında ortaya çıkan ayrışma ürünleri, ortamda kaçınılmaz bir şekilde bulunan H2O ve O2 gibi 

bileşiklerin de etkisi göz önüne alınarak son dönemde yoğun bir şekilde incelenmektedir [Zhang vd., 2017b; 

Zhang vd., 2017c] . Ortaya çıkan ayrışma ürünleri söz konusu gazın kullanımı sonrası teçhizatların bakım ve 

onarımında önemli bir parametre halini almaktadır. Bu ayrışma ürünleri genel olarak floronitrilleri, 

florokarbonları ve hidroflorokarbonları içermektedir. 

Floronitriller ile benzer özelliklere sahip floroketonlar, farklı olarak karbon-nitrojen bağı yerine karbon-oksijen 

bağı içermektedir. Floroketonlar arasında C4F8O sahip olduğu 100 yıl için 4100 CO2 eşdeğerindeki GWP değeri 

ve aşırı zehirliliği nedeniyle, C5F10O ve C6F12O’ya göre oldukça dezavantajlıdır, bkz. Tablo 1.6. C5F10O ve C6F12O 

bileşikleri alternatif dielektrik gaz araştırmaları için neredeyse tüm özellikleriyle optimum bir çözüm sunsa da, 

sırasıyla 24 ⁰C ve 49 ⁰C olan kaynama noktaları nedeniyle önemli bir dezavantaja sahiptir. Normal koşullarda 

sıvı olan bu gazların söz konusu dezavantajını ortadan kaldırabilmek için ikili gaz karışımları önerilmekte ve 

yüksek basınçlı ekipmanlarda kullanımından kaçınılmaktadır [Mantilla vd., 2014; Wu vd., 2017]. Floroketonlar 

elektriksel deşarjlara maruz kaldıktan sonra CF4, C2F6, C3F6, C3F8, C4F10 ve C5F12 gibi yoğunluğu 
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florokarbonlardan oluşan ayrışma ürünleri ortaya çıkmaktadır [Zhang vd., 2017a]. Bu ürünler, Floroketonların 

farklı besleme gazları ile karıştırılması ve ortamdaki saf olmayan moleküllerin konsantrasyonuna bağlı olarak 

çeşitlenebilmektedir. Bu ayrışma ürünleri GWP ve toksiklik parametreleri açısından istenilmeyen özellikte bir 

gaz karışımının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  

Tablo 1.6. Floroketonların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

Fl
o

ro
ke

to
n

la
r 

C4F8O 
1.60 

[Li vd., 2018a] 
4100 

[Li vd., 2018a] 
  

0 
[Li vd., 2018a] 

200 ppm for LC50 

[Beroual ve 
Haddad, 2017] 

C5F10O 
2.00 

[Wu vd., 2017; Li 
vd., 2018a] 

1 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

0.044 
[Wang vd., 2019] 

24.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

C6F12O 
2.70 

[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

1 
[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

0.014 
[Zhang vd., 2017a] 

49.0 
[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

 

Diğer alternatif sentetik gazlar incelendiğinde, yoğunlukla flor atomu yerine 7A grubu elementlerinden olan 

klor, brom ve iyot atomlarının kullanıldığı klorokarbon, bromokarbon ve iyot-karbon bazlı bileşikler ön plana 

çıkmaktadır. 

Literatürde yaygın olarak incelenen ve farklı endüstriyel amaçlarla kullanılması tavsiye edilen klorokarbonlar 

CF3Cl, C2H5Cl, CH2FCl, CHF2Cl, C2F3Cl, C2F5Cl, CF2Cl2, CHFCl2, C2HF3Cl2, C2F4Cl2, C2F3Cl3, CHCl3, CFCl3, ve CCl4 

bileşikleridir. Bu bileşiklerin bağıl dielektrik katsayıları 0.30-1.80 aralığında değişmektedir [Yu vd., 2017; 

Devins, 1980; Juliandhy vd., 2017]. Bu moleküller genel olarak yüksek GWP değerleri ve aşırı toksik 

olmalarından ötürü çevresel ve insan sağlığı açısından istenilmeyen özelliklere sahiptir [Wang vd., 2006]. 

Bununla birlikte, CF3CHCl2 gibi bazı kolorokarbonların yüksek gerilim anahtarlama ekipmanlarında alternatif 

yalıtkan gaz olarak kullanıldığı örnekler bulunmaktadır [Juliandhy vd., 2017]. 

Gaz dielektrik araştırmalarında kullanılan bromokarbonlar CH3Br ve CF3Br bileşikleridir. Bu gazların bağıl 

dielektrik katsayıları sırasıyla 0.45 ve 0.76’dır [Yu vd., 2017; Wu vd., 2017]. CH3Br bileşiğinin 2.7 ⁰C’lik kaynama 

noktası ve CF3Br’nin 100 yıllık periyotta 5600 CO2 eşdeğerindeki GWP değeri, bu gazlarının dielektrik 

endüstrisinde yaygın kullanımını sınırlamaktadır [Brand, 1982; Christophorou and van Brunt, 1995b]. 

İyot ve karbon atomlarının merkezde olduğu önemli iyot-karbon bazlı bileşikler c-CIF3, CF3I ve CH3I 

molekülleridir. Bu moleküllerin SF6’ya göre bağıl dielektrik katsayıları sırayla 0.47-0.58, 1.27 ve 1.15 

değerlerine sahiptir [Beroual ve Haddad, 2017; Brand, 1982]. Yüksek dielektrik katsayısı nedeniyle CF3I bileşiği 

literatürde yaygın olarak incelenmesine rağmen,  aşırı toksik özelliği bu molekülün endüstriyel amaçlı 

kullanımının önüne geçmektedir [Tezcan vd., 2016; Tezcan vd., 2019b]. 

Güç sistem endüstrisinde yaygın olarak kullanılan SF6 gazı yerine çevresel ve fizikokimyasal özellikler açısından 

daha uygun ve verimli gaz ve/veya gaz karışımlarının seçimi ve bu seçim doğrultusunda anahtarlama ekipmanı 

tasarımına odaklanan bu projenin amacı doğrultusunda, alternatif gazlar belirli gruplara ayrılarak 

sınıflandırılmış ve temel özellikleri açısından incelenmiştir. 

SF6 gazına alternatiflerin aranmasında temel motivasyon kaynağı olan sentetik gazların çevresel etkisini 

inceleyebilmek için, alternatif gazlar 100 yıllık periyotta CO2 eşdeğeri küresel ısınma potansiyeli (GWP) ve 

atmosferik yaşam ömrü parametreleri özelinde incelenmiştir, bkz. Şekil 1. Bu özellikler açısından, güç sistem 

endüstrisinin doğası gereği düşük GWP değeri ve uzun atmosferik ömür tercih edilmektedir. Bu gereksinimler 
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ölçeğinde Şekil 1.1 incelendiğinde, sentetik olmayan gazlar, CH4, C3F7CN ve floroketonlar tercih edilebilir 

alternatif olarak görülmekte, florokarbon ve hidroflorokarbonlar ise yüksek GWP değerleri nedeniyle 

dezavantajlı grupta kalmaktadır. İnsan ve çevre sağlığı açısından bir diğer önemli parametre olan toksiklik 

açısında, florokarbonlar, hidroflorokarbonlar ve C3F7CN dışındaki floronitriller tehdit oluşturmakta ve büyük 

ölçekli endüstriyel kullanım için tavsiye edilmemektedir. 

 

Şekil 1.1. SF6 alternatifi gazların GWP ve atmosferik yaşam ömürleri 

 

Bu gazların elektriksel karakteristiği bağıl dielektrik katsayısı ve kaynama noktası parametreleri özelinde 

incelenmiştir, bkz. Şekil 1.2. Güç sistem endüstrisinde yalıtkan olarak kullanılan gazlar için dielektrik katsayı 

ne kadar büyükse, tercih edilebilirlik o kadar artmaktadır. Çünkü büyük dielektrik katsayısına sahip yalıtkan 

bir ortam oluşturulması güç sistem ekipmanının boyutunu küçültmekte, güvenlik seviyesini arttırmakta ve 

maliyeti azaltmaktadır. Kaynama noktası açısından ise, düşük kaynama noktası sıcaklıkları genellikle açık 

havaya maruz kalan trafo santrallerinde kullanılan ekipmanlarda soğuk iklimlerde sıvılaşma sorununun önüne 

geçtiğinden ve yüksek basınçlı uygulamalara izin verdiğinden tercih edilmektedir. Şekil 1.2 incelendiğinde, 

dielektrik katsayı açısından hidroflorokarbonlar, floronitriller ve floroketonlar öne çıkmaktadır. Bununla 

birlikte, bu gazların kaynama sıcaklıklar oldukça yüksektir ve soğuk iklim çalışma koşullarında sıvı formda 

davranmaktadır. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için, bu gazlar hava, N2 ve CO2 gibi kaynama noktası 

oldukça düşük sentetik olmayan besleme gazlarıyla karıştırılarak ikili gaz karışımları oluşturulmaktadır. 
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Şekil 1.2. SF6 alternatifi gazların bağıl dielektrik katsayıları ve kaynama noktaları 

 

Çevresel ve elektriksel özelliklerle SF6’ya alternatif niteliğinde ön plana çıkan ve temel gereksinimleri 

karşılayan gazlar N2 ve CO2 gibi sentetik olmayan gazlar, C3F7CN ve floroketonlardır. Bu gazlar güç sistem 

endüstrisi sektörünün lider firmaları tarafından GIS ve devre kesici uygulamalarında son yıllarda 

kullanılmaktadır [Li vd., 2018a; ABB, GE, 2019a]. Orta gerilim seviyelerinde sentetik olmayan gazlar tercih 

edilmektedir. Bu gazların kullanıldığı güç sistem ekipmanı uygulamalarında, yalıtkanlık seviyesini arttırmak 

için yüksek basınçlı tasarımlar kullanılmaktadır [Li vd., 2018a]. C3F7CN ve floroketonların kullanıldığı 

uygulamalarda ise, gaz yalıtkan ortamda sıvılaşma problemini aşabilmek için sentetik olmayan hava N2, CO2 

ve O2’nin kullanıldığı ikili ve/veya üçlü gaz karışımlarına başvurulmaktadır [GE, 2019a; Li  vd., 2018; Hyrenbach 

vd., 2015]. Bu uygulama örnekleri ve bilimsel çalışmalar SF6 alternatifi gazların kullanıldığı güç sistem 

endüstrisi ekipmanlarının artmaya devam edeceğini ve yeni bir çağın başladığını göstermektedir. 

SF6 ve diğer dielektrik gazlar ekonomik, güvenlik ve boyut kısıtlılıklarını sağlamak ve elektriksel delinme, kısmi 

deşarj ve korona gibi güç sistem arızalarını minimuma indirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda bu çalışmada, anahtarlama ekipmanları başta olmak üzere güç sistem iletim ve dağıtım 

sistemlerinde kullanılan alternatif dielektrik gazlar çevresel ve fizikokimyasal özellikleri açısından ayrıntılı bir 

şekilde incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirmede kullanılan çevresel özellik parametreleri 

küresel ısınma katsayısı (GWP) ve atmosferik yaşam ömrü, fizikokimyasal özellik parametreleri ise dielektrik 

katsayısı, kaynama noktası ve toksikliktir. Bu parametreler özelinde elde edilen karşılaştırma matrisleri 

tablolar halinde bu iş paketi başlığı içinde ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. 

Üretim maliyetleri, yerli hammadde ve üretim imkânlarının değerlendirilmesi; Bir önceki bölümde farklı 

sınıflar altında incelenen gazların tamamına ait bir fiyat teklifi almak yerine, öne çıkan alternatif gaz ve/veya 

gaz karışımları özelinde teklif alınması daha makul görülmüştür. Bu kapsamda SF6, CO2, O2, N2, kuru hava, 

temiz hava, C3F7CN, C5F10O ve C6F12O gazlarına ait fiyat teklifi sektörün ulusal ve uluslararası iş yapan önemli 

firmalarından biri olan Linde Gaz A.Ş.’den istenmiştir. Firma ile yürütülen görüşmelerde floronitril ve 
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floroketonlara yönelik bir üretimleri olmadığı, bu gazların patent sahibi endüstriyel kuruluşlar tarafından GE 

ve ABB tarafından temin edildiği ifade edilmiştir. Diğer alternatiflere ait fiyat teklifi Ek-1’de yer almaktadır. 

