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380 KV ENERJĐ ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE HAT PARAFUDR KORUMASI  

ÖZET 

Bu çalışmada, ATP benzetim yazılımı kullanılarak Türkiye 380 kV’luk elektrik 
iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji iletim hattı modellenmiş ve direklere 
düşen farklı parametreli yıldırım akımlarının oluşturacağı aşırı gerilimler 
incelenmiştir. Söz konusu hatta uzunca bir zamandır oluşan geçici açmaların 
nedenleri ve bunlara karşı alınacak önlemler kapsamında yürütülen tez çalışmasında; 
direk yapısı, direk topraklama direnci, hattın dalga empedansı, yıldırımın akımının 
zamanlaması, yıldırım akımının genliği parametre alınarak benzetimler yapılmış ve 
izolatörlerde oluşacak geçici aşırı gerilimler hesaplanmıştır. Benzetim sonuçlarına 
göre, yıldırım akımının tepe değeri ve zamanlamasına bağlı olarak, izolatörlerde geri 
atlama oluşturacak topraklama direnci değerleri belirlenmiştir. Mevcut durumda, 
farklı parametreler için, izolatörlerde geri atlama oluşturacak gerilimlerin üzerinde 
bir gerilim oluşmaması için optimum hat parafuduru yerleşimi sağlanmıştır. Elde 
edilen, benzeri çalışma sonuçlarıyla kıyaslanarak, çalışmanın doğruluğu 
irdelenmiştir. 
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LINE SURGE ARRESTER PROTECTION OF 380 kV POWER 
TRANSMISSION LINE 

SUMMARY 

This study presents ATP based simulation of Erzurum- Özlüce transmission line in 
380 kV Turkish National Power Transmission system   to analyze the overvoltages 
due to the lightning strokes to the towers. The simulations were performed to 
determine the transient voltages across the insulator terminals for several different 
tower configurations, tower grounding resistances, surge impedances of the lines, 
front times of lightning currents and lightning current magnitudes. Critical grounding 
resistances ensuring transient voltage magnitudes less than the withstand level of the 
insulators were determined for several different lightning strokes, optimal surge 
arresters allocation providing reasonable overvoltages were achived with respect to 
the probable lightning strokes in Turkey. Simulation results were compared with 
similar studies to confirm the validation of the allocation. 
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1.  GĐRĐŞ 

Elektrik enerjisi insanoğlunun yaşamında büyük yeri olan temel enerjilerdendir. 

Üretiminin birçok yoldan sağlanabilmesi, iletiminin ve dağıtımının diğer enerji 

türlerine göre oldukça basit ve masrafsız olması, diğer enerji türlerine ve diğer enerji 

türlerinden kolay dönüştürülebilir olması, temiz bir enerji olması sonucu elektrik 

enerjisi, endüstriyel ve sosyal yaşamda vazgeçilmez olmuştur. Gelişmişlik düzeyinin 

de bir göstergesi olan elektrik enerjisi kültürel yaşamımızın da ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. 

Elektrik enerjisinin toplumsal olarak ilk kullanımı aydınlatma amaçlıdır. 1879’da 

elektrik ampülünün bulunuşu ile elektrik enerjisinin aydınlatma amaçlı kullanımı 

yaygınlaşmış ve ilk güç santrallerinin kurulmasına neden olmuştur. 1882’de 220 / 

110 V’luk üç iletkenli doğru akım sistemiyle üretim ve iletim yapılmıştır. Bu tür 

santraller ile ortalama 2 km çaplı bir alanın aydınlatma ihtiyacı karşılanabilmiş daha 

uzak noktalara ulaşmak, o günkü gerilim seviyeleriyle mümkün olamamıştır. Daha 

sonra transformatör ve alternatif akım teknolojisinin geliştirilmesiyle, 1890’larda 

indüksiyon makinelerinin ve güçlü transformatörlerin ortaya çıkışıyla üretim, iletim 

ve alıcılar için farklı gerilimlerin kullanım olanağı elde edilmiştir. Böylece alternatif 

akım ile daha önce elektrik enerjisi iletiminin ekonomik olmadığı düşünülen 

uzaklıklara, yüksek gerilim ile düşük kayıplı olarak büyük güçlerin iletimi mümkün 

olmuş ve alternatif akım sistemi de çalışma alanına girmiştir. O zamandan bu yana 

elektrik enerjisine olan talebin artması ve iletim teknolojisinin gelişmesi ile çok 

yüksek gerilimlerde yüksek güçlerin uzun mesafelere iletilmeleri mümkün olmuştur 

[1]. 

Bununla birlikte iletim hatlarının, yüksek güçleri yüksek gerilimlerde uzun mesafeler 

boyunca iletmeleri sırasında çeşitli iç veya dış etkiler dolayısıyla aşırı gerilimler 

oluşmaktadır. Bu aşırı gerilimler iletim hattında aşırı zorlanmalara neden olmakta ve 

izolatörler üzerinden atlamalara yol açarak, enerji iletimini kesintiye 

uğratabilmektedir. 
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Aşırı gerilimlerin neden olduğu bu arızaları önlemenin veya en azından oranını 

azaltmanın bir takım yöntemleri bulunmaktadır. Aşırı gerilimlere karşı koruma 

elemanları olarak hat parafudrları, ilk akla gelen aygıtlardır. Genellikle transformatör 

merkezlerinde kullanılan parafudrların, koruma iletkenlerine alternatif olarak veya 

onlarla birlikte enerji iletim hatlarında kullanılması, elektrik enerjisinin sürekliliğini 

sağladığı gibi aşırı gerilimlerin etkilerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.  

Tüm bir iletim sisteminin farklı durumlarını deneysel olarak incelemek çoğu kez 

mümkün değildir veya uzun zaman ve maliyet gerektirmektedir. Bunun yerine 

sistemin benzetimi ile farklı parametreler için  çözümlemelerin yapılması oldukça 

kolaydır ve tercih edilir. 

Bu çalışmada amaç, ATP benzetim yazılımı kullanılarak Türkiye 380 kV’luk  

elektrik iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji iletim hattını modellemek ve 

direklere düşen farklı parametreli yıldırım akımlarının oluşturacağı sorunları 

gözlemektir. Söz konusu hatta uzunca bir zamandır oluşan geçici açmaların nedenleri 

ve bunlara karşı alınacak önlemler kapsamında yürütülen tez çalışmasında; direk 

topraklama direnci, direğin dalga empedansı, hattın dalga empedansı, yıldırımın 

akımının cephe eğimi, yıldırım akımının genliği parametreleri için benzetimler 

yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre, yıldırım akımının tepe değeri ve 

zamanlamasına bağlı olarak, izolatörlerde geri atlama oluşturmayacak büyük (kritik) 

topraklama direnci değerleri belirlenmiştir. Yıldırımın olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak için hat parafudrları yerleştirilmiş ve izolatörlerde oluşacak geçici 

gerilimler hesaplanmıştır. Mevcut durumda, farklı parametreler için, izolatörlerde 

delinme dayanımlarının üzerinde bir gerilim oluşmaması için uygun sayıda hat 

parafuduru yerleşimi sağlanmıştır.  

Tezin ikinci bölümünde aşırı gerilimlerin oluşum nedenleri, yıldırım akımları ve aşırı 

gerilimlerden koruma yöntemlerinden söz edilmiştir. Üçüncü bölümde ATP 

benzetim ayrıntıları üzerinde durulmuş ve programın nasıl kullanıldığından 

bahsedilmiştir. Benzetimde kullanılan enerji iletim hattı, enerji iletim hattı direği, 

topraklama direnci, yıldırım darbesi ve hat parafudru açıklanmıştır. Dördüncü 

bölümde genel olarak topraklama direncinin, yıldırım darbesinin, direk dalga 

empedansının ve hat parafudrunun izolatör uçlarında oluşacak olan gerilime etkisi 

incelenmiştir. Bu genel değerlendirmeler sonucunda Erzurum-Özlüce enerji iletim 
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hattı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Beşinci ve son bölümde genel sonuç ve 

değerlendirmeler sunulmuştur. 
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2.  AŞIRI GERĐLĐMLER VE AŞIRI GERĐLĐMLERE KARŞI KORUMA 

Yüksek gerilim tesislerinde ve havai hatlarda meydana gelen arızaların pek çok 

nedeni vardır. Bunların başında da aşırı gerilimler gelir. Aşırı gerilimler, iç ve dış 

aşırı gerilimler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Devre açma ve kapamada, toprak ve faz kısa devrelerinde ve rezonans olaylarında 

meydana gelen aşırı gerilimlere ve şebeke frekanslı gerilim yükselmelerine iç aşırı 

gerilimler denir ve atmosferik olaylardan dolayı meydana gelen aşırı gerilimlere de 

dış aşırı gerilimler denir. 

Gerilimi 220 kV’a kadar olan elektrik tesislerinde yalıtım boyutlandırılması 

bakımından genellikle dış aşırı gerilimler önemli oldukları halde, gerilimi 380 kV’un 

üstünde olan tesislerde yalıtım bakımından daha çok iç aşırı gerilimler önem taşırlar. 

