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A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul: 02/19/06-04 

Başvuru Sahibi: AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A 

Onikişubat/Kahramanmaraş 

Proje Adı: 
OG Dağıtım Kablolarındaki Kayıpların ve Arızaların 

Azaltılması için İnovatif Uygulama Ar-Ge Projesi 

Proje Bölgesi: AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

Proje Süresi: 20 Ay 

Proje Sorumlusu: Ali Osman KÖKSAL 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

Mobil: +90 530 224 93 09 

Faks: +90 344 221 35 40  

E-Posta: aliosman.koksal@akedasdagitim.com.tr 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

AKEDAŞ dağıtım şebekesi incelendiğinde şebekenin özellikle şehir merkezlerinde çoğunlukla yeraltı 

kablolarından oluştuğu, bu kablolarında büyük bir kısmının tek damarlı kablo olarak tesis edildiği 

gözlemlenmiştir. Yapılan bu gözlemler sonucunda metalik kılıfın dağıtım firmalarına yarattıkları sorunların 

önlenmesinden yola çıkarak bu proje ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında, parametreleri yapılacak analizlere 

göre belirlenecek ve tasarlanacak inovatif bir ekipmanın (hava boşluklu parafudr ile paralel bağlanmış direnç) 

kullanılmasıyla orta gerilim kablo şebekesinde metalik kılıf birleştirme türü modifiye edilecektir. Bunun 

sonucunda kılıflardan kaynaklanan kayıpların ve metalik kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilim kaynaklı 

arızaların birlikte düşürülmesi hedeflenmiştir. İlgili kabloların teknik kayıplarının ve gerilim düşümlerinin 

azaltılması ile beraber, kablo sıcaklıkları da azalacağı için akım taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi de 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda projede yer alan 7 iş paketinin hepsi başarılı olarak tamamlanmış ve yapılan tüm 

çalışmalar detaylı olarak raporlarda açıklanmıştır. 

Projenin temel amacı olan inovatif ekipman ise geliştirilmiş ve başarıyla 15 kablo üzerinde uygulanıp etkinliği 

kanıtlanmıştır. Bu hususta saha uygulamaları sırasında geliştirilen ekipmanın modüler hücre içerisindeki 

montajını gösteren görseller aşağıda Şekil 1’de verilmiştir. Burada ki görselen de anlaşılacağı üzere hava 

boşluklu parafudr ve direnç ile beraber bir kontaktör daha kullanılmıştır. Kontaktörün kullanımına yapılan 

testler ve simülasyonlar ışığında karar verilmiş olup, kullanımı ile olası bir metalik kılıf süreksizliğinde 

geliştirilen ekipmanın ve kablonun zarar görmeden çalışmaya devam edebilmesi amaçlanmıştır.  
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Şekil 1. İnovatif Yöntemin Uygulanması 

 

Bunun dışında ekipmanın kullanımı ile projenin temel beklentisi olan metalik kılıf akımları neredeyse 

sıfırlanmıştır. Şekil 2’de örnek bir uygulamanın öncesi ve sonrası ölçümlerine yer verilmiştir. Burada proje 

kapsamında önerilen ve geliştirilen ekipman olmadan önce metalik kılıf üzerinden ölçülen değerler sol tarafta 

(Pembe Renkli) verilmişken, ekipmanın montajı sonrası ölçülen değer sağ tarafta (Sarı Renkli) verilmiştir. 
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Şekil 2. Önerilen Yöntemin Uygulanması Sonrasında Metalik Kılıflardan Ölçülen Akım Değerleri 

 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar için, teknik danışman olarak belirtilen “Doruk Teknoloji Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti.” ile 16 aylık danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonrasında hem projede geliştirilen 

yöntemdeki ekipmanların daha sağlıklı test edilebilmesi adına hem de Kovid19 pandemisinin neden olduğu 

gecikmeleri ortadan kaldırabilmek adına 5.1 numaralı alt iş paketinden sonra projenin toplam süresinde 4 ay 

uzatıma gidilmiştir. Bunun dışında bazı iş paketlerin sürelerinde ufak değişiklikler yapılmıştır. Projenin 3. Ve 

5. İş paketlerinde 1 aylık değişiklikler mevcuttur. Burada 3. İş paketine sözleşme imzalama ve dokümantasyon 

hazırlama süreçleri devam ederken başlanmıştır. Bu nedende ilgili iş paketi planlanan süreden 1 ay daha önce 

bitmiştir. Bununla birlikte İş paketi 5’e bir ay erken başlanmış olmasına rağmen yapılan testlerde ve saha 

uygulamalarında önerilen ekipmanın içerisinde yer alan dirençlerin aşırı ısındıkları gözlemlenmiştir. Bu durum 

ve süre artışı göz önüne alınarak aynı görevi görecek farklı tipteki elemanlar üzerinde uzun süreli yeni testler 

yapılmıştır. Bu nedenle iş paketi süresi proje süre uzatımı kadar artmıştır.  