SF6, CO2, O2, N2,  ve kuru hava seçeneklerin kapsamaktadır. Söz konusu teklifte gazların hacimleri, tüp 

basınçları ve ağırlıkları gibi teknik özelliklerinin yanı sıra dolumun gerçekleştiği ülke, yani gazın üretim menşei 

de ifade edilmektedir. Bu fiyat teklifindeki KDV hariç fiyatlandırmaya KDV bedellerinin eklenmesi ve hacme 

bağlı birim maliyetleri gibi karakteristik özellikleri Tablo 1.7’de yer almaktadır. 

Tablo 1.7. Alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarının menşei ve maliyetleri 

Gaz 
Hacim 

(L) 
Menşei 

KDV dâhil Fiyat 

(TL) 

Birim fiyat 

(TL/L) 

SF6 50 Rusya  15 930.00  318.60  

CO2 50 Türkiye 3 127.00  62.54  

N2 50 Türkiye 649.00  12.98  

Kuru Hava 50 Türkiye 1 168.20  23.36  

O2 50 Türkiye 318.60  6.37  

 

Tablo 1.7 incelendiğinde, birim fiyat açısından en pahalı gazın SF6 olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Bu gazı 

CO2, kuru hava, N2 ve O2 izlemektedir. Bu birim fiyatların oluşmasında kullanılan gazların saflık derecesi çok 

yüksek olduğunda, %99.5 ve üzerinde, bu maliyetler yükselmektedir. Endüstriyel amaçlı kullanımlarda saflık 

derecesi nispeten daha düşük gaz ve/veya gaz karışımlarının kullanılmasıyla birim maliyetler azaltılabilir. 

Güç sistem anahtarlama ekipmanı veya test hücresinin boyutlarını değiştirmeden SF6 ile aynı yalıtkanlık 

seviyesini yakalayabilmek için gazların dielektrik sabitine bağlı olarak hücre basıncının arttırılması 

gerekmektedir. Hücre basıncının arttırılabilmesi için kullanılan yalıtkan materyalin hacmi de arttırılmalıdır. Bu 

nedenle, birim fiyat göstergesini alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarının dielektrik sabitlerine bölerek eşit 

yalıtkanlık için birim maliyetin hesaplanması gerekmektedir, bkz. Tablo 1.8. 

Tablo 1.8. Alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarının eşit yalıtkanlık için birim maliyeti 

Gaz 
SF6'ya göre bağıl dielektrik 

katsayısı1 
Birim fiyat (TL/L) 

Eşit Yalıtkanlık için Birim 
Maliyet (TL) 

SF6 1.0 318.60 318.60 

CO2 0.345 62.54 181.28 

N2 0.385 12.98 33.71 

Kuru Hava 0.385 23.36 60.68 

O2 0.35 6.37 18.20 

 

                                                           
1 Bu katsayılar, Tablo 1.1’deki literatür verileri kullanılarak tanımlanmıştır. Birden fazla literatür verisinin olduğu gaz ve/veya gaz karışımları için bu 

verilerin aritmetik ortalaması alınmıştır. 
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Eşit yalıtkanlık maliyeti açısından SF6 gazı, CO2’ye göre neredeyse iki kat, diğer alternatiflere göre ise ortalama 

5-20 kat daha pahalıdır. CO2’in yüksek maliyetinin temel nedeni % 99,995 derecesindeki saflıktır. Bu saflığın 

azaltılması durumunda, maliyeti diğer alternatiflerin seviyesine düşecektir. 

Yürüttüğümüz projenin kıstaslarından biri olarak ön plana çıkan yerli hammadde kullanımı koşulunu SF6, 

C3F7CN, C5F10O ve C6F12O gazları sağlamamaktadır. Bu gazlara alternatif niteliğinde önerilen ve Tablo 1.7’de 

yer alan gazlar, sentetik nitelikte olmadığı gibi ulusal gaz üreticilerinin tamamı tarafından rahatlıkla temin 

edilebilir niteliktedir. 

Pilot ve ticari uygulamaların incelenmesi; Bu çalışma kapsamında uluslararası lider firmalar tarafından 

geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş ürünler incelenmektedir. Bu ürünlerin teknik özellikleri tablolar halinde 

özetlenmekte ve proje kapsamında kullanılacak gaz ve/veya gaz karışımının belirlenmesi açısından bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Bu inceleme esnasında gaz izoleli anahtarlama ekipmanları ve devre kesicileri 

üretiminde sektörün küresel ölçekli önder firmaları olan Siemens, Mitsubishi, ABB, Hitachi, Alstom, GE ve 

Toshiba gibi firmaların ürünlerine odaklanılmaktadır, bkz. Tablo 1.9 ve Tablo 1.10 [Li vd., 2018a]. 

Gaz izoleli anahtarlama ekipmanları özelinde toplamda beş firmanın, yedi farklı ürünü bu kapsamda 

incelenmektedir, bkz. Tablo 1.9. Geniş bir yelpazede elektrik ekipmanı üreten Siemens, SF6 kullanarak ürettiği 

gaz izoleli anahtarlama sistemlerinin yanı sıra, son dönemde alternatif tasarımlar da geliştirmiş ve piyasaya 

sürmüştür. SVN1 Blue olarak kısaca tanımlanan modeli, 145 kV’ kadar vakumlu yüksek gerilim kesme 

işleminde SF6 devre kesiciler kadar iyi bir performans sunmaktadır. Çevresel avantajlarının yanı sıra güvenilir 

üretim ve aşırı akım kesme kapasitesi, uzun ömürlü performansı ve bakım gerektirmeyen çalışma 

mekanizmasıyla ön plana çıkmaktadır. Vakumlu kesme teknolojisini, temiz hava (clean air) ile birleştirerek 

sunmaktadır. Bu gaz ile, florlu bileşiklerin kullanıldığı yüksek gerilim anahtarlama ekipmanlarına çevre dostu 

bir alternatif sunmaktadır. Temiz hava olarak tanımlanan bu gaz karışımının içeri %80 oranında N2 ve %20 

oranında O2’den oluşmaktadır [Siemens, 2018]. Temiz hava, küresel ısınma potansiyeli olmadığı için 

atmosfere zararsız olmasının yanı sıra pahalı satın alma, depolama geri dönüşüm maliyeti olmayan, toksik bir 

özellik taşımayan güvenli bir alternatif sunmaktadır. Bu ürünün kullanımı esnasında, personelin özel bir eğitim 

veya güvenlik sınırlamalarına ihtiyaç duymaması da önemli bir avantaj olarak ön plana çıkmaktadır. 8VN1 

Blue ürünü için kapsamlı bakım süresi 25 yıl, tahmini yaşam ömrü ise 50 yıl olarak ifade edilmektedir 

[Siemens, 2018a]. IEEE ve IEC standartlarına uyumlu üretilen bu ürün, en son IEEE 683 (Seismic Design of 

Substations) standardını başarıyla geçmiştir. Aynı firmanın benzer bir kesme mekanizması kullanarak 

tasarladığı 72.5 kV anma gerilimine kadar çalışabilen 8VM1 blue ürünü, rüzgar türbini uygulamaları için özel 

olarak geliştirilmiştir [Siemens, 2018b]. 

Tablo 1.9. SF6 alternatifi gazların kullanıldığı gaz izoleli anahtarlama ekipmanlarının temel özellikleri 

Şirket Tür İzolasyon Ortamı 
Anma 

Gerilimi 
(kV) 

Anma Akımı 
(kA) 

Kısa Devre 
Akımı 
(kA) 

Boyutlar 
(cm) 

Dış Çevre 
Sıcaklık 

Aralığı (⁰C) 

Anma 
Dolum 
Basıncı 
(Bar) 

Siemens 

SVN1 Blue 

İzolasyon ortamı: 
temiz hava 
Kesici ortam: 
vakum 

145 3.15 40 
100, 320, 

550 
-50 / +55 7.7 

SVM1 Blue 

İzolasyon ortamı: 
temiz hava 
Kesici ortam: 
vakum 

72.5 1.25 25 
105, 233, 

250 
-30 / +45 5.6 

Mitsubishi 
HG-VA 
(kuru hava) 

İzolasyon ortamı: 
Kuru hava 
CB: Vakum 

72 0.8 / 1.2 25 / 31.5 
900, 270, 

245 

-5 / +40 
(iç ortam) 
-25 / +40 

(dış ortam) 

2.5 
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ABB 
ZX2 C5-PFK–hava 36 2 31.5  -25 / -15 1.3 

ELK-14 C5-PFK–CO2–O2 170 1.25 40  -5 / +5 7.0-8.0 

GE B65 C4-PFN–CO2 145 3.15 40  -25 / +55 6.7-8.2 

Toshiba VDZ 

İzolasyon ortamı: 
temiz hava 
Kesici ortam: 
vakum 

24 2 16/25  -50 1.3 

 

Mitsubishi firmasının ürettiği HG-VA tip gaz izoleli anahtarlama sistem, SF6 ile benzer bir performans 

sergileyebilmesi için kuru havanın bulunduğu ünite basıncının arttırılması gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Bunun için elektro-manyetik VCB operasyonunu kullanmakta ve bu operasyon kesme anında elektrotlar 

arasında bir bariyer oluşturmaktadır. Bu ürüne entegre kuru havanın kullanıldığı devre kesici, topraklama 

anahtarı, gerilim transformatörü gibi ürünleri de bulunmaktadır. 72 kV anma geriliminde kullanılabilen bu 

ürün, herhangi bir bakım ihtiyacı ortaya çıkmaksızın 15 yıl süreyle aralıksız kullanılabilmektedir [Mitsubishi, 

2012]. 

ABB firmasının ZX2 ve ELK-14 isimleriyle ürettiği gaz izoleli anahtarlama ekipmanları sırayla 36 ve 170 kV anma 

gerilim seviyesinde verimli bir şekilde çalışabilmektedir. SF6 gazı yerine floroketon sınıfından C5-PFK yani 

C5F12O kullanılmaktadır [ABB, 2017]. Bu gazın kaynama noktası dezavantajını giderebilmek için hava, CO2, 

ve/veya O2 gibi gazlarla karıştırılarak kullanılmaktadır. Yüksek gerilim uygulamalarında C5-PFK-CO2-O2 

karışımı kullanılırken, orta gerilim uygulamalarında N2 ve O2 tercih edilmektedir [ABB, 2017]. Güç sistem 

endüstrisinde iletim ve dağıtım sisteminde toplam sera gazın emisyonunun neredeyse yarısını oluşturan 

SF6’nın kullanımını azaltmayı amaçlayan bu ürün, C5-PFK’nın akım kesme performansı nedeniyle 50 kA’in 

altındaki kısa devre akım sistemlerinde daha optimum çözüm üretmektedir [ABB, 2020; Diggelmann vd., 

2016]. C5-PFK’nın molekül yapısı ve kullanılması durumunda CO2 eşdeğer emisyonundaki değişim Şekil 1.3’te 

görülmektedir [Diggelmann vd., 2016]. 

 

Şekil 1.3. C5-PFK (C5F12O) molekül yapısı ve güç sistemlerinde CO2 eşdeğer emisyon değişimi 

 

General Electric (GE) firmasının SF6 kullanmaksızın geliştirdiği B65 ürünü, 145 kV anma geriliminde 

çalışabilmekte ve 4 kA’lik kısa devre akımına dayanabilmektedir. SF6 yerine ark kesici ortam olarak floronitril 

sınıfından C4-PFN (C3F7CN)-CO2 karışımının kullanıldığı bu ürün, -25 ⁰C ile +55 ⁰C arasındaki çevre koşullarında 

çalışabilmektedir [GE, 2018]. C4-PFN gazının kullanımıyla güç sistem ekipmanlarından kaynaklanan CO2 

eşdeğer emisyonu %99 seviyesinde azalmaktadır. C4-PFN gazı tüm gerilim seviyelerine uygulanabilmekte, 

SF6’nın kullanıldığı sıcaklıklarda kullanılabilmekte, ekipman boyutlarının SF6’lı sistemlerde olduğu gibi 

kompakt halde tasarlanmasını sağlamakta, ve herhangi bir toksik etki göstermemektedir [GE, 2019a]. Bu 
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gazın kullanımı, SF6’nın neden olduğu çevresel sorunları ciddi ölçüde azalttığı gibi, uluslararası kısıtlamaları iç 

mevzuatına taşımış ülkelerde SF6 kullanımı nedeniyle ortaya çıkan vergileri de azaltmaktadır. Tablo 1.9’deki 

ürün dışında, 420 kV gerilim seviyesinde gaz izoleli hatlarda, 245 kV anma gerilimindeki akım 

transformatörlerinde, 123 kV anma gerilimindeki gerilim transformatörlerinde ve 123 kV anma gerilimindeki 

kombine ölçüm sistemlerinde de aktif olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler dışında, 72.5 kV gaz izoleli trafo 

merkezleri ve 145 kV anma gerilimdeki devre kesicileri için de tasarım ve test süreçleri devam etmektedir 

[GE, 2019a]. 