2.1 Đç Aşırı Gerilimler 

Đç aşırı gerilimler, yüksek gerilim şebekesinin özelliğine göre orta veya yüksek 

frekanslı, az veya çok sönümlü ve göreceli olarak daha kısa süreli gerilimler olup, 

çok kez frekansın değerine göre, işletme frekansının yarı dalgası içinde sönerler. 

Şebeke frekanslı gerilim yükselmesi, olayın cinsine göre anma geriliminin %70 ila 

%80’i kadar olabilir. Normal olarak şebekenin yalıtımı, bu gibi gerilim 

yükselmelerine dayanacak şekilde boyutlandırılır. 

Đç aşırı gerilimler nedenleri olarak; 

•Generatör yükünün kalkması 

•Kapasitif devrenin açılması 

•Toprak teması veya kısa devre arızaları 

gösterilebilir.   
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2.2 Dış Aşırı Gerilimler ve Yıldırım Akımları 

Dış aşırı gerilimler, atmosferik olaylar sonucu oluşur. Yüksek gerilim hatlarında dış 

aşırı gerilimler; 

•Yıldırımın faz hattına, koruma hattına veya direğe düşmesi, 

•Yıldırımın enerji iletim hattı yakınına düşmesi ve 

•Etkiyle elektriklenmeyle   

oluşurlar.  

Yıldırım akımı hızlı bir darbe karakterinde olup, değeri sıfırdan tepe değerine kadar 

hızla yükselir ve göreceli olarak daha yavaş bir şekilde tekrar sıfır değerine düşer. 

Kutbiyeti pozitif veya negatif olabilir (%70-%90 negatiftir). Genel olarak yıldırım 

akımı; 

( )t.-t.-
0 e-e.I=i(t) βα                                                                                                  (3.1) 

çift üstel fonksiyonlu eşitlikle verilebilir. I0, yıldırım akımının genliği, α darbe 

sırtındaki değişimle ilgili bir katsayı, β tepe zamanına ulaşmakla ilişkili bir katsayı 

ve t ise zamandır. Şekil 2.1’de i(t) eğrisi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1: Yıldırım akım eğrisi. 

Yıldırım akım genlikleri birçok araştırmacı tarafından ölçülmüştür. Yıldırım akımları 

bir kaç kA ile 200 kA arasında oldukça geniş sınırlar içinde değişmektedir. Çizelge 

1’de yıldırım akım genliğinin birikimli olasılıkları verilmiştir [2]. Görüldüğü gibi en 

çok meydana gelen yıldırım akımları 10 kA’in altında olanlardır. 200 kA’den büyük 

yıldırım akımlarına ender rastlanır. Yıldırım akımının bir diğer önemli parametresi 
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olan tepe değere erişme süresi Şekil 2.2’de verilmiştir. Burada düşey eksen, yıldırım 

akımının belirli bir değerden büyük olma olasılığını göstermektedir. Yıldırım cephe 

süresinin 1 µs veya daha büyük olmasının olasılığı %85 iken, 4 µs veya daha fazla 

olma olasılığı %10 civarındadır [3].  

Ayrıca yıldırım akımlarının sırt yarı değer süresi 30 - 100 µs’dir. 

Çizelge 2.1: Yıldırım akımı genliğinin istatistiksel dağılımı [2]. 

% 99 88 80 50 30 20 10 5 1 
kA 3 10 20 25 50 80 100 130 200 

 

 

Şekil 2.2: Yıldırım cephe zamanın istatistiksel dağılımı [3]. 

Yıldırım akımlarının oluşturduğu aşırı gerilimler çeşitli yalıtım problemlerine yol 

açabilirler. Doğrudan iletim hattına düşen yıldırımlar, oluşturacakları çok yüksek 

aşırı gerilimler nedeniyle genellikle izolatörler üzerinde atlamaya yol açarak geçici 

elektrik kesintilerine neden olurlar. Uygulamada, koruma hatları nedeniyle, enerji 

iletim hattına yıldırım düşme olasılığı oldukça düşüktür. Koruma hattına ve direğe 

düşen yıldırımlar; yıldırım akım genliğine, cephe dikliğine (tepe değere erişme 

süresine), direk dalga empedansına ve direk topraklama direncine bağlı olarak, 

izolatörler üzerinden, geri atlamalara yol açabilirler. [4]. Ayrıca yıldırımın direğe 

düşmesi durumunda yıldırım akımının bir bölümü direk üzerinden toprağa ulaşacak, 

bir bölümü ise koruma iletkeni üzerinden yoluna devam edecektir. Đletim hatlarının 

kilometrelerce uzunlukta oldukları göz önünde bulundurulursa, iletim hatlarının 

geçtiği yerlerin topraklama direnç değerleri farklılıklar gösterir. Örneğin iletim 

hattının bir vadi içinden, dağ yamacı boyunca veya dağ tepesinden geçme durumları 
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topraklama direnç değerlerinin farklılığına iyi bir örnektir [5]. Bu bölgelerin kayalık 

oluşu topraklama dirençlerinin yüksek olmasına neden olur. Bu gibi alanlardan geçen 

iletim hatlarının, o noktalardaki direklerinin topraklama direnç değerleri yüksek 

olacağından dolayı yıldırım düşmesi sonucunda oluşacak aşırı gerilimlerin değerleri 

de yüksek olacaktır. Bu aşırı gerilimler izolatörlerin yalıtımını zorlayacaktır 

Topraklama direnci değeri arttıkça parafudr uçlarındaki artık gerilimlerin değerleri 

ve izolatör üzerinden atlama olasılığı da artmaktadır [6]. 

2.3 Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma 

Aşırı gerilimlerin neden olduğu arızaların sayısını ve etkilerini azaltmanın bazı 

yolları vardır. Aşırı gerilimlere karşı koruma olarak adlandırılan bu önlemler aşağıda 

özetlenmiştir [5]. 

2.3.1 Koruma iletkeni kullanmak 

1910’ların ortalarından itibaren aşırı gerilimlerin yalıtım elemanları üzerinde 

oluşturduğu etkiyi azaltmak için koruma iletkenleri kullanılmaktadır. Koruma 

iletkenleri, faz iletkenlerini koruma şemsiyesi altına almak suretiyle, yıldırımları 

kendisi ve direkler üzerinden toprağa aktarması yoluyla koruma sağlamaktadır. 

Ayrıca tüm akımın tek bir topraklama direnci üzerinden akmasını engellemekte ve 

akımı bölmektedir. Ayrıca, içlerinden fiber-optik kablo geçen koruma hatları, 

haberleşme olanağı da sağlamaktadırlar. Ulusal elektrik iletim şebekemizdeki tüm 

154 kV ve 380 kV enerji iletim hatları koruma iletkenleri ile donatılmışlardır.   

2.3.2 Topraklama hattının ayrı bir yapıda bulunması 

Topraklama hattının ayrı bir yapıda bulunmasıyla negatif koruma açısı (koruma 

iletkeninin faz iletkeniyle yaptığı açı)  sağlanır, yalıtım kayıpları minimuma indirilir 

ve yalıtım hataları için mükemmel bir koruma sağlanmış olur. Ayrıca direğe 

uygulanan yük ve rüzgar yükü de azaltılmış olur. Türkiye’de böyle bir uygulama 

yoktur. 

2.3.3 Çift devre hatlarında dengesiz yalıtım 

Kawai ve arkadaşlarınca [5] öngörülen bu koruma türünde, çift veya daha fazla devre 

iletim hatlarında, dengesiz yalıtımdan yararlanarak, atlamaları hatlardan biri üzerinde 

yoğunlaştırmakta ve diğer hat çok az sayıda darbeye maruz kalmaktadır. Aşırı 
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gerilim nedeniyle yalıtımı daha zayıf olan devrede atlama meydana geldiğinde, bu 

hattın ilgili faz iletkeni atlama kanalı üzerinden aniden direğe kısa devre olur ve 

kesici açana kadar diğer devrelerin hatları için ek koruma hattı haline gelir. Diğer 

devrelerdeki faz gerilimleri, darbe akımlarının faz dalgalanma empedansı tarafından 

emilmesiyle bir miktar azalır.  

Tek bir direk üzerinde farklı gerilimli iletim hatları dengesiz yalıtımın en yaygın 

örneklerindendir. Aşırı gerilim durumunda, yalıtım düzeyi daha düşük olan alçak 

gerilimli devrelerde atlama olacak ve yüksek gerilimli devreler aşırı gerilimden 

etkilenmeyeceklerdir.  

Bu şekilde yalıtım dengesizliği, yüksek yalıtımlı devrede atlama olması olasılığını 

azaltır. Đşletmedeki hatlarda, bir hattın yalıtım düzeyini arttırarak yalıtım dengesizliği 

koşullarının oluşturulması mümkün değildir. Böyle durumlarda diğer devrenin 

yalıtım düzeyi azaltılır. Fakat bu da hattın mevcut yalıtım düzeyinin altında 

kalmasına yol açar ki bu durum pek tercih edilmez. Eğer direk yüksekliği yeterliyse 

alt koruma hatları eklenerek, atlama olasılığını kabul edilebilir bir değer indirmek 

mümkündür. 