Proje başvurusu sırasında planlanan ve alınan proje uzatma süresine istinaden gerçekleşen iş planı ve zaman 

takvimleri sırasıyla aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1. Planlanan İş Planı ve Zaman Takvimi 
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İP-1 Proje Yönetimi                 

İP-2 Kalite Kontrol Planı                                 

İP-3 Literatür Taraması                                
3.1. Proje ile ilişkin olacak makalelerin, yayınların, 

açık literatürün incelenmesi                 

3.2. Dünyada proje konusuyla ilgili yapılmış 

çalışmaların incelenmesi                 

İP-4 Kablo Modellemesi ve Analizleri                                 

4.1. EMTP-RV programında kablo modellerinin 

oluşturulması                 

4.2. EMTP-RV programında transient akım ve gerilim 

analizlerinin gerçekleştirilmesi                 

İP-5 Laboratuvar Çalışmaları, Ekipman Dizaynı 

ve Prototip Üretimi 
                       

5.1. Önerilen metoda ilişkin darbe gerilim testlerinin 

yapılması  
                

5.2. Laboratuvar testleri sonucunda ekipmanın 

elektriksel ve mekanik dizaynının yapılması 
                

5.3. 15 Adet prototip üretimi                 

İP-6 Önerilen Çözümün Sahada Uygulanması                                 

6.1. Önerilen çözümün uygulanması için şebekeden 

kablo seçimi 
                

6.2. Önerilen çözümün 5 adet kabloya uygulanması                 

İP-7 Raporlama, Bilgilendirme ve Paylaşım                                 

7.1. Proje ara raporunun hazırlanması                 

7.1. Proje sonunda elde edilen sonuçların ve çözüm 

önerilerinin raporlanması                 
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Tablo 2. Gerçekleşen İş Planı ve Zaman Takvimi 
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İP-1 Proje Yönetimi                     

İP-2 Kalite Kontrol Planı                                     

İP-3 Literatür Taraması       X                             

3.1. Proje ile ilişkin olacak makalelerin, yayınların, 

açık literatürün incelenmesi    X                 

3.2. Dünyada proje konusuyla ilgili yapılmış 

çalışmaların incelenmesi    X                 

İP-4 Kablo Modellemesi ve Analizleri                                     

4.1. EMTP-RV programında kablo modellerinin 

oluşturulması                     

4.2. EMTP-RV programında transient akım ve gerilim 

analizlerinin gerçekleştirilmesi                     

İP-5 Laboratuvar Çalışmaları, Ekipman Dizaynı 

ve Prototip Üretimi 
                               

    

5.1. Önerilen metoda ilişkin darbe gerilim testlerinin 

yapılması  
                    

5.2. Laboratuvar testleri sonucunda ekipmanın 

elektriksel ve mekanik dizaynının yapılması 
                    

5.3. 15 Adet prototip üretimi                     

İP-6 Önerilen Çözümün Sahada Uygulanması                                     

6.1. Önerilen çözümün uygulanması için şebekeden 

kablo seçimi 
                    

6.2. Önerilen çözümün 5 adet kabloya uygulanması                     

İP-7 Raporlama, Bilgilendirme ve Paylaşım                                     

7.1. Proje ara raporunun hazırlanması                     

7.1. Proje sonunda elde edilen sonuçların ve çözüm 

önerilerinin raporlanması                     

 

 

 



9 
 

C.2. İş Paketleri 

İP-0 Proje Yönetimi 

Proje önerisinde belirtildiği gibi tüm proje boyunca bu paket devam etmiştir. Proje önerisinde tanımlanan iş 

paketlerine ve içeriklerine uygun olarak ilerlemesi için gerekli ilerleyiş aksiyonları bu paket kapsamında 

alınmış ve proje sorunsuz bir şekilde bitirilmiştir. 