Toshiba firması yalıtkan ortam olarak temiz hava kullanarak gaz izoleli anahtarlama ekipmanları üretmiştir. 

Bu anahtarlama ekipmanları genellikle 7.2/24 kV anma gerilimine sahiptir ve ürün kodları VU2, VDZ, VTF, VEZ 

ve VTZ gibi isimlerle tanımlanmaktadır [Toshiba, 2020]. IEC-60298 standardına uygun olarak hazırlanan bu 

ürünler, -50 ⁰C gibi oldukça düşük sıcaklıklarda bile çalışabilmektedir. 

Gaz izoleli sistemler dışında SF6 alternatifi gazların kullanıldığı devre kesici ürünler de bulunmaktadır, bkz. 

Tablo 1.10. Bu ürünlerin üreticileri arasında ABB, Alstom ve Hitachi gibi önemli firmalar yer almaktadır ve 

günümüzde de aktif olarak söz konusu devre kesicilerinin geliştirilmesi ile ilgili çabalar devam etmektedir. 

Tablo 1.10. SF6 alternatifi gazların kullanıldığı devre kesici ekipmanlarının temel özellikleri 

Şirket Tür İzolasyon Ortamı 
Anma Gerilimi 

(kV) 
Anma Akımı 

(kA) 

Kısa Devre 
Akımı 
(kA) 

Dış Çevre 
Sıcaklık Aralığı 

(⁰C) 

ABB LTA CO2 72.5/145 2.75 31.5 -50 / -+50 

Alstom PKG Sıkıştırılmış Hava 36 50  -50 

Hitachi HSV 
İzolasyon ortamı: temiz hava 
Kesici ortam: vakum 

72.5 2 31.5/40 -50 

 

ABB firmasının ürettiği Live Tank Breaker AirPlusTM veya diğer bir değişle LTA tip devre kesicileri, SF6 yerine 

CO2 bazlı bir gaz karışımı kullanmakta ve 72.5/145 kV anma gerilimi seviyelerinde çalışabilmektedir. Sera 

gazlarının kullanımının sınırlandırılmasına yönelik uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ürünlerini geliştiren 

ABB, bu devre kesicilerinin pilot uygulamalarına 2010 yılında başlamış ve 2014 yılından itibaren İsveç başta 

olmak üzere farklı ülkelerde güç sistemine entegre etmiştir [ABB, 2019]. Bu ürünlerin boyutları Şekil 1.4’te 

görülmektedir, ayrıntılı çalışma mekanizması için ürünün yer aldığı kaynak site ziyaret edilebilir. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 1.4. ABB LTB devre kesici boyutları (a) 72.5 kV, (b) 145 kV 
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Alstom’un PKG serisi devre kesicileri 275 kA’lik kısa devre akımlarında bile koruma sağlama kapasitesine 

sahip, yüksek güç uygulamaları için oldukça uygun seçeneklerdir. Sıkıştırılmış havanın kullanıldığı bu devre 

kesiciler uygun maliyetle güvenli ve sürdürülebilir bir iletim ve dağıtım sistemi sunmaktadır. 2000 MW anma 

gücünde olabilen bu sistemler yaklaşık 36 kV’luk anma gerilimi ve 50 kA’lik anma akımına sahiptir [Li vd., 

2018a]. 

Hitachi’nin ürettiği HSV model devre kesicileri 72.5 kV anma gerilimi ve 2 kA’lik anma akımında çalışmaktadır. 

Herhangi bir elektrikli ısıtıcı kullanmadan -50 ⁰C sıcaklıkta çalışabilen bu modelin on bin mekanik açma 

kapama işlemi sonrası çalıştığı test edilmiştir [Hitachi, 2020]. Bu üründe yalıtkan ortam olarak içeriğindeki 

H2O partikülleri arındırılmış kuru hava kullanılmaktadır.  

SF6 gazının kullanılmadığı bu uygulama örnekleri dışında SF6 gazının dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek 

için farklı gazlarla ikili gaz karışımlarının kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır. Liu vd. [2017], Çin’in kuzey 

bölgelerinde oldukça düşük sıcaklıklarda sıvılaşma problemi yaşanmadan -45 ⁰C seviyelerinde etkin bir şekilde 

çalışabilen SF6/N2 ve SF6/CF4 gaz karışımlarının kullanıldığı devre kesicilerin 66 kV seviyelerinden 550 kV 

seviyelerine kadar kullanılabildiğini ifade etmiştir. Park vd. [2007] ise, gaz izoleli anahtarlama ekipmanlarında 

SF6/CF4 gaz karışımı alternatifinin delinme karakteristiklerini AC, DC ve darbe gerilimleri için incelemiş ve orta 

gerilim, 25.8 kV, seviyesinde çalışan bir test düzeneğinde standartlara uygun bir şekilde bu gaz karışımını test 

etmiştir. Yokomizu vd. [2005], bir yük ayırma anahtarında elektrot türünün de etkisini dikkate alarak CO2, He 

ve H2’nin ark davranışını incelemiş ve SF6 ile karşılaştırmıştır. Hoshina vd. [2006] ise, SF6 alternatifi N2 ve CO2 

gazlarının farklı polaritede darbe gerilimlerine karşı tepkisini incelemiş ve bu gazların yüksek basınç 

uygulamalarında SF6’ya benzer sonuçlar elde edilebildiğini göstermiştir. Nikolic vd. [2015], CO2 dolu bir devre 

kesicinin tasarımı ve testlerini yapmış ve bu ortamın 25 kA gibi seviyelerde ve farklı sıcaklıklarda ark söndürme 

yeteneğine sahip olduğunu gözlemlemiştir. 

Bu bölümde ifade edilen pilot ve ticari uygulamalar, yoğunlukla sentetik olmayan kuru hava, temiz hava (%80 

N2+%20 CO2), CO2, N2 ve O2 molekülleriyle, sentetik C4-PFN (C3F7CN) ve C5-PFK (C5F12O) bileşiklerine 

yoğunlaşmaktadır. Sentetik C4-PFN ve C5-PFK moleküllerinin yüksek kaynama noktasını aşabilmek için 

sentetik olmayan CO2, N2 ve O2 gibi moleküllere ikili ve üçlü gaz karışımlarına başvurulmaktadır. Sentetik 

olmayan moleküllerin veya karışımların kullanılması durumunda ise, yalıtkan ortamın dielektrik 

karakteristiğini arttırabilmek için kapalı hücrenin basıncının yükseltilmesi tercih edilmektedir. 

Aday gazların kullanım ömürleri ve yeniden kullanımı; Literatür araştırması ve mevcut ticari uygulamalar göz 

önüne alındığında alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarını üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu 

alternatifler kuru hava, temiz hava, CO2 ve N2 gazlarını içeren sentetik olmayan gazlar, C4-PFN (C3F7CN) ve 

C5-PFK (C5F12O) gazlarının kuru hava, CO2 ve O2 gazları ile karışımları ve SF6 gazının CO2, N2 ve diğer 

florokarbonlar ile ikili ve/veya üçlü gaz karışımlarıdır. Bu aday gazların herhangi bir kimyasal veya termal 

reaksiyon ile bozunmaması durumunda atmosferik yaşam ömürleri Tablo 1.11’da görülmektedir. 

Tablo 1.11. Aday gazların atmosferik yaşam ömürleri 

Gaz SF6 Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 C4-PFN C5-PFK Floronitriller 

Atmosferik 
Yaşam Ömrü 
(Yıl) 

3200  
[Beroual ve 

Haddad, 
2017; Xiao 

et al., 
2018] 

∞ 
[Deng ve 

Xiao, 2014] 

∞ 
[Deng ve 

Xiao, 2014] 

30-95 
[Beroual ve 

Haddad, 
2017] 

50-200 
[Deng ve 

Xiao, 2014] 

∞ 
[Deng ve 

Xiao, 2014] 

22 [Wang 
vd., 2019]  

0.044 
[Wang vd., 

2019] 

Muhtelif 
(bkz. Tablo 

1.3) 

 



17 
 Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

Bu aday gazların kullanıldığı ve bu proje kapsamında tasarım kriterlerinin belirlenmesi amaçlanan gaz izoleli 

anahtarlama teçhizatları ve devre kesicilerinin kullanıldığı gaz izoleli sistem elemanlarının yaşam ömürleri 25-

40 yıl arasında değişmektedir [Beroual ve Haddad, 2017; Casanovas ve Casanovas, 2005]. Aday gazların 

kullanıldığı mevcut ticari uygulamalarda da bu ekipmanların ilk kapsamlı bakım süresi 15-25 yıl arasında 

[Mitsubishi, 2012; Siemens, 2018a], kullanım ömrünün ise 50 yıl dolayında olduğu ifade edilmektedir 

[Siemens, 2018a]. Güç sistem ekipmanlarının kullanım ömürleri ile aday gazların atmosferik yaşam ömürleri 

ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde C5-PFK dışındaki aday gazların uygulama için oldukça uyumlu olduğu 

görülmektedir. Bu aday gazların kullanıldığı sistemlerin atmosferik koşullara kapalı bir hücre olduğu 

düşünüldüğünde, teçhizatın mekanik aksamından kaynaklanan bir sorun olmaksızın uzun süreler iletim ve 

dağıtım sisteminde sorunsuz kullanılabileceği açıktır. 

Sentetik olmayan aday gazlar sınıfındaki nem bileşeninden arındırılmış kuru hava, temiz hava (%80 N2 + %20 

CO2), CO2 ve N2 gazları atmosferi oluşturan ana gaz bileşenleri arasında olması, neredeyse sonsuz olarak 

tanımlanan atmosferik yaşam ömürleri, GWP değerlerinin SF6 ile kıyaslandığında ihmal edilebilecek bir 

düzeyde olması ve düşük maliyetleri nedeniyle bu iş paketi kapsamında ön plana çıkmaktadır. Bu özellikleri 

nedeniyle, güç sistem ekipmanlarında kullanımları sonrası ekstra bir maliyet ve enerji gerektiren geri 

dönüşüm süreçlerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Bu nedenle, sentetik olmayan aday gaz alternatifleri olan C4-PFN, C5-PFK ve florokarbon gazlarının kullanım 

ömürleri, ayrışma ürünleri ve kullanım ömrü sonrası geri dönüşüm mekanizmalarının incelenmesi 

gerekmektedir. Söz konusu süreci etkin bir şekilde tanımlayabilmek için, güç sistem anahtarlama ekipmanları 

ve devre kesicilerde gerçekleşen elektriksel deşarjların ve ayrışma ürün mekanizmalarının temel düzeyde 

ifade edilmesi gerekmektedir [Li vd., 2019a; Li vd., 2019b].  

Gazi izoleli sistemlerde temelde üç farklı deşarj türü gözlemlenmektedir. Bunlar korona (kısmi deşarj), spark 

ve ark deşarjlarıdır. Yüksek gerilim sistemlerinde en sık karşılaşılan deşarj türü olan korona deşarjı,  yaklaşık 

1–10 ns arasında değişen darbeler şeklinde ortaya çıkmakta ve uzun bir zaman periyodu boyunca 

yayılmaktadır [Gao vd., 2018]. Bu deşarj sonucu diğer deşarj türlerine kıyasla daha az enerji açığa çıkar ve 

deşarjın merkezindeki sıcaklık 700 ile 1200 K arasında değişir [Ono ve Oda, 2008]. Spark deşarjlar, gaz izoleli 

sistemlerde yalıtkan açıklığının birkaç µs gibi kısa bir zaman içinde delinmesi sonucu ortaya çıkar, bu deşarj 

türü aynı zamanda kapasitif deşarj olarak da tanımlanmaktadır [Chu, 1986]. Ark deşarjları veya diğer bir 

ifadeyle delinme, 50-150 ms aralığında birkaç kA’den 100 kA’e kadar değişen akımların ortaya çıktığı ve 106 J 

gücü yüksek bir enerjinin salındığı oldukça güçlü deşarjlardır [Chu, 1986]. Servis arızalarına neden olan bu 

deşarjların kanal mekanizmasının geliştiği bölge içinde sıcaklık 12.000 K değerine kadar çıkabilmektedir 

[Zhang vd., 2017c]. 