2.3.4 Hat parafudrları 

Đletim hatlarına koruma hattının eklenmesi, maliyetin yanı sıra direk açısından ek 

ağırlık oluşturmakta ve mekanik moment yüklerini, geri atlama olasılığını ve hat 

kayıplarını arttırmaktadır. Koruma hattına ek olarak da kullanılan hat parafudrları, 

yeni sistemlerin ve koruma hatsız kullanılan iletim hatlarının aşırı gerilimden koruma 

performansını arttırmaktadır. 

Parafudrlar 1930 yıllarında ortaya çıkmasına rağmen, parafudrun yalıtım değerleri ve 

yıldırım karakteristiğiyle ilgili bilgilerin az olması nedeniyle ancak 2. dünya 

savaşından sonra kullanılmaya başlamıştır. Öncelikli kullanım alanı yıldırımdan 

koruma olan parafudrlar, daha sonraki yıllarda geliştirilerek tüm aşırı gerilimlere 

karşı koruma yapacak şekilde performansı arttırılmıştır. Đletim hatlarının 

güvenilirliğini arttırmak için kullanılan hat parafudrları günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Toprak öz direncinin çok yüksek olduğu dağ, tepe gibi yerler ve 

bakım onarım çalışmalarının zor olduğu yerlerde enerji iletim hatlarının yıldırımdan 

koruma sistemi olarak kullanılırlar. Birkaç çeşit hat parafudru mevcuttur. Bunlar; 
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•Atlama Aralıklı Silisyum Karbür Hat Parafudrları 

•Atlama Aralıklı Metal Oksit Hat Parafudrları 

•Atlama Aralıksız Metal Oksit Hat Parafudrları 

olup; tamamının özelliği normal çalışma durumunda yüksek empedans, aşırı 

gerilimler durumlarında ise düşük empedans göstermeleridir. Đdeal hat parafudrları; 

anma gerilimin önceden belirlenen oranları kadar aşılması durumunda elektrik 

akımını iletmeli, aşırı gerilim durumunda gerilimin belirli sınırlar içinde kalmasını 

sağlamalı; özetle, iletimin başladığı andan itibaren gerilimin çok yakın değerlerde 

seyretmesini sağlamalıdır [7]. 

2.3.4.1 Atlama aralıklı silisyum karbür hat parafudrları  

Seri bağlı, doğrusal olmayan akım-gerilim özeğrili dirençlerden oluşan atlama 

aralıklı parafudrlardır. Doğrusal olmayan bu dirençler, parafudrun aşırı gerilim 

sırasında küçük, işletme geriliminde ise büyük direnç göstermesini sağlarlar. 

Değişken dirençler, temel olarak silisyum karbür (SiC) ve sodyum silikat, kaolen gibi 

katkı maddeleri içeren bloklardan oluşurlar.  

Silisyum karbürden yapılmış dirençlerin akım/gerilim eğrisi doğrusal olmayan bir 

karakteristiğe sahiptir. Fakat akım-gerilim özeğrisi nedeniyle, atlama aralıksız 

yapılmaları durumunda, normal çalışma koşullarından yaklaşık 200 Amper civarında 

bir akımın sürekli akmasına yol açar ki dirençlerin bu sürekli akıma dayanmaları 

mümkün değildir. Bu nedenle, normal koşullarda yalıtımı sağlamak ve parafudrdan 

bir akım geçmesini önlemek için, bu parafudrlar “atlama aralıklı” olarak imal 

edilirler. 

Bunun yanında, elektrotları desteklemek ve birbirinden yalıtmak amacıyla kullanılan 

katı yalıtkan malzemeler kirlenmeye çok duyarlıdırlar ve işlevlerini kolayca 

yitirebilirler. Darbe akımının geçişinden sonra ard akımının kesilmesi (arkın 

sönmesi) akımın sıfır geçişine bağlı olduğundan, çalışma süreleri 10 ms kadar 

olabilmektedir [8]. Buna bağlı olarak atlama aralıkları ve aralarında yer alan yalıtım 

malzemeleri çabuk bozulabilmektedirler. Bu nedenlerle değişken dirençli 

parafudrların güvenilirlikleri son derece düşüktür. Günümüzde bu tarz parafudrlar 

nadiren de olsa kullanılmaktadır. 
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2.3.4.2 Metal oksit hat parafudrları 

1980’lerden beri kullanılan metal oksit parafudrlar aşırı gerilimlere karşı korumada 

en etkin donanımlardır.  

Temel olarak çinko oksit (ZnO) içeren direnç bloklarından oluşurlar. Bu direnç 

blokları normal çalışmada çok yüksek dirençli olduklarından yalıtkan gibi davranırlar 

(Aralıksız hat parafudurları içinden küçük bir akım geçirir). Gerilim yükselmeleri, iç 

aşırı gerilimler veya dış aşırı gerilimler halinde ZnO direnç blokların dinamik direnç 

değeri azalarak içinden bir akım geçer ve bunun sonucu olarak uçlarındaki gerilim 

sınırlanır. Aşırı gerilim değeri azaldıkça değişken direncin değeri yükselir ve akan 

akımı sınırlar. Birkaç mikro saniye, sonunda ark söner. Böylece hat üzerindeki aşırı 

gerilim uygun bir direnç üzerinden toprağa aktarılmış olur ve gerilim seviyesi çok 

fazla değişmeden hattın enerji iletimi yapması devam eder. 

Atlama aralıklı metal oksit hat parafudrları: Atlama aralıklı metal oksit hat 

parafudrları seri atlama aralıkları ve değişken direnç ünitesinden oluşur. Bu hat 

parafudrları sadece iletim hattına veya direğe yıldırım düşmesinde çalışmak üzere 

tasarlanmışlardır. Açma-kapama aşırı gerilimleri veya şebeke frekanslı gerilim 

yükselmeleri durumunda çalışmazlar. Bu durumlarda hat parafudru “uyku” 

durumunda da denilebilir. Bundan dolayı atlama aralıklı metal oksit hat parafudrların 

içinden, yıldırım akımının zamanlamasına bağlı olarak çok kısa bir süre akım geçer. 

Bu sayede atlama aralıklı metal oksit hat parafudrlarının çalışma ömrü hava aralıksız 

olanlara göre daha uzun ve güvenilirliği de diğer tiplere göre daha yüksektir.  

Seri aralıkların yapısına göre iki çeşit atlama aralıklı hat parafudru mevcuttur. 

Bunlardan birincisi ayrık atlama aralıklı olanlardır. Deşarj elektrotlarının arasında 

hava bulunmaktadır. Bu tip hat parafudrunda dış etkileri göz önünde bulundurarak 

tasarlanması gerekmektedir. 

Đkinci tip ise sabit atlama aralıklı hat parafudrudur. Deşarj elektrotlarının arasında 

destek olarak kompozit izolatör bulunmaktadır. Bu tip hat parafudrunda deşarj 

üniteleri arasındaki açıklık değişmemektedir ve bundan dolayı dış etkilerden 

etkilenmemektedir. Kompozit izolatör devamlı gerilim altında olduğundan dolayı 

yaşlanmaya dayalı bozulmalar yaşanabilmektedir [9]. 

Atlama aralıksız metal oksit hat parafudrları: Doğrudan faz iletkenine bağlanan 

atlama aralıksız metal oksit hat parafudrları, aşırı gerilimleri güvenilir bir şekilde 
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gerilimi sınırlarlar. Sürekli devrede olduklarından üzerlerinden devamlı bir akım 

geçer. Enerji iletim hatlarında direk olarak faz iletkenine bağlanması ve ZnO (çinko 

oksit) direncinin faz akım ve gerilimine maruz kalması dolayısıyla bozulma olasılığı 

atlama aralıklı metal oksit hat parafudrundan daha fazladır [9]. Bununla birlikte 

sürekli devrede olduklarından gerilimde gerçekleşecek olan bir değişikliği daha 

çabuk algılayarak gerilimi azaltmaya başlar. 

2.3.4.3 Metal oksit hat parafudrlarının analitik devre modelleri 

Yeni bir sistem tasarlarken, var olan bir sistemin çalışmasını analiz edebilmek veya 

ortaya çıkabilecek problemleri önceden belirlemek adına sistemin benzetimini 

yapabilmek önemli bir adımdır. Bir sistemin benzetimini yapabilmek için, öncelikle 

kullanılan tüm elemanların modellerinin çıkarılması gerekmektedir. 

Benzetim sonuçlarının, gerçek uygulamalarda karşılaşılan durumları temsil 

edebilmeleri için sistem elemanlarının modelleri büyük önem taşır. Konumuz olan 

metal oksit hat parafudrlarının dinamik karakteristiği dolayısıyla modellemede bazı 

zorluklar yaşanmaktadır. Đçinden geçecek darbe akımının artışının modellenmesi 

buna örnek olarak verilebilir [10]. 

IEC’ye göre (IEC 60099-4) hat parafudrlarının en önemli teknik karakteristikleri;  

� sürekli hat gerilimi,  

� anma gerilimi,  

� deşarj akımı,  

� tepe gerilimi (artık gerilim),  

� yıldırım darbe koruma düzeyi ve  

� enerji soğurma  

yeteneğidir [11].  