İP-2 Kalite Yönetimi 

Projenin hem yönetimsel anlamda hem de ortaya çıkacak ürünün özellikleri anlamında kalite gereksinimleri 

belirlenmiş ve bu gereksinimlere karşılık gelecek kalite kriterleri oluşturulmuştur. Kalite yönetimi haricinde 

proje yönetimi kapsamında belirlenen diğer verileri de içeren bir dokümantasyon bu iş paketi kapsamında 

hazırlanmıştır. 

İP-3 Literatür Taraması 

Projenin literatür araştırmaları kapsamında birçok standart ve doküman incelendi. İncelenen ve raporlanan tüm 

bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Elektrik dağıtım OG yeraltı kablolarında kablo metalik kılıflarında meydana gelen kayıplarla ilgili 

teorik bilgiler standartlar ve yayınlardaki veriler ışığında çıkarılıp raporlandı. 

 OG yer altı kablolarının literatürde yer alan metalik kılıf topraklama yöntemleri avantaj ve 

dezavantajları ile araştırıldı ve birbirleriyle karşılaştırılıp raporlandı. 

 Literatürde metalik kılıf topraklamaları ile ilgili yer alan çalışmalar vaka bazlı incelendi ve bu 

vakalardan elde edilen tüm sonuçlar özet halinde sunuldu. 

 Son olarak, metalik kılıf kayıplarını azaltmak için kullanılan ve geleneksel yöntemlerden farklı olan 

diğer mevcut yöntemler ile önerilen inovatif çözüm önerisi (hava boşluklu parafudr ve paralel direnç) 

hakkında bilgiler hazırlanıp raporlandı. 

İP-4 Kablo Modellemesi ve Analizleri 

Bu iş paketi kapsamında 34.5 kV tek damarlı kabloların EMTP-RV programında modellenmesi, mevcut sistem 

ile önerilen sistemin farklarının simülasyon programıyla gerçekleştirilmesi ve önerilen yöntemin uygulama 

yapılacak şebeke modeli üzerinde etkinliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilgili iş paketi 

kapsamında yapılan tüm işler aşağıda raporlanmıştır. 

 Pilot bölge seçimi için AKEDAŞ sorumluluk bölgesinde yer alan farklı fider bilgileri elektriksel 

verileri ile beraber AKEDAŞ tarafından paylaşıldı. 

 Önerilen yöntemin faydalarını ve şebekede yaşanabilecek kısa devre arızalarında oluşabilecek aşırı 

transient gerilim ve akımların analiz edilip gösterilebilmesi için paylaşılan fiderlerden uygulama 

yapılabilecek 2 olası pilot bölge seçildi ve EMTP-RV yazılımı üzerinde modellendi. Modellenen 

şebekenin ufak bir kesiti aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 3. Seçilen ve Modellenen Pilot Bölgelerden Birinin Ufak Bir Şebeke Kesiti 

 Modellenen şebekelere, hava boşluklu parafudr modeli eklenerek normal işletme durumunda ve arıza 

durumunda yöntemin etkinliğine bakıldı. Modelle eklenen ve projede önerilen ekipmanın model 

üzerindeki görseli aşağıda verilmiştir.  Önerilen yöntemin etkinliğinin gösterilebilmesi adına ayrıca 

şebeke güncel işletimi olan çift taraflı topraklama durumu da analiz edilmiş ve birbiriyle 
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karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki durum içinde metalik kılıf süreksizliği olup olmadığı gibi durumlar ayrı 

olarak analiz edilmiştir.  

 

Şekil 4. Metalik Kılıfa Harici Direnç ve Paralel Parafudr (İnovatif Yöntem) Eklenmiş Kablonun Basitleştirilmiş 

Modeli 

 

 

Şekil 5. Çift Taraflı Topraklamaya Sahip Kablonun Basitleştirilmiş Modeli 

 

 Analizler ışığında önerilen yöntemin etkinliği kablo metalik kılıfında herhangi bir kopukluk ya da 

süreksizlik yokken ki durum için kanıtlanmıştır. Bu kapsamda simülasyonlarda birçok vaka durumu 

incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Etkinliğin gösterilmesi adına elde edilen vakalardan bazıları aşağıdaki 

tablolarda sunulmuştur. Burada Vaka-1 şebeke normal işletimini yani metalik kılıf çift taraflı topraklı 

ve DM topraklaması normal seviyeyi gösterirken, Vaka-4’te kablonun bir tarafındaki metalik kılıflara 

parafudr olmadan 100 ohm büyüklüğünde harici direnç DM topraklamasına seri olacak şekilde 
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eklenmiştir. Vaka-7’de ise önerilen yöntem (100 ohm direnç ve paralel parafudr) test edilmiştir. Tablo 