Elektrik güç ekipmanlarında yaklaşık 25-40 yıllık kullanım ömürleri boyunca oldukça sık karşılaşılan bu 

deşarjların bir sonucu olarak ayrışma ürünleri ortaya çıkmaktadır [Casanovas ve Casanovas, 2005]. Bu 

ekipmanların kullanım ömrü sonunda, gaz karışımı içindeki ayrışma ürünlerinin oranı %5 seviyelerine 

ulaşabilmektedir [Beroual ve Haddad, 2017]. Bu ayrışma ürünlerinin toksik ve korozif etkileri nedeniyle, güç 

sistem ekipmanlarının onarımı ve/veya değiştirilmesi aşamasında sağlık ve güvenlik gereksinimleri ve 

beklenilmeyen yalıtım sorunlarının önüne geçebilmek için bu ayrışma ürünlerinin de tanımlanması 

gerekmektedir [Fu vd., 2016b]. Bu kararlı ayrışma ürünlerinin tanımlanması aşamasında kimyasal ayrışma 

mekanizmaları tanımlanırken güç sistem ekipmanlarında kaçınılmaz olarak karşılaşılan H2O ve O2 gibi 

moleküllerin, katı izolasyon malzemelerinin ve deşarj türünün de dikkate alınması gerekmektedir [Coll vd., 

2000b; Tang vd., 2017; Cao vd., 2018b]. Aday gazların ayrışma ürünlerine dair ayrıntılı bir inceleme 2.2 iş 

paketi kapsamında tanımlandığından, bu aşamada temel bazı karakteristiklere ait genel bir çerçeve 

sunulmaktadır. 
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C4-PFN ve C5-PFK gazlarının kullanımında, CO2, O2, N2 ve kuru hava gibi farklı gazlarla ikili ve/veya üçlü gaz 

karışımlarına başvurulmaktadır. Bu gazların yüksek kaynama noktaları nedeniyle söz konusu karışımlar 

içindeki kullanım oranları %20’yi aşmamaktadır [Seeger vd., 2017; ABB, 2017; GE, 2019a]. GWP değerlerinin 

düşük olması ve atmosferik yaşam ömürlerinin kısalığı nedeniyle mevcut araştırmalar dahilinde çevreye 

zararlı olmadıkları tespit edildiğinde, ayrıntılı bir geri dönüşüm mekanizması geliştirilmemiştir [GE, 2019a; 

ABB, 2017]. Bu gazların ayrıştırılması ve yeniden kullanılması süreçlerinde SF6’nın CO2 ve CF4 gibi farklı gaz 

karışımlarında geri kazanımı için kullanılan yöntem olan kriyojenik damıtma (cryogenic distillation) yöntemi 

kullanılabilir. Bu yöntem, belirli bir gaz karışımındaki gazların kaynama/sıvılaşma noktasına bağlı olarak tüm 

gaz karışımının soğutulması ve en yüksek kaynama noktasına sahip gaz karışımının sıvı halde karışım içinden 

ayrıştırılması prensibine dayanmaktadır [Liu vd., 2017]. 

C4-PFK gazı ayrışma ürünleri açısından incelendiğinde kararlı ayrışma ürünleri arasında CO, CF3CN, C2F5CN, 

C2N2, C2F4O, COF2, CF4, C2F4, C3F8 ve C3F6 bulunmaktadır [Li vd., 2019a; Li vd., 2018c]. Bu ayrışma ürünlerinden 

bazıları C4-PFK’nın aksine oldukça zehirlidir ve söz konusu gazın güç sistem endüstrisinde kullanımı 

aşamasında bu ayrışma ürünlerinin dikkate alınması çevre ve insan sağlığı açısından bir zorunluluktur [Li vd., 

2019a]. Bu ayrışma ürünleri C4-PFK’nın birlikte kullanıldığı sentetik olmayan gazın türüne, CO2 ve N2 gibi, ve 

kullanıldığı elektromekanik sistemdeki malzemenin yapısına göre çeşitlilik göstermektedir [Seeger vd., 2017; 

Li vd., 2019b]. 

C5-PFK gazı ise orta ve yüksek gerilim uygulamalarında genellikle hava, CO2 ve O2 ile karıştırılmaktadır [Seeger 

vd., 2017]. C5-PFK’nın ayrışma ürünleri arasında CF4, C2F6, C3F6, C3F8, C4F10, C5F12, ve C6F14 gibi florokarbonlar 

ön plana çıkmaktadır [Xiao vd., 2017]. Ama diğer gazlarla karışımında ve/veya H2O gibi safsızlıkların etkisiyle 

ortaya oldukça zengin bir ayrışma ürünü portföyü çıkmaktadır. Bu ayrışma ürünleri arasında CO, COF, COF2, 

C2OF3, C3F7COH, C3F7OH, CF3COH, C3F7H, ve CF3OH gibi moleküller bulunmaktadır [Xiao vd., 2017; Wu vd., 

2017]. Sentetik olmayan C4-PFK, C5-PFK ve C-PFK ürünlerine ait kimyasal reaksiyon mekanizmaları ve ayrışma 

ürünlerinin analizi yalıtkan gazlarla ilgili literatürde oldukça önemli ve yeni bir çalışma alanı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi aşamasında, molekül orbital teoriye dayanan  Gaussian ve 

GaussVieW gibi programlar kullanılmaktadır [Duzkaya vd., 2020]. 

Bu proje kapsamında SF6 gazının saf veya karışımı halinde kullanımından çevresel nedenlerle kaçınıldığı için, 

SF6 gazının ikili ve/veya üçlü gaz karışımları ve bu karışımların ayrışma ürünü literatürü üzerinde bu aşamada 

durulmayacaktır. Söz konusu gaz karışımları ve ayrışma reaksiyon mekanizması çalışmaları oldukça zengin ve 

çeşitli bir literatüre sahiptir [Duzkaya vd., 2020; Dincer vd., 2019a]. SF6 gazının CO2 ve N2 ile karıştırıldığı 

uygulama örnekleri açısından, bu gazın geri dönüşümü için kullanılan metotlar diğer gaz karışımlarına da 

uygulanabilme potansiyeline sahiptir. Gaz karışımlarını oluşturan gazların her birisinin tekrar kullanımı için 

birbirinden ayrıştırılma sürecinde kullanılan bu metotlar arasında kriyojenik damıtma (cryogenic distillation), 

membran teknolojisi, seçici emme (selective  sorption), ve gaz santrifüjü  (gas  centrifuges) gibi metotlar 

bulunmaktadır [Liu vd., 2017; Niemeyer, 2000]. Gaz karışımını oluşturan gazların kaynama noktaları arasında 

önemli farklılıklar bulunuyorsa, kriyojenik damıtma metodu yüksek verimlilikle uygulanabilir bir seçeneğe 

dönüşmektedir. 

Literatür taraması ve uygulama örneklerinin incelenmesi sonrası belirlenen aday gazların kullanım ömürleri 

ve yeniden kullanımı başlığını içeren bu iş paketi kapsamında, söz konusu gazların öncelikle atmosferik 

ömürleri incelenmiştir. Güç sistem anahtarlama ekipmanlarının 25-40 yıl arasında değişen kullanım 

ömürlerine bağlı olarak, söz konusu alternatiflerin C5-PFK dışında uygun yaşam ömürlerine sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu gazların, orta ve yüksek gerilim ekipmanların doğası gereği karşılaştıkları elektriksel 

deşarjlara nasıl tepki verdikleri ve ayrışma ürünleri genel çerçevesiyle aktarılmıştır. Daha ayrıntılı bir inceleme, 

sonraki iş paketinin kapsamında yapılacaktır. Bu iş paketi kapsamında sentetik olmayan kuru hava, temiz 
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hava, CO2 ve N2 alternatifleri öne çıkmakla birlikte, SF6, C4-PFN ve C5-PFK gazlarının farklı gaz karışımlarıyla 

kullanılması durumunda ayrıştırma mekanizması olarak kriyojenik damıtma metodunun uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 

Optimum gaz ve/veya gaz karışımı alternatiflerinin belirlenmesi; Bu proje kapsamında güç sistem 

anahtarlama elemanları ve devre kesicilerinde yaygın olarak kullanılan SF6 gazı yerine alternatif gaz 

arayışlarının incelenmesi, çevresel, ekonomik ve ulusal stratejik çıkarlar çerçevesinde optimum gaz ve/veya 

gaz karışımlarının belirlenmesi ve bu gaz karışımlarının kullanılabileceği bir tasarımın oluşturulması 

hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda gaz yalıtkan literatürü ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu 

inceleme sonucu aşağıdaki sonuçlara varılmıştır, bkz Tablo 1.12, 

 Sentetik olmayan gazlar SF6’ya göre nispeten düşük bağıl dielektrik sabite sahip olmasına rağmen, 

küresel ısınma potansiyeli, atmosferik yaşam ömrü, kaynama noktası ve toksiklik açısından çevresel 

ve elektriksel gereksinimleri karşılamaktadır. 

 Florokarbon, hidrokarbon ve hidroflorokarbonlar molekül büyüklüğüne bağlı olarak değişken bağıl 

dielektrik sabite sahip olmasına rağmen, genellikle yüksek GWP değerleri nedeniyle kullanımının 

uluslararası anlaşmalarla kullanımının sınırlandırılmış olması, toksik karakteristikleri ve dielektrik 

sabiti büyük alternatiflerin yüksek kaynama noktası gibi dezavantajları nedeniyle projenin 

kısıtlılıklarını karşılayamamaktadır. 

 Floronitriller arasında C4-PFN (C3F7CN) dışındaki alternatiflerin aşırı zehirli olması ve bu ürünlerin 

endüstriyel ölçekli kullanımının çevre ve insan sağlığına önemli bir tehdit olması nedeniyle, sadece 

C4-PFN gazı aday gazlar arasına alınmıştır. C4-PFN’in yüksek dielektrik dayanımı en önemli 

dezavantajı olmakla birlikte 100 yıllık CO2 eşdeğer GWP değerinin 2100 olması ve SF6’ya göre oldukça 

yüksek kaynama noktası dezavantajları olarak öne çıkmaktadır.  

 Floroketonlar arasında C5-PFK (C5F10O) ve C6-PFK (C6F12O) gazları kaynama noktası dışındaki tüm 

özellikleriyle ideal yalıtkan gaz karakteristiğini taşımaktadır. C6-PFK’nın neredeyse 50 C seviyesindeki 

kaynama noktası nedeniyle aday gaz sınıfında incelenmemiş, C5-PFK’nın ikili ve/veya üçlü gaz 

karışımlarından oluşan yalıtkan gaz karışımı aday gazlar sınıfına dâhil edilmiştir.  

Bu aşamaları takiben güç sistem endüstrisinde anahtarlama ekipman üreticisi lider firmaların SF6 alternatifi 

gazlarla geliştirdikleri güç sistem anahtarlama ve devre kesicilerine ilişkin bilgi verilmiştir. Firma ismi, model 

türü, izolasyon ortamı, anma gerilim ve akımı ve kısa devre akımı gibi birçok parametreyi içeren bu 

incelemede izolasyon ortamı için temiz hava, kuru hava, CO2, N2 gibi sentetik olmayan gazlar ve C4-PFN ve 

C5-PFK’nın ikili ve/veya üçlü gaz karışımlarının kullanıldığı görülmüştür. 

Hem literatür taraması hem de ticari uygulamalar özelinde belirlenen aday gazların kullanım ömürleri, 

ayrışma ürünleri geri dönüşüm teknikleri bölümünde ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu parametreler açısından 

çevre ve insan sağlığına zararlı ayrışma ürünleri içermeyen ve geri dönüşüm uygulanması gerekmeyen 

sentetik olmayan gaz alternatifleri ön plana çıkmaktadır. 