Bin dokuz yüz doksanlı yıllarda yapılan araştırmalar metal oksit parafudr akım-

gerilim özeğrilerinin artık gerilimler veya hızlı değişen yürüyen dalgalar için önemli 

olduğunu göstermiştir. Bu özeğrinin önemli özelliği şöyledir. Aşırı gerilim belirli bir 

değere erişince metal oksit parafudrun içinden geçen akım, akım-gerilim özeğrisine 

bağlı olarak gecikme olmaksızın yükselmeye başlar. Aşırı gerilim azaldıkça, yine 

parafudrun akım-gerilim özeğrisine bağlı olarak parafudr içinden geçen akım azalır 

[12,13]. 
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Uygun benzetimi oluşturabilmek için, hat parafudrunun akım-gerilim özeğrisi, 

sistemi etkileyecek olan iç veya dış gerilimlerin genlikleri ve tepe değere erişme 

süreleri ile frekanslarının bilinmesi gerekmektedir. Modellemede bu veriler anahtar 

unsuru oluşturmaktadır. Metal oksit hat parafudrları frekansa bağlı cihazlardır ve 

üzerindeki gerilim; akımın büyüklüğünün ve yükselme zamanının bir fonksiyonudur. 

Çeşitli frekansa bağlı modeller bulunmaktadır. Basit hat parafudr modeli, genel 

frekansa bağlı olmayan modeldir. Şekil 2.3a’da görüldüğü gibi L bağlantı iletkeni 

endüktansı, C metal oksit elemanın kapasitesidir. Gerilim-akım karakteristiğinin 

direnç bileşenleri yüksek orta ve düşük akım bölgesi diye üç bölgeye ayrılabilir. 

Düşük genlikli darbe akımlarında değişken direnç yüksek değerli RL gibi ve çok 

yüksek genlikli darbe akımlarında, çinko oksit parçacıklarının düşük direnç değerli 

RB gibi davranır [10].  

 

Şekil 2.3: Metal oksit hat parafudrunun eşdeğer devre modelleri (a) Fiziksel Model, 

b)  IEEE Modeli, c) Pinceti – Giannettoni Modeli, d) Fernandez – Diaz 

Modeli). 

En çok kullanılan modeller; IEEE modeli, Pinceti-Giannettoni modeli ve Fernandez-

Diaz modelidir. Son iki model, IEEE modelinin basitleştirilmiş formlarıdır [14]. 

IEEE modeli Şekil 2.3 b’de verilmiştir. Bu modelde R1L1 ikilisi bir alçak geçiren 

filtre olup, iki doğrusal olmayan direnci birbirinden ayırmaktadır. Tepe değere 

ulaşma süresinin yüksek olduğu durumlarda (uzun süreli darbelerde) iki kol birbirine 

paralel bağlıdır. Tepe değere ulaşma süresinin düşük olduğu durumlarda (kısa süreli 
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darbelerde) ise bu paralellik R1L1 ikilisinin yüksek empedansı nedeniyle bozulur. 

Birinci doğrusal olmayan elemanın yüksek olan gerilimi nedeniyle yüksek frekans 

bölgesinde parafudr uçlarındaki gerilim yükselir. Bu durum, gerçek parafudr 

davranışıyla uyumlu olduğu için söz konusu model çok geniş bir frekans aralığı için 

kullanılmaktadır. Đstenildiği taktirde benzer RL filtreleriyle paralel doğrusal olmayan 

kol sayısı arttırılabilir [13].   

Şekil 2.3 c’de verilen Pinceti – Giannettoni modeli, IEEE modelindeki R0 ve R1 

dirençleri yerine girişe yaklaşık 1 MΩ değerinde tek bir direnç bağlanmasıyla elde 

edilir. Bu modelin çalışma ilkesi, IEEE modeliyle çok benzer olmakla birlikte; hat 

parafudrunun fiziksel karakteristiğine ihtiyaç duyulmamakta ve üretici tarafından 

sağlanacak olan elektriksel verilere ihtiyaç duyulmaktadır [15]. 

Şekil 2.4 d’de Fernandez – Diaz modeli de yine IEEE modelinin bir revize halidir. 

A0 ve A1 doğrusal olmayan dirençleri L1 endüktansı ile birbirinden ayrılmıştır ve L0 

ihmal edilmiştir. Veriler parafudrun veri sayfasından elde edildiği takdirde bu 

modelin yinelemeli hesaplamalara ihtiyacı yoktur. Üreticinin sağladığı akım-gerilim 

özeğrisinden A0 ve A1 hesaplanabilir. Bu hesaplamada, A0 direncinin üzerinden 

geçecek akımının A1 direncinin üzerinden geçecek akıma oranının 0,02 olduğu 

eşitlik kullanılarak A0 ve A1 direnç değerleri hesaplanabilmektedir [16]. 
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3.  ENERJĐ ĐLETĐM SĐSTEMĐ BĐLEŞENLERĐNĐN ATP-EMTP BENZETĐMĐ 

Elektrik enerji sistemlerinde, elektromanyetik geçici olayların ve elektromekanik 

olayların benzetiminde en yaygın kullanılan yazılımlardan biri de ATP-EMTP 

yazılımıdır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan bu programdan, yirmi yılı aşkın 

süredir dünyanın birçok ülkesinde çeşitli araştırmalarda yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye 380 kV’luk elektrik iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji 

iletim hattı verileri kullanılarak geçici olay benzetimleri yapılmıştır. Bu 

benzetimlerde koruma hattına ve direğe yıldırım düşmesi sonucunda sistemde 

oluşacak aşırı gerilimler incelenmiştir. Enerji iletim hattı, direk, topraklama düzeni 

ve farklı parametreli yıldırımlar ATP-EMTP yazılımı ile modellenmiştir. Aşağıda bu 

modellemelerle ilgili bazı ayrıntılar verilmiştir. 

3.1 Enerji Đletim Hattı 

Elektrik iletim hatları, elektrik üretim sistemlerinde üretilen elektrik enerjisinin 

dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan bileşenlerdir. Günümüzde; açık arazide hava 

hatları, yerleşim alanlarının bulunduğu yerlerde ise genellikle yeraltı kabloları 

kullanılmaktadır. Yüksek gerilim yeraltı kabloları yapım ve tesis maliyetleri 

nedeniyle hava hatlarına göre oldukça pahalıdır.  

Bir enerji iletim hattı; çelik özlü alüminyum iletken, taşıyıcı/durdurucu direk ve direk 

ile iletken arasındaki bağlantıyı sağlayan yalıtkan izolatörler ve hırdavat 

malzemelerden oluşur. Ayrıca, yıldırımlardan koruma amaçlı koruma iletken(ler)i de 

kullanılır.   

Đletim hatları uzunluklarına göre; 80 km’den kısa ise kısa iletim hatları, 80 km ile 

240 km arasındaki hatlara orta uzunluklu iletim hatları ve 240 km’den uzun olan 

iletim hatlarına da uzun iletim hatları denir. Bu ayrım, kullanılacak modellerin 

seçiminde önemlidir.  
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Kısa iletim hatlarında hattın kapasitesini ve kaçak iletkenliğini fazla etkili 

olmadığından ihmal edilmektedir. Bu durumda Şekil 3.1’de görüldüğü gibi iletim 

hattı seri bir empedans ile modelenmektedir.  

 

Şekil 3.1: Kısa iletim hattı eşdeğer devresi. 

Şekil 3.1’de görülen VS hat başı gerilimi, IS hat başı akımı, IR hat sonu akımı ve VR 

hat sonu gerilimidir. Burada r birim direnç ve l birim endüktans ve x hattın 

uzunluğudur. Hattın seri empedansı; 

)(jl.x +r.x=jX+R=Z L Ω                                                                                   (3.1) 

olur. Kısa iletim hattının eşdeğer devresinde paralel kollar olmadığından hat başı 

akımı hat sonu akımına eşit olur. 

(A)  I=I RS                                                                                                              (3.2) 

Hat başı gerilimi de hat sonu gerilimiyle hattın endüktansı dolayısıyla oluşacak olan 

kayıplarının toplamına eşittir.  

(V) .ZI+V=V RRS                                                                                                  (3.3) 

Kısa iletim hatlarında ihmal edilen kapasite (şönt admintans), orta gerilim hatlarında 

hesaplamalara dahil edilmelidir.  

Orta iletim hatlarında iki eşdeğer devre modeli bulunmaktadır. Hattın kapasitesi 

hattın ortasında, seri empedansı ikiye bölecek şekilde modellenmesine T eşdeğer 

devre, hattın kapasitesinin, hat başında ve sonunda iki eşit parçaya bölünerek 

modellenmesine π eşdeğer devre denir. Şekil 3.2’de π eşdeğer devre görülmektedir. 
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Şekil 3.2: Orta iletim hattı π eşdeğer devresi. 

Şekil 3.2’de Şekil 3.1’den farklı olarak, Y/2 hat kapasitelerini, ICS  hat başı kapasitesi 

üzerinden geçen akımı, ICR  hat sonu kapasitesi üzerinden geçen akımı ve I iletim 

hattı üzerinden geçen akımı göstermektedir.  