3’te arıza öncesi ve sonrasında metalik kılıf üzerindeki akım ve gerilimler ile topraklama üzerinde 

görülen gerilim değerleri sunulmuştur. Tablo 4’te ise arıza gerçekleşme esnasında metalik kılıfta 

görülen pik (maksimum) akım ve gerilim değerleri verilmiştir. Tablo 3 ve 4 incelendiğinde önerilen 

yöntemle akımın neredeyse sıfırlandığı (37A’dan 0.13A’ya) ve arıza durumunda da normal işletim 

durumu ile arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Parafudrsuz direnç kullanımında ise (Vaka-4) 

arızadaki gerilimin çok yükseldiği görülmüş ve parafudr kullanımına ihtiyaç duyulduğu bir kez daha 

görülmüştür. 

Tablo 3. Kopukluk Yokken Arıza Öncesi ve Arıza Devam Ederken ki Durumlarda Vaka Verileri 

 Vaka-1 Vaka-4 Vaka-7 

Normal Arıza Normal Arıza Normal Arıza 

VMK 0.5V 561V 12V 1172V 12V 788V 

IMK 37A 592A 0.13A 10.5A 0.13A 103.5A 

VTopraklama 0.12V 112V 0.16V 132.8V 0.16V 517V 

* VMK=Metalik Kılıf Gerilimi, IMK=Metalik Kılıf Akımı, VTopraklama=DM Kendi Topraklama Gerilimi 

Tablo 4. Kopukluk Yokken Arıza Esnasında Farklı Vakalardaki Pik Değer Verileri 

 Vaka-1 Vaka-4 Vaka-7 

VMKpik 1756V 6925V 1995V 

IMKpik 585.5A 65.1A 498A 

* VMKpik=Metalik Kılıfta Görülen Pik Gerilim, IMKpik=Metalik Kılıfta Görülen Pik Akım 

 Analizler ışığında önerilen yöntemin etkinliği kablo metalik kılıfın herhangi bir noktasında bir 

kopukluk ya da süreksizlik varken ki durum için de kanıtlanmıştır. Bu kapsamda simülasyonlarda 

birçok vaka durumu incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Etkinliğinin gösterilmesi adına elde edilen 

vakalardan bazıları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Aynı vaka durumlarının sonuçları bu sefer 

metalik kılıfta süreksizlik varken ki durum için sunulmuştur. Tablo 5’te arıza öncesi ve sonrasında 

metalik kılıf üzerindeki akım ve gerilimler ile topraklama üzerinde görülen gerilim değerleri 

verilmişken, Tablo 6’da arıza gerçekleşme esnasında metalik kılıfta görülen pik (maksimum) akım ve 

gerilim değerleri verilmiştir. Tablo 5 ve 6 incelendiğinde önerilen yöntemle metalik kılıf üzerindeki 

akımın %95 oranında azaltıldığı ve arıza durumunda da normal işletim durumu ile arasında bir fark 

olmadığı görülmüştür.  

 

Tablo 5. Kopukluk Varken Arıza Öncesi ve Arıza Devam Ederken ki Durumlarda Vaka Verileri 

 Vaka-1 Vaka-4 Vaka-7  
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Normal Arıza Normal Arıza Normal Arıza 

VMK 3.5V 567 184V 1194.5V 184V 788V 

IMK 27A 407A 1.76A 11.3A 1.76A 100.68A 

VOPEN 13V 257 193V 375V 193V 209V 

VTopraklama 0.7V 118.9V 7.9V 112V 7.9V 517.4V 

VOPEN=Kopukluk Olan Uçtaki Gerilim Değeri 

Tablo 6. Kopukluk Varken Arıza Esnasında Farklı Vakalardaki Pik Değer Verileri 

 Vaka-1 Vaka-4 Vaka-7  

VMKpik 1823V 6928V 2060V 

IMKpik 523A 65A 454A 

VOPENpik 2368V 2493.5V 1951V 

VOPENpik= Kopukluk Olan Uçtaki Görülen Pik Gerilim 

 Analiz ışığında inovatif yöntem olarak adlandırılan direncin paralel parafudr ile metalik kılıflara 

bağlanması durumunda direnç sayesinde teknik kayıplar çok büyük ölçüde ortadan kaldırılırken, 

parafudr kullanımı sayesinde de metalik kılıf üzerinde başka bir kabloda meydana gelen arıza 

nedeniyle oluşan yüksek gerilim değerlerinin sınırlandırıldığı sonucuna varılmıştır. Böylece hem saha 

personelinin iş güvenliği arttırılmış hem de kabloda metalik kılıf kaynaklı arıza oluşma olasılığı 

azaltılmıştır. Bununla birlikte parafudrun ve direncin karakteristiklerine de analizler ile karar 

verilmiştir. 