Tablo 1.12. Aday gazların temel özellikleri 

 
Gaz 

SF6’ya göre bağıl 
dielektrik sabiti 

GWP 
Atmosferik yaşam 

ömrü (Yıl) 
Kaynama noktası 

(ͦ⁰C) 
Toksiklik 

Se
n

te
ti

k 
O

lm
ay

an
 G

az
la

r 

SF6 1.00 

22800/23900  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
23500 [IPCC, 2014] 

3200  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Xiao 
et al., 2018] 

-64.0  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang et al., 2019] 

>50000 ppm için 
LC50 4s  

[Xiao et al., 2018] 

Hava 
(Kuru) 

0.37-0.40  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 

0  
[Deng ve Xiao, 

2014; Li vd., 2018a]  

∞  
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-194.0  
[Li vd., 2018a] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
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Matsamura vd., 
2009] 

N2 

0.34-0.43  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

0 
[Deng ve Xiao, 

2014; Li vd., 2018a] 

∞  
[Deng ve Xiao, 

2014] 

-196.0  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 

Değil  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Brand, 1982] 

CO2 

0.32-0.37 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

1  

30-95  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
50-200  

[Deng ve Xiao, 
2014] 

-79.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

>300000 için LC50 4s  
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

O2 
0.33-0.37 

[Wu vd., 2017; Yu 
vd., 2017] 

0 
[Li vd., 2018a]  

  
-182.0 

[Li vd., 2018a] 
Hyperoxia  

[Brand, 1982] 

C3F7CN 

2.74 
[Wu vd., 2017; 

Zhang vd., 2017b] 
2.20 

[Li vd., 2018a] 

2100 [Zhang vd., 
2017b] 

22 [Wang vd., 
2019]  

-4.7 [Zhang vd., 
2017b] 

10000-15000 ppm 
için LC50 4s 

[Li vd., 2020; 
Beroual ve Haddad, 

2017] 

C5F10O 
2.00 

[Wu vd., 2017; Li 
vd., 2018a] 

1 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

0.044 
[Wang vd., 2019] 

24.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

C6F12O 
2.70 

[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

1 
[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

0.014 
[Zhang vd., 2017a] 

49.0 
[Wang vd., 2019; 
Zhang vd., 2017a] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

 

Elektriksel ve çevresel parametreler, üretim maliyetleri, yerli üretim kapasitesi, pilot ve ticari uygulamalar, 

aday gazların kullanım ömürleri ve yeniden kullanımı başlıkları altında ayrıntılı incelenen SF6 alternatifi gazlar 

arasında sentetik olmayan kuru hava (H2O gibi safsızlıklardan arındırılmış, %80 N2+%20 O2), temiz hava (%80 

N2 + %20 CO2), CO2 ve N2 optimum gazlar olarak ön plana çıkmaktadır. C4-PFN ve C5-PFK gazlarının General 

Electric ve ABB firmalarının lisansı ürünlerinde kullanılması, yerli üretim imkânının mevcutta bulunmaması ve 

maliyeti gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajlar projenin kısıtları karşılamadığından söz konusu 

gazlar optimum gaz sınıfında yer almamaktadır. 

Projede çalışılması öngörülen optimum gaz ve/veya gaz karışımları listesi ve Ek-1’de yer alan fiyat teklifi 

kullanılarak oluşturulan eşit yalıtkanlık seviyesi için birim maliyet Tablo 1.13’de yer almaktadır. Bu iş paketini 

izleyen iş paketlerinde yürütülecek çalışmalar ve ölçümler bu gaz ve/veya gaz karışımlarına odaklanarak 

devam edecektir. 

Tablo 1.13. Optimum gaz ve/veya gaz karışımları ve eşit yalıtkanlık birim maliyetleri 

Optimum gaz ve/veya gaz 
karışımı 

CO2 
(%) 

N2 
(%) 

O2 
(%) 

SF6’ya göre bağıl basınç 
katsayısı 

Eşit Yalıtkanlık için Birim 
Maliyet (TL) 

Kuru Hava  
(Dry Air: %80 N2+%20 O2) 

-- 80 20 2.60 60.68 

Temiz Hava 
(Clean Air: %80 N2 + %20 
CO2) 

20 80 --- 2.65 63.23 

CO2 100 --- --- 2.90 181.28 

N2 --- 100 ---- 2.60 33.71 

CO2-N2 Karışımları 

40 60 --- 2.71 92.74 

60 40 --- 2.77 122.25 

80 20 --- 2.83 151.76 

 

Bu tabloda optimum gaz ve/veya gaz karışımlarının mevcutta SF6 kullanılan bir gaz izoleli sistem veya devre 

kesicisinde kullanılması durumunda, bu ekipmanda kullanılması gereken gaz basıncı SF6’ya göre bağıl basınç 
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katsayısı ile hesaplanabilmektedir. Bu bağıl basınç katsayısı incelendiğinde, SF6’li bir sistemde söz konusu 

optimum gaz ve/veya gaz alternatiflerinin kullanılması için bu alternatif gazların ekipman içi basınçları mevcut 

sistemdeki nominal gaz basıncının 2.60-2.90 katı aralığında olmalıdır. Bu basınç katsayısı söz konusu 

alternatiflerin literatürdeki bağıl dielektrik katsayısına göre hesaplanmıştır, bkz. Tablo 1.1. Projenin bir sonraki 

iş paketinde ayrıntılı literatür taraması ve ölçümlere bağlı olarak elde edilecek kesinleştirilmiş bağıl basınç 

katsayısı oranları, proje çıktısı olan kesici tasarımı için bir kısıtlılık olarak tanımlanacaktır. 

Tablo 1.13 incelendiğinde, alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarının birim maliyetinin SF6’ya göre çok daha 

düşük olduğu görülmektedir. SF6 gazının kullanıldığı sistemlerde eşit yalıtkanlık için birim maliyet 318.60 TL 

iken, alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarında bu değer ortalama %20 seviyesine inmektedir. Dicle EDAŞ’ın 

EPDK’ya başvurusu dosyasında açıkça yer aldığı gibi mevcut SF6’lı anahtarlama sistemleri için ithal SF6 gazı 

maliyetinin 360000 $ seviyesindeyken, mevcut alternatiflerin kullanılacağı bir anahtarlama sistem tasarımıyla 

bu maliyetin ortalama 72000 $ eşdeğerine düşmesi beklenmektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda, söz 

konusu maliyet farkı dağıtım şirketi bünyesinde kalacağı gibi, yerli hammadde üreticileri destekleneceğinden 

ulusal kalkınma stratejisi de desteklenecektir. 

Bu iş paketi kapsamında SF6 alternatifi gazlar kapsamlı bir literatür araştırmasıyla incelenmiş ve sentetik 

olmayan gazlar, florokarbon, hidrokarbon, hidroflorokarbon, floronitril ve floroketon sınıflarına ayrılarak 

çevresel ve elektriksek parametreler özelinde değerlendirilmiştir. Bu bölümü izleyen iş başlığında ulusal ve 

uluslararası ölçekte sektörün önemli gaz tedarikçilerinden birinden fiyat teklifi alınmıştır. Bu fiyat teklifi, 

alternatif gaz ve/veya gaz karışımları özelinde birim maliyet ve eşit yalıtkanlık için birim maliyet 

göstergelerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. SF6 ile eşit yalıtkanlık seviyesinde bir sistem için birim yalıtkan 

gaz maliyetinin ortalama %80 oranında azaldığı görülmektedir. Pilot ve ticari uygulamaların incelendiği 1.3 

başlıklı iş paketinde, sektörün lider üreticileri arasında bulunan Siemens, ABB, GE, Mitsubishi ve Toshiba gibi 

firmaların ürettiği SF6’sız gaz izoleli anahtarlama ekipmanları ve devre kesicileri teknik parametreleri dikkate 

alınarak tartışılmıştır.  

Bu değerlendirmeleri takiben aday gazlar seçilmiş ve bu aday gazların kullanım ömürleri ve yeniden kullanım 

yöntemleri tartışılmıştır. Söz konusu aday gazlar arasında bulunan sentetik C4-PFN ve C5-PFK gazlarının yerli 

üretim imkanının mevcutta olmaması ve muhtemel maliyet/tedarik sorunları nedeniyle proje kısıtlarını 

sağlamaması nedeniyle, sentetik olmayan aday gazlar optimum gaz ve/veya gaz karışımı olarak seçilmiştir. 

Seçilen optimum gaz ve/veya gaz karışımları kuru hava (%80 N2 + %20 O2), temiz hava (%80 N2 + %20 CO2), 

CO2, N2 ve farklı konsantrasyonlarda CO2-N2 gaz karışımlarıdır. Bu iş paketini izleyecek iş paketlerinde 

yürütülecek çalışmaların, bu optimum gaz ve/veya gaz karışımlarına bağlı kalarak gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Bu gaz ve/veya gaz alternatiflerinin, SF6 ile eşit yalıtkanlık seviyesinde yüksek basınçlı bir 

hücrede kullanılması durumunda gaz yalıtkan maliyetinin ortalama %80 oranında düşmesi öngörülmektedir. 

Güç sistemlerinde yaygın olarak kullanılan anahtarlama hücrelerinde söz konusu maliyet düşüşünün elektrik 

dağıtım şirketlerinin bilançolarına artı değer olarak yansımanın yanı sıra ulusal gaz tedarikçilerinin 

güçlenmesine, ulusal ithalat/ihracat açığının azalmasına ve sera gazı salınımının azaltılmasıyla çevresel 

sorunların önüne geçilmesine katkıda bulunacağı açıktır. 

Proje kapsamında ikinci iş paketinin gereklilikleri olan aday gazlar mümkünse doğrudan piyasadan temin 

edilmesi, değilse sentezlenerek elde edilmesi, laboratuvar ortamında veya literatür taraması ile optimum gaz 

ve/veya gaz karışımlarının GWP (Global warning potential), ODP (Ozone Depletion Potential), dielektrik 

özellikleri, Ark söndürme kapasiteleri, kaynama noktaları, ark neticesinde ayrışma ürünleri, ana gazın ve 

ayrışma ürünlerinin toksitlik dereceleri, ve endüstriyel miktarlarda tedarik edilebilirlik kriterlerinin 
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belirlenmesi, test düzeneği isterleri belirlenmesi konusunda detayları aşağıda verilmiş olan çalışmalar başarı 

ile tamamlanmıştır. 

Aday gazların temini; Aday gaz olarak seçilen optimum gaz ve/veya gaz karışımları kuru hava (%80 N2 + %20 

O2), temiz hava (%80 N2 + %20 CO2), CO2, N2 ve farklı konsantrasyonlarda CO2-N2 gaz karışımlarıdır. Bu gaz 

ve/veya gaz karışımları, Türkiye’deki endüstriyel amaçlı gaz üreticilerinden kolaylıkla tedarik edilebilecek 

niteliktedir. Bu ve proje kapsamındaki diğer iş paketlerinde tanımlanan delinme gerilimi ölçümleri için, Gazi 

Üniversitesi Yüksek Gerilim Tekniği laboratuvarındaki gaz ve/veya gaz karışımı tüpleri ve ölçüm sistemi 

kullanılmıştır.  

Aday gazların özelliklerinin belirlenmesi; Birinci iş paketi kapsamında belirlenen aday gaz ve/veya gaz 

karışımlarına ait GWP (Global Warming Potential), ODP (Ozone Depletion Potential), dielektrik dayanım, ark 

söndürme kapasitesi, kaynama noktası, ayrışma ürünleri, toksiklik ve endüstriyel miktarlarda tedarik 

edilebilirlik gibi özelliklerinin tanımlanması bu iş paketinin temel amaçlarından biri olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

SF6 alternatifi dielektrik gaz arayışı çalışmalarında, çevresel kriterler arasında gaz ve/veya gaz karışımlarının 

küresel ısınma ve ozon tüketme potansiyellerine ait veriler karşılaştırmalı olarak kullanılmaktadır. Sera 

gazlarından biri olan ve 100 yıllık periyotta CO2’in 23.500 katı etki yapan SF6, 9600 yıllık atmosferik yaşam 

ömrüyle küresel ısınmaya neden olan önemli gazlardan birisidir [IPCC, 2013; Beroual ve Haddad, 2017; Xiao 

et al., 2018]. Bu çalışma kapsamında önerilen aday gaz ve/veya gaz karışımlarına ait GWP değerleri Tablo 

2.1’de yer almaktadır [WMO, 2018]. Bu tablo incelendiğinde, CO2 dışında gaz karışımları için kullanılan N2 ve 

O2’nin herhangi bir sera gazı etkisi olmadığı görülebilmektedir. CO2’in etkisi ise, gaz yalıtkan endüstrisinde 

sıklıkla kullanılan SF6 ve diğer florokarbonlara göre ihmal edilebilir düzeydedir.  

Tablo 2.1. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının GWP değerleri 

 
Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 CO2-N2 Karışımları 

%80 N2+%20 O2  %20 CO2+ %80 N2 %100 %100 %40 CO2+ %60 N2 %60 CO2+ %40 N2 %80 CO2+ %20 N2 

GWP 0 0.2 1 0 0.4 0.6 0.8 

 

Ozon tüketme potansiyeli olarak Türkçeye çevrilebilecek ODP karakteristiği, atmosferde 15-35 aralığında 

yoğun olarak bulunan ozon (O3) katmanının yapay, insan üretimi, gazlarla inceltilmesi potansiyelini ifade 

etmektedir. Atmosferdeki toplam ozonun yaklaşık %90’ını içeren bu katman, güneşten yayılan ultraviyole 

(UV) ışınlarının önemli bir kısmını yansıtarak küresel ısınmayı engellemekte ve radyasyonun neden olduğu 

sağlık sorunlarını azaltmaktadır [WMO, 2018]. Bu katmanın incelmesine endüstriyel amaçlı soğutma ve bazı 

uygulamalarda yalıtkan olarak kullanılan klor, iyot veya brom atomlarını barındıran karbon bazlı bileşikler 

neden olmaktadır. Montreal Protokolü’nden bu yana Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre 

Sözleşmesi’nde bu gazların kullanımı ve üretimine yönelik kısıtlayıcı tavsiye kararları devam etmektedir [UN, 

1997; UN, 2012]. Aday gaz ve/veya gaz karışımları bu özellik açısından incelendiğinde, ozon tabakasının 

incelmesine neden olmadıkları açıkça görülmektedir, bkz. Tablo 2.2 [WMO, 2018].  