Hat başı gerilimini elde etmek için hat sonu kapasitesinin üzerinden geçen akım 

(A)  
2

Y
.V =I RCR                                                                                                       (3.4) 

ve iletim hattının empedansı üzerinden geçen akımı bilmek gerekir. Kirchoff 

yasalarına göre; 

(A)  
2

Y
.V+I=I+I=I RRCRR                                                                                 (3.5) 

şeklinde hesaplanır. Buradan, 

(V) V+).Z
2

Y
.V+(I=V RRRS                                                                                  (3.6) 

Yani 

(V)  Z.I+.V1+
2

Y.Z
=V RRS 








                                                                                (3.7) 

denklemiyle hat başı gerilimi hesaplanır. Hat başı akımını hesaplamak için hat başı 

kapasitesinden geçen akımı 

(A)  
2

Y
.V =I SCS                                                                                                        (3.8) 

ve iletim hattının empedansı üzerinden geçen akımı bilmek gerekir. Empedans 

üzerinden geçen akım (3.5) eşitliğinde hesaplandığına göre 
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(A)  
2

Y
.V+

2

Y
.V+I=I+I=I SRRCSS                                                                      (3.9) 

elde edilir. (3.7) eşitliğinde hesaplanmış olan hat başı gerilimi yerine koyulduğu 

zaman, 

(A)  I+
2

Y
.V+

2

Y
.Z.I+.V1+

2

Y.Z
=I RRRRS 
















                                                  (3.10) 

(A) I .
2

Z.Y
+1+V .

4

Z.Y
+1Y.=I RRS 
















                                                              

(3.11) 

hesaplanır.  

Şekil 3.3’de T eşdeğer devre görülmektedir. 

 

Şekil 3.3: Orta iletim hattı T eşdeğer devresi. 

Hat başı gerilimini elde etmek için hat sonu tarafındaki gerilim düşümünü, hat 

kapasitesi üzerinden geçen akımı ve hat başı tarafındaki gerilim düşümünün 

hesaplanması gerekmektedir.  

(V)  .I
2

Z
+V=V RRC                                                                                              (3.12) 

(A)   V+.I
2

Z
Y.=I RRC 








                                                                                      

(3.13) 

(V) )V+.I
2

Z
Y.+I.

2

Z
+.I

2

Z
+V=)I+.(I

2

Z
+V=V RRRRRCRCS 
























                (3.14) 
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(V)  .I
4

Z.Y
+1Z.+.V

2

Z.Y
+1=V RRS 
















                                                             (3.15) 

Hat başı akımı ise 

(A)  .I
2

Z.Y
+1+Y.V= V+.I

2

Z
Y.+I=I+I=I RRRRRCRS 
















                          (3.16) 

eşitliğiyle hesaplanmaktadır. 

Uzun iletim hatları ve herhangi bir uzunluktaki iletim hattının modellenmesi için 

Şekil 3.4’de görüldüğü gibi sonsuz küçük uzunluktaki parametreler kullanılacaktır. 

[17]. Burada r birim direnç, l birim endüktans, c birim kapasite ve g birim (kaçak) 

iletkenliktir.  

 

Şekil 3.4: Sonsuz kısa bir enerji iletim hattının l modeli.  

dt

dI
l.+r.I

dt

Id
l.+

dt

dI
l.+Ir.+r.I=

x

V

dt

I)+d(I
x.l.+I]+x.[Ir.=V ≅

∆
∆

∆

∆
⇒

∆
∆∆∆∆ (3.17) 

dt

dV
c.+g.I

dt

Vd
c.+

dt

dV
c.+Vg.+g.I=

x

I
dt

V)+d(V
 x.c.+V]+x[Vg.=I

≅
∆

∆
∆

∆

⇒
∆

∆∆∆∆

                                                   (3.18) 

Sinüsoidal kararlı hal durumu için (3.17) ve (3.18) eşitlikleri zaman türevleri jω 

çarpanıyla yer değiştirir; 

.Vv=.c).Vj+.l).(gj+(r=
dx

dI
.l).j+(r=

dx

Vd

.l).Ij+(r=
dx

dV
=

x

V
lim

2

2

2

x

ωωω

ω ⇒
∆

∆

∞→∆

                                          (3.19) 
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.Vv=.l).Ij+.c).(rj+(g=
dx

dV
.c).j+(g=

dx

ld

.c).Vj+(g=
dx

dl
=

x

l
lim

2

2

2

x

ωωω

ω ⇒
∆

∆

∞→∆

                                          (3.20) 

Bu denklemlerden yola çıkarak; 

z.y= .l)j+.c).(rj+(g=v ωω                                                                          (3.21) 

yayılma sabiti hesaplanır. 

Denklemlerin çözümü sonucunda; 

.sinh(v.x)B+.cosh(v.x)B=.eA+.eA=V(x) 21
-v.x

2
v.x

1                                          (3.22) 

[ ] [ ]
 

Z

sinh(v.x)B+.cosh(v.x)B
=

Z

 .eA-.eA
=I(x)

C

21

C

-v.x
2

v.x
1                                      (3.23) 

olur. Burada  
.c)j+(g

.l)j+(r
=ZC

ω

ω
 hattın karakteristik empedansıdır. Başlangıç 

koşulları kullanılarak sabitler hesaplanır ve eşitlikte kullanılırsa; 

21 A+A=V(0)  ve ⇒21C A-A=.Z I(0)  

2

I(0).Z-V(0)
=A, 

2

I(0).Z+V(0)
=A C

2
C

1                                                             (3.24) 

2

e-e
 .I(0)Z+

2

e+e
. V(0)=

e
2

I(0).Z-V(0)
+e

2

I(0).Z+V(0)
=V(x)

v.x-v.x

C

v.x-v.x

v.x-Cv.xC

 

.sinh(v.x) .I(0)Z+.cosh(v.x) V(0)=V(x) C                                                            (3.25) 

2

ee
 I(0)+

2.Z

e-e
. V(0)=

e
2.Z

I(0).Z-V(0)
+e

2.Z

I(0).Z+V(0)
=I(x)

v.x-v.x

C

v.x-v.x

v.x-

C

Cv.x

C

C

+
 

.cosh(v.x) I(0)+.sinh(v.x) 
Z

V(0)
=V(x)

C

                                                               (3.26) 

olur. 
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(3.25) ve (3.26) eşitlikleri A, B, C, D parametreleri kullanılarak ifade edilirse; 

B(x).I(0)+A(x).V(0)=V(x)                                                                                 (3.27) 

D(x).I(0)+C(x).V(0)=I(x)                                                                                  (3.28) 

olur. Burada 

 

 cosh(v.x)=D(x), 
Z

sinh(v.x)
=C(x)

 sinh(v.x), .Z=B(x)   cosh(v.x),=A(x)

C

C

                                                             (3.29) 

dır. 

x = L olursa (hat sonu) ZY=zL.yL=.Lz.y=v.L=θ  ortaya çıkar ve 

(3.29)’daki denklemler; 

θ
θ

θθ cosh=D ,
Z

sinh
=C ,.sinhZ=B ,cosh =A

C

C                                                (3.30) 

olur. 

Dağılmış parametreli modelleme olarak adlandırılan bu denklemler ile hat üzerindeki 

herhangi bir noktadaki gerilim ve akım değerleri hesaplanabilir.  

Enerji iletim hattının ATP ile modellemesinde öncelikle hattın tipi (hava hattı/kablo) 

ve iletken sayısı girilir. Standart veriler olarak direk topraklama empedansı ve sıfır 

bileşen empedans hesabı için toprak öz direnci, frekansa bağlı J. Marti hat modelinde 

kullanmak üzere başlangıç frekansı ve iki direk arasındaki hat uzunluğu programa 

girilir. Enerji iletim hattının transpoze olma durumu, otomatik gruplandırma, deri 

etkisi, dönüşüm matrisinin reel kabul edilmesi bilgileri Şekil 3.5’de gösterilen 

penceredeki ilgili kutucukların işaretlenmesiyle mümkün olmaktadır. 
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Şekil 3.5: ATP ekranından ana hat bilgilerinin girilmesi. 

Enerji iletim sistemlerindeki faz iletkenleri, gerilimin ve akımın değerine bağlı olarak 

çoklu iletken (demet) yapısındadır. Bizim ele alacağımız 380 kV Erzurum Özlüce 

enerji iletim hattı 3*954 MCM olup, her bir faz üç iletkenden (1, 2 ve 3 numaralı) 

oluşmuştur (Şekil 3.6). Ayrıca yıldırıma karşı koruma amaçlı iki adet koruma iletkeni 

(4 ve 5 numaralı) mevcuttur.   

 

Şekil 3.6: Faz ve koruma iletkenlerinin konumları. 
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Faz ve koruma iletkenlerinin iç ve dış çapları, birim uzunluk başına DC direnç 

değerleri, yerden yükseklikleri, birbirlerine olan uzaklıkları, her fazdaki iletkenlerin 

birbirleriyle yaptıkları açı ve aralarındaki mesafe Şekil 3.7’de gösterilen ilgili 

kutucuklar yardımıyla girilir. 

 

Şekil 3.7: ATP ekranından ana hat parametrelerinin girilmesi. 

Enerji iletim hatları/kablolar, amaca bağlı olarak farklı şekilde modellenebilmektedir. 