 Tüm analiz sonuçlarını içeren ‘‘Kablo Analizleri Raporu’’ adlı ilgili iş paketi çıktısı hazırlanmıştır. 

İP-5 Laboratuvar Çalışmaları, Ekipman Dizaynı ve Prototip Üretimi 

Bu iş paketinde projenin temel çıktısı olan ekipmanın tasarımının yapılması ve test sonrası prototip 

üretimlerinin tamamlanması hedeflenmiştir.  Bu kapsamda ilgili iş paketi kapsamında yapılan tüm işler aşağıda 

raporlanmıştır. 

 Kablolardaki metalik kılıf kayıplarını ve metalik kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilimleri aynı anda 

sınırlayan ekipmanın tasarımına ve üretimine başlanmıştır. Tasarlanan ekipmanın görseli aşağıda 

sunulmuştur. 
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Şekil 6. Tasarlanan Ekipmanın Model Görseli 

 Üretimi tamamlanan ekipmanların (alçak gerilim hava boşluklu parafudrun) üzerinde testler yapılarak 

beklenildiği gibi çalıştığı teyit edildi. Üretilen hava boşluklu parafudrun görseli Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. Üretilen Hava Boşluklu Alçak Gerilim Parafudrlara Yönelik Görsel (1-Dış Kutu, 2-Ark Metal Tutucu, 3-

Ark Metal Parçaları, 4-Yalıtkan Kağıt) 

 



15 
 

 Geliştirilen yöntemin modelleme sonuçlarıyla örtüştüğünü göstermek için sahadan seçilen bir kablo 

üzerinde geliştirilen ekipman ve yöntem test edildi ve işlevselliği doğrulandı. 

 Alçak gerilim hava boşluklu parafudrlardan 15 adet üretildi ve AKEDAŞ’a teslim edildi. 

 Tasarımı yapılan ekipman ile bilgilerin yer aldığı “Ekipman Dizaynı ve Prototip Üretimi Raporu” ile 

sahada test edilmesi sonucu elde edilen verilerin yer aldığı “Kablo Saha Ölçümü ve Simülasyon 

Raporu” adlı raporlar iş paketi çıktısı olarak hazırlandı. 

 Saha kurulumları öncesi pilot bir kabloda ön deneme yapıldı. İlk aşamada planlanan ekipman ve direnç 

tasarımının sahada denenmesini gösteren görsel aşağıda paylaşılmıştır.  

 

Şekil 8. İlk Üretim Sonrası Saha Denemeleri 

 Bu denemede kullanılması planlanan dirençlerin fazla ısındıkları ve boyutlarında panel içerisinde 

kullanım için uygun olmadıkları görüldü. Bu nedenle projedeki süre artışıyla beraber bu fazda farklı 

tipteki empedans görevi görecek ekipmanların geliştirilen parafudr ile testleri yapıldı ve saha 

kurulumu öncesi en uygun ekipman belirlendi. 

 Önerilen yöntemi içeren 3 fazlı 5 ekipman kurulum için hazır hale getirildi. Burada kullanılan direnç 

değiştirildi ve metalik kılıf kopukluğu ve arızanın beraber olduğu durumlarda hem ekipmanların fazla 

ısınmasını engellemek hem de kablonun zarar görmesini engellemek için sisteme kontaktör de eklendi. 

Hazır hale getirilen ekipmanların görseli Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9. Saha Kurulumu Öncesi Son Hali Verilen İnovatif Yöntem Ekipmanı 

İP-6 Önerilen Çözümün Sahada Uygulanması 

Bu iş paketi ilgili rapor döneminde bitme aşamasına gelmiş olup, bu ay içerisinde tamamlanacaktır. İş paketi 

kapsamında sahada uygulaması yapılacak kabloların seçilmesi tamamlanmış olup, kurulum için gerekli izinler 

ve çalışmalar yapılmıştır. Seçilen 5 adet kabloda saha kurulumları yapılıp iş paketi tamamlanacaktır.  