 Tablo 2.2. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının ODP değerleri 

 
Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 CO2-N2 Karışımları 

%80 N2+%20 O2  %20 CO2+ %80 N2 %100 %100 %40 CO2+ %60 N2 %60 CO2+ %40 N2 %80 CO2+ %20 N2 

ODP 0 0 0 0 0 0 0 

 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının gaz izoleli anahtarlama sistemleri ve devre kesicilerinde kullanımı 

açısından önemli kriterlerden birisi de farklı deşarjlardaki dielektrik dayanımıdır. Birinci iş paketinde 
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gerekçeleri ile birlikte belirlenen toplam yedi farklı aday gaz ve/veya gaz karışımının SF6’ya göre bağıl 

dielektrik sabiti Tablo 2.3’te ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde, saf N2’nin bağıl 

dielektrik dayanımı CO2’e göre kısmen daha yüksektir [Beroual ve Haddad, 2017; Wang vd., 2019]. Fakat, 

CO2’in yüksek ark söndürme kapasitesi nedeniyle farklı karışım oranlarında CO2-N2 gaz karışımları aday gaz 

grubunda değerlendirilmektedir [Stoller vd., 2013]. Bu karışımlar dışında, N2-O2 karışımından oluşan ve 

Mitsubishi’nin gaz izoleli anahtarlama ekipmanı olan HG-VA modelinde yalıtkan ortam olarak kullandığı kuru 

hava da nispeten yüksek dielektrik dayanımıyla ön plana çıkmaktadır [Beroual ve Haddad, 2017; Matsamura 

vd., 2009]. 

Tablo 2.3. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının dielektrik özellikleri  

 

Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 CO2-N2 Karışımları 

%80 N2+%20 O2  
%20 CO2+ %80 

N2 
%100 %100 

%40 CO2+ %60 
N2 

%60 CO2+ %40 
N2 

%80 CO2+ %20 
N2 

SF6’ya göre 
bağıl dielektrik 

sabiti 

0.37-0.40  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Matsamura vd., 

2009] 

0.34-0.42 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 
0.35 [Haefliger 

ve Franck, 
2019] 

0.32-0.37 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 

2019] 

0.34-0.43  
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

0.33-0.41 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

0.33-0.39 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

0.32-0.38 
[Beroual ve 

Haddad, 2017] 

 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının SF6’ya göre bağıl dielektrik sabiti Tablo 2.3’daki gibi tanımlanmasına 

rağmen, bu gaz ve/veya gaz karışımlarının basınç ve elektrot aralığı çarpımına bağlı olarak delinme gerilimi 

doğrusal bir değişimi izlememektedir. Bu nedenle, literatürde söz konusu gaz ve/veya gaz karışımlarının farklı 

basınç ve elektrot aralıklarında delinme gerilimleri ile ilgili bulguların incelenmesi, tasarım kriterlerinin 

geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Beroual ve Coulibaly [2016], düzlem düzlem elektrot sisteminde birim elektrot açıklığı için 0.5-4.0 bar 

aralığındaki sistem basınçlarında CO2, N2, ve SF6 için AC, DC ve darbe için delinme gerilimlerini ölçmüştür, bkz. 

Tablo 2.4. SF6 yerine kullanılabilecek CO2 ve N2 gazlarının dielektrik dayanımı, artan elektrot açıklığı ve 

basınca bağlı olarak artmaktadır. SF6’nın 1 bar.cm koşulundaki AC ve DC delinme gerilimi seviyesine 

ulaşabilmek için, aynı sistemin CO2 için 3.5 bar.cm veya N2 için ise 3.00 bar.cm koşulunda düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu değerler, diğer koşulların sabit olduğu bir anahtarlama hücresinde SF6 yerine CO2 ve N2 

kullanılması için ya boyutların ya da ünite basıncının sırasıyla 3.5 ve 3.0 katı düzeyine çıkarılması gerektiğini 

göstermektedir. Darbe deşarjı için ise bu çarpan, SF6’ya göre 4 kata kadar çıkmaktadır [Beroual ve Coulibaly, 

2016; Beroual vd., 2018]. 

Tablo 2.4. CO2, N2, ve SF6’nın farklı elektrot açıklığı ve basınçta AC, DC ve IP delinme gerilimi 

 CO2 N2 SF6 

pd 

(bar.cm) 

Vd (AC) 

(kV) 

Vd (DC) 

(kV) 

Vd (IP) 

(kV) 

Vd (AC) 

(kV) 

Vd (DC) 

(kV) 

Vd (IP) 

(kV) 

Vd AC) 

(kV) 

Vd (DC) 

(kV) 

Vd (IP) 

(kV) 

0.5 27.62 40.09 58.74 29.03 37.76 64.11 42.49 66.31 81.78 

1.0 33.77 48.20 64.19 34.51 49.51 62.05 64.34 86.20 103.63 

1.5 38.51 57.86 66.13 40.15 60.00 62.74 82.02 99.21 126.23 

2.0 42.56 66.67 72.42 48.02 69.70 56.92 94.06 114.93 124.26 

2.5 49.13 76.04 71.42 56.41 79.73 72.66 106.34 --- 174.85 

3.0 57.52 84.43 83.59 65.99 88.29 80.53 --- --- 188.61 

3.5 64.09 92.26 91.28 73.69 97.64 89.09 --- --- --- 
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4.0 70.93 100.09 100.37 78.31 104.94 101.41 --- --- --- 

 

Haefliger ve Franck [2019], Pulsed Townsend deneysel metodunu kullanarak CO2, N2 ve O2 gazlarının farklı 

karışımlarda delinme gerilim karakteristiklerini elde etmiştir. Bu çalışmadaki veriler incelendiğinde, optimum 

gaz ve/veya gaz karışımı olarak belirlediğimiz kuru hava (%80 N2+%20 O2), temiz hava (%20 CO2+ %80 N2), ve 

%80 CO2+ %20 N2 karışımları ve CO2 ve N2 gazlarına ait düzgün elektrik alanda AC delinme gerilimlerinin 2.5-

7.0 bar.cm aralığında ölçüldüğü görülmektedir, bkz. Tablo 2.5 ve Şekil 2.1. Deneysel bulguları içeren bu 

sonuçlar, AC delinme gerilimi açısından temiz ve kuru hava seçeneklerini öne çıkarmaktadır. Elektrot açıklığı 

ve basınç çarpanının 6 bar.cm düzeyine çıkarılması durumunda delinme gerilimi temiz hava için 193.36 kV, 

kuru hava için ise 209.91 kV düzeyindedir. Bu değerler,  

Tablo 2.5. Optimum gaz ve/veya gaz karışımlarının farklı elektrot açıklığı ve basınçta AC delinme gerilimi 

 N2 
Temiz Hava 

%20 CO2+ %80 N2 
%80 CO2+ %20 N2 CO2 

Kuru Hava 

%80 N2+%20 O2 

pd 

(bar.cm) 

E/Nlim 

(Td) 
Vd (kV) 

E/Nlim 

(Td) 
Vd (kV) 

E/Nlim 

(Td) 
Vd (kV) 

E/Nlim 

(Td) 

Vd  

(kV) 

E/Nlim 

(Td) 

Vd  

(kV) 

2.5 1.10E+02 90.91 1.09E+02 89.83 1.01E+02 83.37 9.89E+01 81.62 1.11E+02 92.32 

3.5 1.05E+02 121.35 1.04E+02 120.52 9.85E+01 113.79 9.50E+01 109.77 1.08E+02 125.81 

5.0 9.99E+01 164.81 1.00E+02 165.31 9.44E+01 155.80 9.14E+01 150.88 1.06E+02 175.52 

6.0 9.75E+01 193.27 9.77E+01 193.36 9.25E+01 183.13 8.95E+01 177.31 1.05E+02 209.11 

7.0 9.54E+01 220.20 9.56E+01 220.71 9.05E+01 208.92 8.79E+01 203.07 1.04E+02 240.91 

 

Molekül yoğunluğuna indirgenmiş elektrik alanın, Td birimli, delinme koşulu veya limit elektrik alan durumu 

olarak ifade edilen kritik nokta bu tabloda E/Nlim olarak tanımlanmaktadır. Delinme gerilimi, Vd, Eş. (2.1) 

kullanılarak hesaplanmaktadır [Düzkaya, 2019]. 

𝑉𝑑 =
(𝐸/𝑁)𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

3.03
𝑝 𝑑  (2.1) 

  

Şekil 2.1. CO2-N2 gaz karışımı farklı elektrot açıklığı ve basınçta delinme gerilimi 
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Kuru Hava (%80 N2+%20 O2) karşımınım pozitif ve negatif polaritede darbe gerilim davranışı incelendiğinde 

dielektrik dayanımı, saf N2’e göre yaklaşık %5-7 düzeyinde daha iyi bir performans sergilemektedir [Rokunohe 

vd., 2006].  

CO2 ve N2’nin SF6’ya alternatif olarak darbe gerilim davranışı inceleyen Hoshina vd. [2006], basınç ve elektrot 

aralığı çarpımının artmasına bağlı olarak birim uzunluk başına delinme geriliminin arttığını gözlemlemiştir, 

bkz. Tablo 2.6. Bu tablo incelendiğinde, basıncın ve elektrot açıklığının artmasına bağlı olarak cm başına 

delinme gerilimin hem CO2 hem de N2 için arttığı görülmektedir. 

Tablo 2.6. CO2 ve N2’nin farklı elektrot açıklığı ve basınçta IP delinme gerilimi 

Basınç 

(bar) 

Elektrot Açıklığı 

(cm) 

N2 (+) 

(kV/cm) 

N2 (-) 

(kV/cm) 

CO2 (+) 

(kV/cm) 

CO2 (-) 

(kV/cm) 

9.0 2.0 123 --- 198 166 

9.0 3.0 143 --- 211 170 

9.0 4.0 139 166 211 181 

11.0 9.0 155 182 255 209 

 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının farklı gerilim ve polaritelerde delinme gerilimlerine ait bu bulgular, 

literatürdeki çalışmalarla daha da zenginleştirilebilir [Goshina vd., 2005; Kynast ve Juhre, 2004; Hayakawa 

vd., 2001]. Fakat bulguların birbirine yakın olması ve benzer bir karakteristiği ortaya çıkarması nedeniyle 

yukarıdaki kaynaklardan elde edilen sonuçlar yeterli düzeydedir. Delinme gerilimi karakteristiğinin, gaz izoleli 

sistem basıncına bağlı olarak arttığı ve bu artışın doğrusal bir karakteristik izlemediği rahatlıkla görülebilir. 

Proje kapsamında incelenecek ve testleri yapılacak hücrede, SF6 yerine aday gaz ve/veya gaz karışımlarının 

kullanılması durumunda AC ve DC testler için hücre basıncının 3.5 kat, darbe gerilimi testleri için ise 4.0 kat 

seviyesinde arttırılması gerekmektedir. Bu seviyelerde basınçların uygulanamadığı hücrelerde, elektrot 

açıklığı ve dolayısıyla anahtarlama ünitesinin hacmi büyütülmelidir. 

Aday gazlar ark söndürme özelliği açısından incelendiğinde, CO2 gazının ark söndürme kapasitesinin N2’e göre 

daha iyi olduğu görülmektedir. SF6’ya bağlı olarak dielektrik dayanımı CO2’e göre daha iyi olan N2 yerine, temiz 

hava başta olmak üzere CO2-N2 gaz karışımlarının önerilmesinin temel nedenlerinden biri bu ark söndürme 

kapasitesidir. CO2’in ark söndürme zaman sabiti birim atmosfer basınçta 15 μs iken, bu karakteristik saf N2 

yalıtım ortamında 220 μs düzeyine çıkmaktadır [Uchii vd., 2007; Yoon ve Spendle, 1958]. Bu zaman sabiti, bir 

gazın sıcaklığa bağlı proseslerin bir sonucu olarak arkın kesintiye uğraması için bir endekstir ve küçük ark 

söndürme zaman sabitine sahip gazların arkı sönümlendirme kabiliyeti artmaktadır. Ayrıca, CO2 için darbe 

gerilim dayanımı yüksek basınçlarda aynı düzlemdeki silindirik elektrot sisteminde hem pozitif hem de negatif 

polaritede N2’e göre neredeyse %35 seviyesinde daha fazladır, bkz. Tablo 2.6 [Hoshina vd., 2006]. Bu 

özellikleri nedeniyle CO2 gazı, N2 ve O2’e göre daha düşük dielektrik dayanım sabitine sahip olsa da gaz 

yalıtımlı anahtarlama ekipmanlarında ümit veren alternatif bir gazdır. Son dönemlerde yapılan 

araştırmalarda, saf CO2 ve CO2’in ikili gaz karışımlarının kullanıldığı kesici tasarımlarına odaklanılmaktadır 

[Stoller vd., 2013; Nikolic vd., 2015]. Günümüzde, CO2 devre kesicileri piyasada bulunmaktadır [ABB, 2019; 

Seeger, 2017]. Bu uygulamalar ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme, birinci iş paketinin üç numaralı alt 

başlığında tartışılmıştır. 