Bu çalışmada faz iletkenleri ve koruma iletkenleri frekansa dayalı hat modeli (J-

Marti) kullanılarak modellenmiştir. Bu modelde büyük bir frekans aralığı taranarak 

doğru bir çözümleme yapılması sağlanmıştır.  

Enerji iletim hatlarındaki geçici olayların frekans domeninde çözümlenmesi daha 

kolay olsa da, tüm sistemin anahtarlama durumları, doğrusal olmayan elemanların 

varlığı ve diğer olayları zaman bölgesinde düzenlemek daha genel ve doğru sonuçlar 

vermektedir.  

Zaman bölgesinde geçici çözümleri yapan programların en bilineni Electro Magnetic 

Transient Programdır (EMTP). Program ilk olarak ABD’de Bonneville Elektrik 

Đdaresi’nde Dommel’in temel çalışmaları ile geliştirilmiştir.  

H. W. Dommel’in çalışmasında parametreler sabitti ve kayıp dikkate alınmamıştı. Bu 

basit varsayımlarla hat denklemleri zaman bölgesinde yazılmıştı. Kayıpları temsil 

etmek için hat başı, sonu ve ortasına dirençler yerleştirilmişti. Dommel, 

D’Alembert’in basitleştirilmiş dalga denklemlerinin çözümünden ve Bergeron’un hat 
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boyunca yürüyen dalganın akım gerilim ilişkisinin sabit olma fikrinden hat modelini 

geliştirmiştir. 

Đlk frekansa bağlı hat modellerinden biri A. Budner’in zaman bölgesinde geçici 

çözümler için geliştirdiği modeldi. Budner ağırlık fonksiyon kavramını admintans 

hat modelinde kullanmıştı. Ancak bu fonksiyon modelde doğru hesaplama 

yapamamakta ve yüksek dalgalanmalara yol açmaktaydı. 

J. K. Snelson, Budner’in ağırlık fonksiyon yöntemini geliştirmek amacıyla, 

Bergeron’un basitleştirilmiş dalga denklemlerinin açıklamasını kullanarak, 

değişkenlerin değişiminin zaman domeninde akım ve gerilime bağlı olduğunu 

gözlemlemiştir. 

W. S. Mayer ve H. W. Dommel, J. K. Snelson’un elde ettiği verileri frekans 

bölgesine çevirerek ağırlık fonksiyon yönteminde hatırı sayılır bir gelişme 

kaydetmişlerdir. Bununla birlikte ağırlık fonksiyonundan dolayı düşük frekanslarda 

doğru sonuçlar vermemekteydi.  

J. Marti ağırlık fonksiyonunun problemini doğru eşdeğer devreyi kullanarak 

çözmüştür [18]. 

Aşağıda çeşitli hat modelleri kısaca anlatılmıştır.  

Bergeron Modeli: Dağılmış endüktans ve kapasite parametreli modeldir. Sadece hat 

direnci hattın sonlarında toplu parametreli olarak modellenir [19]. Bu model tek bir 

frekans için sabit bir dalga empedansı üretir. Bununla birlikte hat kayıpları frekansa 

bağlı olarak değişmez. Bu model temel frekanstaki empedans çalışmalarında 

kullanılır [20].   

PI Modeli: Kısa uzunluktaki hatların modellemesinde kullanılan eş değer PI 

devresinin elemanları toplu parametreli devre elemanlarıdır [19]. Bu modelde temel 

frekansta sadece temel empedansı doğru çözümlerken, diğer frekans değerlerinde 

doğru sonuçlar alınamaz [20].   

Frekansa Bağlı Hat Modeli: Bu model, dağıtılmış endüktans, kapasite ve direnç 

parametrelerini frekansa bağlı olarak modellemektedir. Geçici aşırı gerilimler veya 

harmonik analizlerinde kullanılmaktadır. 

- Taku Noda Modeli: Bu model iletim hattını faz domeninde frekansa bağlı 

olarak modeller.  
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- Semlyen Modeli: Bu model frekansa bağlı ilk modeldir. Yüksek frekanslarda 

yanlış veya anlamsız sonuçlar verebilir. 

- J-Marti Modeli: Uzun iletim hatlarında yürüyen dalgalar olayı için uygun 

olan bu model frekansa bağlı olarak benzetilme yapmaktadır. 

3.2 Direk Yapısı ve Dalga Empedansı: 

Bir direğin darbe empedansı (karakteristik empedansı), ya ölçme yaparak deneysel 

olarak veya geometrik şekli ve boyutlarından teorik olarak belirlenir. Bu işlem, 

gerçek direk üzerinde ya da direğin ölçekli bir modeli üzerinde gerçekleştirilebilir. 

Deneysel olarak darbe empedansının belirlenmesinde direk tepesinden genliği ve 

şekli belli bir darbe akımı uygulanıp direk uçlarında oluşan gerilim değeri ölçülür. 

Uygulaması zor olan bu yöntemle literatürde ölçülmüş direk darbe empedansı 

değerleri bulunmaktadır. 

Teorik hesaplamada direk yapısının modellenmesi için genelde geometrik modeller 

veya geometrik yaklaşımlar diye bilinen ve daha çok ölçme sonuçları ile 

karşılaştırılarak sonuçları uyumlu olacak şekilde belirlenmiş darbe empedansı 

hesaplama bağıntılarından yararlanılır [21,22]. Aşağıda bazı modeller için direk 

dalga empedansı hesaplama örnekleri verilmiştir. 

3.2.1 Silindir yaklaşımı 

Şekil 3.8‘te verilen ve geometrik yapısı silindire benzeyen direkler için kullanılan bir 

yaklaşımdır [21]. Çeşitli akım darbelerine göre dalga empedansı hesaplarının 

formülleri değişmektedir. Denklemlerde, h direğin yüksekliği, r ise direğin taban 

yarıçapıdır. 
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Şekil 3.8: Silindirik direk yaklaşımı. 

Kare dalga fonksiyonu uygulandığı takdirde; 

)( 
r

2.h
.260.ln=Z Ω
















                                                                                     (3.31) 

denklemi ile dalga empedansı hesaplanır. 

Rampa dalga fonksiyonu uygulandığı takdirde; 

 )( 
4.h

r

4.h

r
+1-

r

h
22.ln60.=Z

2

Ω



















+























 
  
                                              (3.32)  

denklemi ile dalga empedansı hesaplanır.  h≫r için (çok uzun direk) 

 )( 60-
r

h
.2.260.ln=Z Ω







    

                                                                             (3.33)  

yaklaşıklığı yapılır. (3.31) denklemi çift üstel fonksiyonlu darbe akımları için de 

kullanılmaktadır. 

3.2.2 Konik yaklaşımı 

Şekil 3.9‘te görüldüğü gibi, geometrik yapısı koniye benzeyen direkler için bu 

yaklaşım kullanılır [21]. Eşitliklerde, h direğin yüksekliği olup r koninin taban 

yarıçapıdır. � ise koninin tepe açısının yarısıdır. 
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Şekil 3.9: Konik direk yaklaşımı. 

 

Konik yaklaşım uygulanan direklerin dalga empedansları, 

)( 
sin

2
60.ln.=Z Ω












α
                                                                                           (3.34) 

olarak ile elde edilir. 
h

r
tansin ≈≈ αα  yaklaşıklığı yapılırsa 

)( 
r

2
h.60.ln.=Z Ω











                                                                                           

(3.35) 

olur.  

3.2.3 Çatal (putrel) tipi direkler için geometrik yaklaşım 

Şekil 3.10’da gösterilen çatal tipi direkler orta bölümlerinde bel yaptıkları için konik 

veya silindirik yaklaşımla yapılan hesaplamalar büyük hatalar vermektedir [22]. 

Bunun için ortalama yarıçap hesaplanarak dalga empedansı belirlenir. Buna göre; 
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Şekil 3.10: Çatal tipi direk yaklaşımı. 

h

.hr+.hr+.hr
=r 13221

av  (m) ve 21 h+h=h  (m)                                                    (3.36) 

 
h

r
.tan= av1-









θ                                                                                                       (3.37) 

)( 2ln-
2

cotln.60.
4

=Z Ω














 θπ
                                                                      (3.38) 

Denklemdeki  

h1; yerden bel kısmına kadarki yüksekliği, 

h2; en üst noktadan bel kısmına kadarki yüksekliği, 

r1; en üst noktanın yarı çapı, 

r2; bel noktasının yarı çapı, 

r3; en alt noktanın yarı çapıdır. 

380 kV Erzurum-Özlüce hattında kullanılan direkler çatal tipi olduğundan dolayı 

çatal tipi direk yaklaşımı kullanılmıştır ve dalga empedansı 113 Ω olarak 

hesaplanmıştır. 

Direklerin olduğu gibi enerji iletim hatlarının ve kabloların da dalga empedansları 

mevcuttur. Deneysel olarak hesaplanabilecekleri gibi teorik olarak matematiksel 
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denklemlerle de çözülebilirler [23]. Đletim hattının dalga empedansı aşağıdaki 

eşitlikle verilir.  