 Saha uygulaması için kablolar belirlendi. 

 Gerekli çalışmalar yapılarak kesinti ve kurulum planlamaları tamamlandı. 
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 Sahada ilgili ekipmanların kurulumu gerçekleştirildi. Örnek birkaç hücre içinden görsel aşağıda yine 

sunulmuştur.  
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İP-7 Raporlama, Bilgilendirme ve Paylaşım 

Proje kapsamında yapılan tüm işleri ve bu projede karşılaşılan sorunlar ile elde edilen kazanımları, istenilen 

formata uygun kısa bir özet şeklinde açıklayan bir kapanış raporu hazırlanmıştır.  

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje teklif formunda belirtilen her bir bütçe kalemi için öngörülen harcamalar ile proje kapsamında 

gerçekleştirilen harcamalar arasında herhangi bir fark, sapma ya da değişiklik bulunmamaktadır.  
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Proje kapsamında geliştirilen donanım ile elde edilen en temel katma değer, yer altı şebekelerindeki teknik 

kayıpları %95 oranında minimize ederek kabloların daha etkin ve verimli bir şekilde (kayıpların azaltılması ve 

akım taşıma kapasitesinin arttırılması) işletilmesidir. Diğer bir yandan metalik kılıf kaynaklı arızaların 

önlenmesi de bu ekipmanla hedeflendiği için arz güvenliği artırılmış olacaktır. Bunun dışında Şebekede en 

çok kullanılan ekipmanlardan biri olan kablolar üzerine bu yeni yöntemin denenmesinde gerekli teorik ve 

pratik çalışmalarda bulunulması nedeniyle şirket çalışanlarının da konu hakkında teorik bilgisi arttırıldı. 

Projeden elde edilecek temel kazanımlardan biri de konu hakkında farkındalık yaratmak oldu. Bu kapsamda 

dağıtım firmaları ile kablo birleştirme ve şebekedeki bu iyileştirmeler üzerine yapılacak bilgi paylaşımı ile 

diğer dağıtım firmalarında kendi kablo kayıplarını azaltmasında öncülük edilmiş olacaktır. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 

Projede karşılaşılan temel sorun ekipman tasarımı kısmında olmuştur. Bu kapsamda hava boşluklu alçak 

gerilim parafudr’un üretiminde bir sıkıntı yaşanılmamış olsa da yöntemde beraber kullanılacak ekipman olan 

harici direnç kullanımında bazı aksaklıklar gözlemlenmiştir.  

Burada ilk prototip üretimi sonrası deneme amaçlı sahada uygulanan testlerde, önerilen ekipmanın içerisinde 

yer alan dirençlerin aşırı ısındıkları gözlemlenmiştir. Yine bu dirençlerin gereken ohm değerini sağlayabilmek 

adına iki adet kullanılması nedeniyle boyutsal anlamda efektif olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda projedeki 

süre artışıyla beraber farklı tip dirençler test edilmiştir boyut olarak da oldukça uygun bir direnç bulunmuştur. 

Sıcaklık etkisini azaltmak içinde direnç metal bir hazne içerisine yerleştirilmiş ve ısı dağılımının arttırılması 

sağlanmıştır. Yapılan testlerde de yeni ekipmanın beklenildiği gibi çalıştığı ispatlanmıştır.  

Projede karşılaşılan diğer bir sorun ise bazı kabloların uygulama için uygun olmamasıdır. Buradaki 

uygunsuzluk, enerjisiz kablonun metalik kılıfından fazla gerilim indüklenmesinin olduğu durumdur. Normal 

şartlarda bu çok fazla bir sorun teşkil etmeyecek olabilse de yapılan çalışmanın Ar-Ge kapsamında yapılması 

ilk defa deneniyor olması nedeniyle, sorunlu kabul edilebilecek bu kablolarda da uygulama yapılmamıştır.  

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

Proje sonucunda elde edilen katma değerlerin diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılabilmesi için yapılabilecekler; 

 Proje sonuç raporunun diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılması 

 Proje sonuç raporuna göre hazırlanacak bir sunumun EPDK başkanlığında diğer dağıtım 

firmalarına yapılması 

 Önerilen yöntemin kullanımı ile metalik kılıf kopukluk sorunlarının çözümü ve teknik 

kayıpların azaltılması hususunda elde edilecek kazanımları içeren bir akademik yayının 

hazırlanması 