Bu iş paketi kapsamında aday gaz ve/veya gaz karışımlarının incelenmesi gereken diğer bir özelliği, kaynama 

noktalarıdır. SF6’nın soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerde özellikle kış aylarında sıvılaşma sorunu yaşaması 

ve bu nedenle dielektrik özelliklerinin azalması, aday gaz ve/veya gaz karışımlarında yaşanmamaktadır. Aday 
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gazlar arasında en yüksek kaynama noktasına sahip olan CO2’in -79 ⁰C düzeyindeki kaynama noktası, söz 

konusu uç çevre koşulları için bile uyumludur. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının atmosferik basınçta 

kaynama noktaları Tablo 2.7’de görülmektedir. CO2-N2 gaz karışımlarından bir kısmına ait literatür verisi 

bulunamadığından, bu gaz karışımlarının kaynama noktası için <-91.7 ⁰C verisi kullanılmıştır. Güç sistem 

anahtarlama ve devre kesici tasarımlarında birim hacimde yüksek dielektrik dayanım elde edebilmek için 

ekipman basıncının arttırılacağı göz önüne alındığında bu kaynama noktaları da yükselecektir. Bu yüksek 

basınçlarda kaynama noktası verileri incelendiğinde, saf CO2 gazı 10 bar basınçta yaklaşık -40 ⁰C’de 

sıvılaşmaktadır [Goos vd., 2011]. Bu değer, soğuk iklimlerde kullanılma için tavsiye edilen -45 ⁰C’nin biraz 

üzerindedir [Liu vd., 2017] ve bu nedenle saf CO2 tasarımlar yerine N2 ile karışımları bu özellik açısından daha 

uygundur. Diğer alternatif gaz ve/veya gaz karışımlarının kaynama noktalarının daha düşük olacağı Tablo 

2.7’den de açıkça görülebilmektedir. 

Tablo 2.7. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının kaynama noktaları 

 
Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 CO2-N2 Karışımları 

%80 N2 + %20 O2 
%20 CO2 + %80 

N2 
%100 %100 

%40 CO2 + %60 
N2 

%60 CO2 + %40 
N2 

%80 CO2 + %20 
N2 

Kaynama 
noktası (ͦ⁰C) 

-194.0  
[Li vd., 2018a] 

< -91.7 

-79.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; 
Wang vd., 2019] 

-196.0 
[Beroual ve 

Haddad, 2017; Li 
vd., 2018a] 

< -91.7 < -91.7 
-91.7 

[Goos vd.., 
2011] 

 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının ayrışma ürünleri, aday gazların kısmen basit moleküler yapısı nedeniyle 

SF6, floroketonlar veya floronitriller kadar zengin bir ayrıştırma ürünleri spektrumuna sahip değildir [Dincer 

vd., 2019a; Zhang vd., 2017a; Liv d., 2019b]. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarını oluşturan moleküllerin bağ 

uzunluk ve açıları Şekil 2.2’de görülebilmektedir. Bu gazların deşarj sonrası moleküler davranışını titreşim 

frekansları özelinde incelersek, CO2 gazı 960 K sıcaklığından itibaren üç farklı bölgede harmonik titreşim 

sergilemekte ve C-O bağları birbirine yaklaşıp uzaklaşarak, kopmaktadır. Bu gaz için karakteristik ayrışma 

mekanizması, CO2→CO+O yolağını izlemektedir. Eğer deşarj sonrası ortaya çıkan sıcaklık 3000 K’in üzerinde 

olursa, CO molekülü da C ve O atomlarına ayrışmaktadır. N2 molekülünü oluşturan N atomları arasında üçlü 

bağ ise, 2475.7959 cm-1 titreşimsel frekansında 3562.11 K sıcaklığında salınarak parçalanmaktadır. O2 

molekülü ise atomlarına 1987.5107 cm-1 titreşimsel frekansında 2859.58 K sıcaklıkta ayrışmaktadır. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Şekil 2.2. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarını oluşturan molekül yapıları: (a) CO2, (b) N2, (c) O2 

 

Ayrışma mekanizmaları incelenirken, bu moleküllerin yanı sıra güç sistem anahtarlama ekipmanların çalıştığı 

ortamın doğal bir sonucu olan H2O ve O2’nin de 100–1000 ppm aralığında bulunduğu kabul edilmelidir [Chu, 

1986]. Bu moleküller ve safsızlık olarak tanımlanan H2O’nun varlığı göz önüne alınırsa N2-O2 karışımı için N2O, 

NH3 ve H2, N2-CO2 karışımları için ise N2O, CO, CH4, C2H2, C2H4, NH3 ve H2 gibi ayrışma ürünlerinin ortaya 

çıkması beklenmektedir [Dincer vd., 2019a; Hernandez vd., 2017; Khan vd., 2019]. Bu ayrışma ürünlerinin 

SF6’ya göre dielektrik dayanımı sırasıyla N2O: .44-0.50 [Beroual ve Haddad, 2017; Christophorou ve van Brunt, 

1995b], NH3: 0.47 [Modi vd., 2013], H2: 0.22 [Yu vd., 2017; Wu vd., 2017], , CO: 0.40 [Beroual ve Haddad, 

2017; Yu vd., 2017], CH4: 0.43 [Yu vd., 2017; Brand, 1982], C2H2: 0.42-0.44 [Brand, 1982; Vijh, 1977] ve C2H4: 

0.37 [Xiang, 2017] değerindedir. Bu ayrışma ürünlerinin ortaya çıkma mekanizması ile ilgili zengin bir literatür 
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bulunmakla birlikte, söz konusu aday gaz ve/veya gaz karışımları açısından incelendiğinde düşük miktarlarla 

ortaya çıkan bu ayrışma ürünlerinin elektriksel davranışı bozmayacağı görülebilmektedir. Ortaya çıkan 

ayrışma ürünlerini belirleyen parametreler arasında gaz karışımının yapısal özelliklerinin yanı sıra ortamdaki 

safsızlık, elektriksel deşarjların yapısı ve sıklığı, elektrotlar başta olmak üzere ekipman tasarımında kullanılan 

malzeme ve zaman gibi değişkenler de bulunmaktadır [Düzkaya vd., 2020]. 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarını oluşturan CO2, N2 ve O2 moleküllerinin toksik olmadığı Tablo 2.8’de 

görülebilmektedir. Bu tabloda kullanılan LC50 parametresi, belirli bir süre ve yoğunlukta bir gaza maruz kalan 

canlıların yarısının öldüğü kritik sınırı ifade etmektedir. Bu sınıflandırmada gaz yoğunluğu ve süre ne kadar 

küçülürse, gazın zehirliliği kadar artmaktadır. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarını oluşturan CO2 bazı 

kaynaklarda toksik olarak tanımlanmamakta [Wang vd., 2006], bazı kaynaklarda ise çok düşük düzeyde toksik 

olduğu ifade edilmektedir [Beroual ve Haddad, 2017], atmosferin de neredeyse %78’ini oluşturan N2’nin 

herhangi bir toksikliği bulunmamaktadır [Beroual ve Haddad, 2017; Brand, 1982], O2 gazı ise toksik olmamakla 

birlikte yüksek basınçta ve uzun süre solunması durumunda hyperoxia olarak tanımlanan bir etkiye neden 

olmakta ve bu etki  oryantasyon bozukluğu, solunum problemleri ve miyopiden hücre zarında oksidatif hasar, 

nöbetler ve akciğer alveollerinde çökmeye kadar uzanan semptomlara neden olabilmektedir [Brand, 1982]. 

Bu gazların depolanması ve kullanımı esnasında, gaz üreticileri ve sağlık uzmanları tarafından tanımlanan 

protokollere uyulması oldukça önemlidir. 

Tablo 2.8. CO2, N2 ve O2 moleküllerinin toksikliği 

 CO2 N2 O2 

Toksiklik 

>300000 için LC50 4s 
[Beroual ve Haddad, 2017] 

0 
[Wang vd., 2006] 

Değil  
Beroual ve Haddad, 2017; Brand, 

1982] 

Hyperoxia 
[Brand, 1982] 

 

Bu gazların muhtemel ayrışma ürünleri olarak literatürdeki kaynaklardan da yararlanılarak tanımlanan N2O, 

CO, CH4, C2H2, C2H4, NH3 ve H2’nin toksiklik verileri Tablo 2.9’da yer almaktadır. Bu ayrışma ürünleri arasında 

N2O, CH4, C2H2 ve H2 herhangi bir toksik etkiye sahip değilken, CO, C2H4 ve NH3 bulunduğu ortamdaki 

konsantrasyona bağlı olarak ölümcül etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle, aday gaz ve/veya gaz 

karışımlarının kullanıldığı tasarımlarda güç sistem ekipmanların doğası gereği ortaya çıkan deşarjlarla gelişen 

ayrışma ürünlerinin belirli periyotlarda, 5-10 yıl, gaz karışımından numuneler alınarak kontrol edilmesi 

gerekmektedir [Duggan vd., 2014]. 

Tablo 2.9. Ayrışma ürünlerinin toksikliği 

 N2O CO CH4 C2H2 C2H4 NH3 H2 

Toksiklik 
Değil [Beroual 

ve Haddad, 
2017] 

1807 ppm için 
LC50 4s 

[Beroual ve 
Haddad, 2017; Li 

vd., 2018a] 
1880 ppm için 

LC50 4s 
[Li et al., 2019a] 

0 
[Wang vd., 

2006] 
Değil 

[Brand, 1982] 

0 
[Wang vd., 

2006] 

47.5 ppm için 
LC50 2s  

[PubChem, 
2020] 

1057.5 ppm 
için LC50 2s  
[PubChem, 

2020] 

Değil 
[Beroual ve 

Haddad, 
2017; Brand, 

1982] 

 

Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının tedarik edilebilirliği birinci iş paketi kapsamında da tartışılmıştır. Bu 

gazların dünyamızın atmosferini oluşturan sentetik olmayan gazlar sınıfa girmeleri nedeniyle, sentezi ve 

üretimi karmaşık olmayan kimyasal prosedürlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu gazların tedariki Ek-1’de teklif 

alınan Linde firmasının yanı sıra, ulusal ölçekte hizmet veren diğer gaz üreticilerinden de endüstriyel 

ölçeklerde SF6’ya göre çok daha makul ücretlerle sağlanabilir. 
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AC delinme gerilimi ölçümleri; Birinci iş paketinde tanımlanan ve bir önceki alt iş paketinde karakteristik 

özellikleri ile ilgili bir literatür taramasının verildiği aday gaz ve/veya gaz karışımlarına ait delinme gerilimi 

bulgularının alınması, proje kapsamında geliştirilecek tasarımın ve test düzeneği ile ilgili gereksinimlerin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, AC gerilimde deşarj karakterleri incelenmektedir. Dicle 

EDAŞ’ın hizmet sahası olan Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şebekesinde DC bir hat bulunmaması 

nedeniyle, söz konusu gerilim çeşitlerinde inceleme yapılması daha sağlıklıdır. 

Bu testlerin yapılması için genel olarak bir güç kaynağı, gerilim bölücü (rezistif), doğrusal olarak 

konumlandırılmış düzlem düzlem elektrotlardan oluşan bir test hücresi, gaz karışımlarının ayarlandığı bir 

kontrol ünitesi ve bir vakum pompası kullanılmaktadır, bkz. Şekil 2.3 [Düzkaya ve Tezcan, 2017]. 

 

Şekil 2.3. AC deşarjı deney düzeneği 

 

Bu test düzeneğinde, test prosedürüne bağlı olarak 50 kV’a kadar AC gerilim üretebilen gerilim kaynağı 

kullanılmaktadır. Bu gerilim kaynağı ulusal ve uluslararası ölçüm standartlarına bağlı olarak kalibre edilmiştir. 