)( 
C

L
=Z Ω                                                                                                           (3.39) 

Burada L ve C hattın birim uzunluk başına endüktans ve kapasitesini göstermekte 

olup, aşağıdaki eşitliklerden hesaplanırlar. 

(H) 
GMR

GMD
.ln2.10=L 7-                                                                                          (3.40) 

3 a.2a.a=GMD                                                                                                    (3.41) 

α2.sin

1
=A,0,7788.r =r  ve.Ar3.=GMR 3 2 ′′                                                     (3.42)                           

3 20 3.r.A=RGM   ve(F) 

RGM

GMD
ln

.2.
 =C ′

′

επ
                                                                (3.43)                          

L ve C (3.39) denkleminde yerine koyularak dalga empedansı hesaplanır. 

Koruma hattının dalga empedansı ise; 

0,7788.r=r   ve(H)  
r

D
.ln2.10=L 7- ′

′
                                                                   (3.44) 

(F) 

r

D
ln

.2.
 =C 0επ

                                                                                                       (3.45) 

L ve C (3.39) denkleminde yerine koyularak dalga empedansı hesaplanır. 

r; iletkenin dış yarıçapı, 

α; iletkenlerin birbiriyle yaptığı açı, 

a; fazlar arasındaki mesafe, 

D; koruma iletkenlerinin arasındaki mesafedir. 

Erzurum-Özlüce hattı için, geometrik boyutlar kullanılarak, hat dalga empedansı 267 

Ω, koruma hattının dalga empedansı 466 Ω olarak hesaplanmıştır. 
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3.3  Direk Topraklama Direnci:  

Đletim hatlarının yıldırım performansı incelemelerinde en önemli parametrelerden bir 

tanesi de direk topraklama direnç değeridir. Benzetim programında topraklama 

direnci çeşitli şekillerde modellenmiştir [24]. 

3.3.1 Eşdeğer doğrusal direnç modeli  

Bu modelde direk topraklama direnci olarak birleştirilmiş sabit direnç kullanılır. 

Elektrot şekline bağlı olarak formülleri değişse de; toprak öz direncine, kullanılan 

elektrotun çapına ve kullanılan elektrot sayısına bağlı olarak hesaplanır. Genellikle 

düşük frekanslarda saf bir direnç ile modellenir. 

3.3.2 Doğrusal olmayan direnç modeli  

Topraklama sisteminin tek bir dirençle modellenmesi çoğu kez hatalı sonuçlar verir. 

Toprak direnci, gerilime bağlı olarak toprağın iyonlaşması nedeniyle azaldığı için, 

topraklama sistemi iki farklı dirençle modellenir. 

g0 I<IR=R ⇒ ,  
.R2.

.E
=I

2
0

0
g

π

ρ
                                                                                           (3.46) 

g

g

0 II

I

I
+1

R
 =R >⇒                                                                                            (3.47)                                                          

E0 toprağın iyonize olacağı sınır değerdir. E0, 300 kV/m’den 1000 kV/m’ye kadar 

değerler alabilmektedir. Ig toprağın iyonize olabileceği akım değeridir ve ρ toprak öz 

direnci, E0 toprak iyonizasyon sınır değeri ile doğru orantılı, R0 düşük frekanstaki 

topraklama direncinin karesiyle ters orantılıdır.  

3.3.3 Kapasitif empedans modeli  

Araştırmaların da gösterdiği üzere, toprak yapısı gereği kapasitif veya endüktif 

özellik gösterebilmektedir. Şekil 3.11’te kapasitif empedans modeli görülmektedir. 

Toprağın kapasitif özelliği C ile ve direnç özelliği R ile gösterilmiş olup topraklama 

elektrodunun direnci Ri ile gösterilmiştir. 
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Şekil 3.11: Kapasitif empedans modeli [24]. 

3.3.4 Birleşik empedans modeli  

Şekil 3.12’te görüldüğü gibi bu model anlatılan modellerin tümünün birleşiminden 

oluşmaktadır. Toprağın kapasitif yapısı C ile gösterilmiş olup akıma bağlı olarak 

değişecek toprak direnç değeri R ile gösterilmiştir. Ri topraklama elektrodunun 

direnç değerini göstermektedir.   

 

Şekil 3.12: Birleşik empedans modeli [24]. 

3.4 Yıldırım Darbesi 

Yıldırım darbesi, yıldırım kanalının dalga empedansını modelleyen bir empedansla, 

bir akım kaynağının paralel bağlanmasıyla modellenmiştir. Programda birçok akım 

kaynağı bulunmaktadır. Bunlar rampa fonksiyonu, eğimli rampa fonksiyonu, dalga 

fonksiyonu ve iki farklı üstel fonksiyonudur. Bu akım kaynaklarında yükselme 

zamanı, cephe zamanı, yıldırım genliği gibi değerler değiştirilerek istenilen nitelikte 

yıldırım modeli elde edilmektedir. 

Benzetimde bölüm 2.2’de anlatılan iki farklı üstel fonksiyonundan oluşan model 

kullanılmıştır. 
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3.5  Hat Parafudru 

Yıldırım darbesi dolayısıyla oluşacak olan aşırı gerilimlerin izolatörün darbe 

dayanım geriliminden fazla olmaması için hat parafudrları kullanmak 

gerekebilmektedir. Çalışmamız dahilinde, kullanılacak hat parafudruna ait olan 

akım-gerilim özeğrisi bilindiğinden dolayı herhangi bir parafudr modellemesine 

gidilmeyip, özeğri değerleri programda gerekli yerlere nokta nokta girilmiştir. 

Programda bulunan hat parafudrlarının gerekli değerleri Şekil 3.13’de 

belirlenmektedir. 

 

Şekil 3.13: Hat parafudrunun değişken değerleri. 

Şekil 3.13’de referans gerilimi, parafudrun hava aralıklı veya aralıksız oluşu, seri 

blok sayısı, paralel kol sayısı, ilk gerilim değeri belirtilir. Akım, gerilim gibi çıkış 

verileri alınmak isteniyorsa gerekli bölümden seçilerek bu veriler okunabilir. 

Kullanılacak olan hat parafudr modelinin doğrusal olmayan akım gerilim 

karakteristiği Şekil 3.15’de görüldüğü gibi seçilir ve Şekil 3.14’de görülen bölüme 

işlenir.  
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Şekil 3.14: Hat parafudrunun akım gerilim karakteristiği. 

 

Şekil 3.15: Hat parafudrunun akım gerilim karakteristiğinin gösterimi. 
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4. ÖN BENZETĐMLER VE 380 KV ERZURUM - ÖZLÜCE ENERJĐ ĐLETĐM 

HATTININ HAT PARAFUDRU ĐLE KORUNMASI 

4.1 Genel Benzetimler 

Elektrik iletim sistem modeli Şekil 4.1’deki gibi oluşturulduktan sonra, direğe 

yıldırım düşmesi sonucunda faz hattında (izolatör ucunda) oluşabilecek aşırı 

gerilimler incelenmiştir. Bu gerilim, faz hattında endüklenen ve direkte oluşan aşırı 

gerilimlerin farkı olarak hesaplanmıştır.  

Hat parafudrları yerleştirilmeden önce, benzetim sayısını sınırlamak ve böylece daha 

hızlı sonuç almak amacıyla, izolatör uçlarında oluşacak aşırı gerilimleri etkileyen 

parametreler ve bu parametrelerin etkileri incelenmiştir. Yapılan ön incelemeler, 

direğe yıldırım düşmesi sonucu izolatör uçlarında oluşan gerilimi etkileyen en 

önemli parametrelerin, 

- Direk topraklama direnci, 

- Yıldırım akımının genliği,  

- Yıldırım akımının cephe dikliği (tepe değerine erişme zamanı) ve  

- Direk dalga empedansı (direk tipi ve boyutları) 

 olduğu görülmüştür.  Aşağıda bu dört parametrenin aşırı gerilimlere etkisi ayrı ayrı 

incelenmiştir. 
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Şekil 4.1: Benzetimde kullanılan enerji iletim sistem modeli: yıldırım akımı kaynağı, 

enerji iletim hattı, koruma hattı, direk dalga empedansı ve direk 

topraklama dirençleri. 

4.1.1 Direk topraklama direncinin aşırı gerilimlere etkisi 

Yıldırımın düştüğü direğin topraklama direnci izolatör uçlarında oluşacak gerilim 

açısından çok önemlidir. Örnek enerji iletim hattındaki 46 numaralı direğe 20 kA 

genlikli, tepe değerine 2 µs’de ulaşan bir yıldırım uygulanmış ve bu durumda 

izolatör uçlarında oluşacak aşırı gerilimlerin, direk topraklama direnciyle değişimi 

belirlenmiştir. Yıldırım düşen direğin topraklama direnci değişken alınmış, diğer 

direklerin topraklama dirençleri 20 Ω olarak sabit tutulmuştur. Sonuçlar Çizelge 

4.1’de verilmiştir.  Yıldırım düşen 46. direğin iki tarafı simetrik yapıda varsayıldığı 

için sadece bir yönde oluşan aşırı gerilim değerleri verilmiştir. Program kısıtlıkları 

nedeniyle, benzetimlerde 96 direk kullanılabilmiştir. En kötü durum incelemesi 

yapılması açısından, direğe pozitif kutbiyetli yıldırım düştüğü an, faz geriliminin 

negatif tepe değerde (-420 kV*√2/√3 = -342 kV ) olduğu varsayılmıştır. Bölüm 3.2 

de belirtilen hesaplamalar sonucu direklerin dalga empedansı 113 Ω olarak sabit 

alınmıştır. Yıldırım düşen 46. direğin sadece komşu birkaç direği dikkate alınmış, 

diğer direklerde endüklenen aşırı gerilimler kritik olmadığı için tabloda 

gösterilmemiştir.  
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Ayrıca Şekil 4.2’de, yıldırım düşen direk ve üç komşu direğin izolatörlerinde oluşan 

gerilimlerin, direk topraklama direnciyle değişimi gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1: 46. Direğe düşen 20 kA genlikli ve ttepe = 2 µs zamanlı yıldırım  

akımının oluşturacağı gerilimlerin direk topraklama direnciyle 

değişimi. 