Test hücresine uygulanan gerilim, Şekil 2.3’de ifade edilen bir rezistif gerilim bölücü ile ölçülmektedir. Birden 

fazla direncin birleşmesi ile oluşan R1 direnci, R2 direncine göre çok daha büyük olduğundan R2 direncine 

paralel bağlanan bir dijital voltmetre ile bu direncin gerilimi ölçülebilmekte ve dirençler arasındaki gerilim 

bölücü oranından faydalanılarak test hücresi tepe gerilimi hesaplanabilmektedir. Bu gerilim bölücü oranını 

belirleyebilmek, diğer bir değişle rezistif gerilim bölücüyü kalibre edebilmek için küresel açıklıkların 

kullanıldığı bir paralel kol bağlanmaktadır [IEC, 2010]. Kalibrasyon işlemi için öncelikle bu paralel kol üzerinde 

yer alan küresel elektrotlar, genellikle 1 (bir) cm olarak tanımlanan birim açıklıkta birbirinden 

ayrıştırılmaktadır. Daha sonrasında kademeli olarak bir gerilim uygulanmakta ve %50 delinme olasılığının 

olduğu gerilim belirlenmektedir. Belirli bir ortam sıcaklığı, yüksekliği ve nemine bağlı olarak havanın delinme 



29 
 Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

gerilimi sabit olduğundan, ölçülen delinme gerilimi ile bu gerilim kıyaslanabilmekte ve bir gerilim bölücü oranı 

belirlenerek ölçüm sistemi kalibre edilmektedir. 

Şekil 2.3’te tanımlanan sistem kullanılarak 1 ve 2 bar basınçlarında sırasıyla 10 mm ve 5 mm elektrot açıklıkları 

için elde edilen AC delinme gerilimi bulguları Tablo 2.10’da yer almaktadır. Bu delinme gerilimi sonuçları 

incelendiğinde, aday gaz ve/veya gaz karışımları için ölçüm sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Karakteristik birim mesafe (10 mm) ve birim basınç (1 bar) koşullarında delinme gerilimi performansı olarak 

%40 CO2 + %60 N2, %100 N2, %20 CO2 + %80 N2 ve %100 CO2 numuneleri en iyi sonuçları vermektedir. Elektrot 

aralığı ve basınç çarpımının karakteristik değerini değiştirmeden basıncın yükseltilerek elektrot aralığının 

düşürülmesi durumunda söz konusu delinme gerilimi verileri tüm numunelerde ortalama %10-20 aralığında 

azalmaktadır. Basıncın artması ile ortaya çıkan bu dielektrik dayanım özelliği Tablo 2.4 ve Tablo 2.5’teki 

deneysel bulgularla uyum göstermektedir. 2 bar basınç ve 5 mm elektrot aralığında AC delinme gerilimi 

performansı diğerlerine göre daha üstün olan aday gaz ve/veya gaz karışımları 1 bar basınç ve 10 mm elektrot 

açıklığı için tanımlanan numunelerle aynıdır. 

Tablo 2.10. Aday gaz ve/veya gaz karışımlarının farklı basınç ve elektrot aralıklarında AC delinme gerilimi 

 

Kuru Hava Temiz Hava CO2 N2 CO2-N2 Karışımları 

%80 N2 + %20 O2 
%20 CO2 + %80 

N2 
%100 %100 

%40 CO2 + %60 
N2 

%60 CO2 + %40 
N2 

%80 CO2 + %20 
N2 

Basınç: 1 
bar 

d: 10 mm 
24.73 kV 28.14 kV 27.42 kV 28.43 kV 29.58 kV 24.64 kV 25.98 kV 

Basınç: 2 
bar 

d: 5 mm 
22.02 kV 22.48 kV 23.44 kV 24.25 kV 22.46 kV 22.92 kV 23.16 kV 

 

Gazi üniversitesi Yüksek Gerilim Laboratuvarında kurulan AC delinme gerilimi ölçüm deney düzeneğinin farklı 

açılardan görünümü Şekil 2.5’te ayrıntılarıyla yer almaktadır. 
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Şekil 2.5. AC delinme gerilimi ölçüm deney düzeneği 

Test düzeneği gereksinimlerinin belirlenmesi; Test düzeneği gereksinimi belirlenirken bir önceki alt iş 

paketinde incelenen ve anahtarlama sistemleri için de kriterler niteliğinde değerlendirilebilecek başlıklar 

özelinde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

 Küresel ısınma potansiyeli kriteri açısından, optimum gaz ve/veya gaz karışımları neredeyse hiçbir 

çevresel tehdit ortaya çıkarmamaktadır. SF6 gazının 100 yıllık periyotta 23500 CO2 eşdeğerinde GWP 

değeriyle kıyaslandığında, optimum gaz ve/veya gaz karışımların kullanıldığı sistemlerin küresel 

ısınma etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. 

 Ozon tüketme potansiyeli açısından da optimum gaz ve/veya gaz karışımlarının hiçbiri çevresel bir 

tehdit oluşturmamaktadır. 

 Optimum gaz ve/veya gaz karışımlarının AC, DC ve darbe gerilimleri incelendiğinde, SF6 yerine aday 

gaz ve/veya gaz karışımlarının kullanılması durumunda AC ve DC testler için hücre basıncının 3.5 kat, 

darbe gerilimi testleri için ise 4.0 kat seviyesinde arttırılması gerekmektedir. Proje kapsamında 

tasarımı planı önerilecek ünitenin, alternatif gazların birim hacim ve elektrot açıklığında davranışını 

anlayabilmek için 4 bar basınca dayanıklı olması gerekmektedir. Bu değer SF6 gazlı ünitenin 1 bar 

basınçta kullanıldığı kabulüne bağlı kalarak seçilmiştir. 

 Ark söndürme potansiyeli açısından, CO2 gazı diğer N2’e göre oldukça iyi bir performans 

sergilemektedir. Bu performans, darbe gerilim dayanma gerilim karakteristikleri incelendiğinde daha 

açık görülebilmektedir. Bu nedenle, optimum gaz ve/veya gaz karışımları içinde saf CO2 ve CO2’in ikili 

gaz karışımları öne çıkmaktadır.  

 Optimum gaz ve/veya gaz karışımlarının soğuk iklimlerdeki uygulamalarda kullanılabilmesi için -50 

C’den daha düşük kaynama sıcaklığına sahip olması gerekmektedir. Bu gazlar arasında en yüksek 

kaynama noktası sıcaklığı CO2 gazı için 1 atm basınçta -79.0 ⁰C’dir. CO2’in 10 bar basınçta -40 C’de 

sıvılaştığı göz önüne alınırsa, saf CO2’in sınır koşulda bu gereksinimi sağladığı görülebilmektedir [Goos 
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vd., 2011]. Saf CO2 yerine saf N2, O2 veya bu gazların ikili karışımlarının kaynama noktası sıcaklıkları 

daha düşük ve soğuk iklim uygulamaları için daha uyumludur.  

 Bu moleküller ve safsızlık olarak tanımlanan H2O’nun varlığı göz önüne alınırsa N2-O2 karışımı için N2O, 

NH3 ve H2, N2-CO2 karışımları için ise N2O, CO, CH4, C2H2, C2H4, NH3 ve H2 gibi ayrışma ürünlerinin 

ortaya çıkması beklenmektedir [Dincer vd., 2019a; Hernandez vd., 2017; Khan vd., 2019]. Bu ayrışma 

ürünlerinin dielektrik dayanımları karışımdaki gazlara yakın olduğunda, ayrışma mekanizması 

delinme gerilimi karakteristiğini değiştirecek ölçüde bir etkiye sahip değildir. 

 Optimum gaz ve/veya gaz karışımlarını oluşturan CO2, N2 ve O2 gazları toksik değildir, bkz. Tablo 2.8. 

Bu gazların saf veya ikili gaz karışımı halinde kullanılması durumunda CO, C2H4 ve NH3 gibi toksik 

ayrışma ürünleri ortaya çıkabilmektedir, bkz. Tablo 2.9. Ortamdaki konsantrasyonlarına bağlı olarak 

ciddi sağlık semptomlarına neden olabilecek bu ayrışma ürünlerinin, güç sistem anahtarlama 

ekipmanının standart test dönemlerinde, 5-10 yıllık periyotlarla, kontrol edilmesi gerekmektedir 

[Duggan vd., 2014]. 

 Bu gazların sentetik olmaması, ulusal imkanlarla yüksek saflıkta üretilmesi ve uygun maliyeti 

nedeniyle tedarik zinciri sentetik rakiplerine göre oldukça avantajlıdır. Ek-1’deki teklifi veren 

uluslararası gaz tedarik şirketi başta olmak üzere, birçok ulusal gaz tedarik firması vasıtasıyla da bu 

gaz ve/veya gaz karışımları satın alınabilir.  

 

Tasarım kriterlerini oluşturan bu sonuçlar incelendiğinde, test hücresinin SF6 için 1 bar olarak tanımlanan 

basınçlı bir sistem yerine alternatif gazların kullanıldığı bir sistemde 4 bar basınca dayanabilir nitelikte olması 

gerekmektedir. Ayrışma ürünleri mekanizması açısından, kullanılan gazların kararlı ve nispeten zararsız 

ayrışma ürünleri içerdiğinden test hücresi elektrotlarının paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmesi 

tavsiye edilmektedir. Ark mekanizmasının incelenebilmesi için saydam bir dış yüzey ve/veya gözlem 

pencerelerinin açılması tavsiye edilmektedir. Bu hücrenin temel amacı, farklı basınçlarda optimum gaz 

ve/veya gaz karışımlarında farklı elektrot açıklarında AC ve darbe delinme gerilimine dayanım 

karakteristiğinin incelenmesidir. Bu nedenle, 50 kV tepe geriliminde bir AC ve darbe gerilimine dayanıklı 

olması gerekmektedir. 

Bu iş paketinde kullanılan optimum gaz ve/veya gaz karışımları Gazi Üniversitesi bünyesinde temin edilmiştir. 

Söz konusu gazların ulusal gaz üreticilerinden tedarik edilmesi oldukça hızlı ve sentetik alternatiflerine göre 

çok daha makul ücrettedir.  

Projenin birinci iş paketinde tanımlanmış olan gazlara dair temel özellikler küresel ısınma potansiyeli, ozon 

tüketme potansiyeli, dielektrik özellikler, ark söndürme kapasitesi, kaynama noktası, ark neticesinde ayrışma 

ürünleri, ana gaz ve ayrışma ürünlerinin toksiklik dereceleri, ve endüstriyel miktarlarda tedarik edilebilirlik 

açısından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Darbe gerilimi dayanımında hızlı ark söndürme kapasitesi 

nedeniyle saf CO2 ve düşük sıvılaşma sıcaklıkları nedeniyle CO2-N2 ile öne çıkmaktadır. Tek bir optimum gaz 

seçilmesi yerine, birinci iş paketinde değerlendirilen 7 farklı gaz ve/veya gaz karışımı, Tablo 1.13, ile projenin 

ilerleyen iş paketlerinde incelenmesine devam edilmesi tavsiye edilmektedir. Birbirine yakın delinme 

gerilimine sahip bu alternatiflerin, farklı basınç ortamlarında ve farklı gerilimlerde davranışının incelenmesi 

proje çıktısının zenginleşmesine katkıda bulunacaktır. 

Optimum gaz ve/veya gaz karışımları farklı parametreler açısından kritik farklarıyla değerlendirilmiştir. Test 

düzeneği gereksinimlerine yön veren bu inceleme sonucu, test hücresinin 4 bar basınca dayanıklı olması, 

elektrotların paslanmaz çelik ve/veya pirinç gibi güç sistem sektöründe yaygın kullanılan malzemelerden 

üretilmesi, 50 kV tepe geriliminde AC ve darbe gerilimine dayanabilecek şekilde tasarlanması ve delinme 
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gerilimin incelenebilmesi için saydam bir dış çerçeve veya bir gözlem deliğinin bulunması temel gereksinimler 

olarak öne çıkmaktadır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

EPDK’nın 07.08.2019 tarih ve 02/19/10-05 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile projemizin toplam bütçesi 

430.000 TL olarak belirlenmiş olup, TÜFE 357,44 dikkate alındığında bütçe rakamımız 366.614 TL olarak takip 

edilmektedir.  

Ara rapor tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 44.969 TL 

Personel, 1.557 TL Seyahat ve Konaklama, 116.506 TL Danışmanlık Hizmeti olmak üzere toplamda 163.032 TL 

harcama yapılmıştır. Bütçe gerçekleşme oranımız %44 olarak izlenmektedir.  

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

 

İlk altı aylık süreçte iş paketinin gereğini mevcut çalışmalar Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 

2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar üniversitelerin ara vermesi sonucunda kısmi aksamalara 

neden olmuştur. Şu an için projede tüm riskler kontrol altında tutulmaktadır, önümüzdeki altı aylık dönem 

için riskler yeniden değerlendirilecektir. 
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