 
46. Direk  

(20 Ω) 
47. Direk  

(20 Ω) 
48. Direk  

(20 Ω) 
49. Direk  

(20 Ω) 
Uk (kVtepe) 582 148 37 20 
Uf (kVtepe) -120 -291 -322 -328 

Uk-Uf (kVtepe)  702 439 359 348 

 
46.Direk 
(40 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 689 165 45 23 
Uf (kVtepe) -80 -284 -316 -326 

Uk-Uf (kVtepe)  769 449 361 349 

 
46.Direk 
(60 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 863 180 49 25 
Uf (kVtepe) -9 -279 -315 -325 

Uk-Uf (kVtepe)  872 459 364 350 

 
46.Direk 
(80 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1039 196 51 25 
Uf (kVtepe) 58 -274 -314 -325 

Uk-Uf (kVtepe)  981 470 365 350 

 
46.Direk 
(100 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1183 209 52 26 
Uf (kVtepe) 113 -265 -313 -325 

Uk-Uf (kVtepe)  1070 474 365 351 

 
46.Direk 
(150 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1448 235 59 26 
Uf (kVtepe) 211 -253 -309 -324 

Uk-Uf (kVtepe)  1237 488 368 350 

 
46.Direk 
(200 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1628 255 63 27 
Uf (kVtepe) 278 -244 -306 -323 

Uk-Uf (kVtepe)  1350 499 369 350 
Uk : Yıldırımın koruma hattında oluşturduğu gerilim 
Uf : Yıldırımın faz hattında endüklendiği gerilim 
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Şekil 4.2: Direk topraklama dirençleri ve izolatör üzerinde oluşan gerilimler. 

Çizelge 4.1 ve Şekil 4.2’de görüldüğü gibi yıldırım düşen direğin topraklama direnci 

arttıkça, direklerdeki izolatörler üzerinde oluşacak olan aşırı gerilim değerleri de 

artmaktadır. Fakat artış miktarı farklıdır. Yıldırım düşen direğin topraklama direnci, 

kendi izolatörlerinde oluşan gerilimi önemli ölçüde etkilemekte, komşu direk 

izolatörlerindeki aşırı gerilimleri ise çok az etkilenmektedir. Yıldırım düşen direkten 

uzaklaştıkça etki giderek azalmakta ve 2. direkten sonra izolatör gerilimlerinin 

değişmediği görülmektedir.  

Komşu direklerin topraklama dirençlerinin etkisini incelemek için, yıldırım düşen 46. 

direğin topraklama direnci 20 Ω’da sabit tutulmuş, komşu direk topraklama 

dirençleri 20-40-60-80-100-150-200 Ω seçilerek elde edilen izolatör gerilimleri 

Çizelge 4.2’de verilmiştir.  

46. direğe düşen yıldırım yine 20 kA genlikli, 2 µs’de tepe değerine erişen bir 

yıldırım olarak seçilmiştir. 
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Çizelge 4.2: 46. Direğe düşen 20 kA genlikli ve ttepe = 2 µs zamanlamalı yıldırım  

akımının oluşturacağı gerilimlerin komşu direk topraklama direnciyle 

değişimi. 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk  
(20 Ω) 

49.Direk  
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 148 37 20 
Uf (kVtepe) -120 -291 -322 -328 

Uk-Uf (kVtepe)  702 439 359 348 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(40 Ω) 

48.Direk  
(40 Ω) 

49.Direk  
(40 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 165 65 40 
Uf (kVtepe) -120 -283 -309 -319 

Uk-Uf (kVtepe)  702 448 374 359 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(60 Ω) 

48.Direk  
(60 Ω) 

49.Direk  
(60 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 182 84 56 
Uf (kVtepe) -120 -276 -302 -313 

Uk-Uf (kVtepe)  702 458 386 369 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(80 Ω) 

48.Direk  
(80 Ω) 

49.Direk  
(80 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 198 103 70 
Uf (kVtepe) -120 -270 -295 -307 

Uk-Uf (kVtepe)  702 468 398 377 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(100 Ω) 

48.Direk  
(100 Ω) 

49.Direk  
(100 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 210 117 82 
Uf (kVtepe) -120 -264 -288 -302 

Uk-Uf (kVtepe)  702 474 405 384 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(150 Ω) 

48.Direk  
(150 Ω) 

49.Direk  
(150 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 237 151 108 
Uf (kVtepe) -120 -253 -282 -293 

Uk-Uf (kVtepe)  702 490 433 401 

 
46.Direk  
(20 Ω) 

47.Direk  
(200 Ω) 

48.Direk  
(200 Ω) 

49.Direk  
(200 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 254 184 129 
Uf (kVtepe) -120 -246 -269 -286 

Uk-Uf (kVtepe)  702 500 453 415 

Çizelge 4.2’den de görüleceği üzere komşu direklerin topraklama dirençleri, yıldırım 

düşen direğin izolatöründe oluşan aşırı gerilimini herhangi bir şekilde 

değiştirmemiştir. Sadece yüksek topraklama dirençli komşu direk izolatörlerinde 

oluşan aşırı gerilimler artmıştır.  
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Buradan yola çıkarak, yıldırım düşen direk izolatörlerinde oluşacak aşırı gerilimlerin 

komşu direk topraklama dirençlerinden etkilenmediğini ve tamamen kendi 

topraklama direncinin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Çizelge 4.1 görüldüğü gibi 

yıldırım düşen direğin topraklama direnci arttıkça izolatör üzerinde oluşacak gerilim 

de artmakta ve artan gerilim dolayısıyla komşu direklere bu artış yansımaktadır. 

4.1.2 Yıldırımın tepe değerine erişme süresinin aşırı gerilimlere etkisi 

Yıldırımın akımı cephe eğimi (tepe değerine erişme süresi) oluşacak aşırı gerilimin 

genliği açısından önemli bir diğer parametredir. 96 direkli yapıda, tüm direklerin 

topraklama direnç değerleri 20 Ω, direk dalga empedansları 113 Ω olarak sabit 

alınmış ve 46. Direğe 20 kA genlikli farklı cephe eğimli yıldırım akımları 

uygulanmıştır. 46. direk ve komşu direklerde oluşan aşırı gerilimler Çizelge 4.3’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.3: Yıldırım akımı tepe değerine erişme süresinin oluşacak aşırı gerilimler 

 üzerine etkileri. 

tp = 2 µs 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 148 37 20 
Uf (kVtepe) -120 -291 -322 -328 

Uk-Uf (kVtepe)  702 439 359 348 

tp = 1,5 µs 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 668 172 43 20 
Uf (kVtepe) -88 -284 -320 -327 

Uk-Uf (kVtepe)  756 456 363 347 

tp = 1 µs 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 746 194 49 20 
Uf (kVtepe) -59 -277 -318 -327 

Uk-Uf (kVtepe)  805 471 367 347 

tp = 0,5 µs 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 818 213 54 22 
Uf (kVtepe) -31 -270 -315 -327 

Uk-Uf (kVtepe)  849 483 369 349 

Ayrıca, yıldırım akımı cephe eğimi ile izolatörlerde oluşacak aşırı gerilim genlikleri 

arasındaki ilişki Şekil 4.3’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi cephe eğimi arttıkça 

(tepe değere erişme süresi azaldıkça) oluşan gerilim genlikleri de artmaktadır. Yine, 

yıldırım düşen direkte oluşacak aşırı gerilim genlikleri, yıldırımın cephe eğimine 
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karşı çok duyarlı, diğer direklerdeki aşırı gerilim genlikleri daha az duyarlıdır. 

Dolayısıyla, koruma açısından düşen yıldırım akımlarının zamanlamasını bilmek 

önemlidir. Diğer yandan, yapılan benzetimler yüksek direk topraklama dirençleri için 

yıldırım cephe süresi etkisinin azaldığını göstermektedir. 

 

Şekil 4.3: Yıldırım akımı cephe eğimi ile izolatörlerde oluşan aşırı gerilim  

genliklerinin değişimi. 

4.1.3 Yıldırım akım genliğinin aşırı gerilimlere etkisi 

Yıldırım akım genlikleri rastlantısal olup, çok geniş bir aralıkta değişim 

gösterebilmektedir. Ülkemizde oluşan yıldırımların akım genlikleri genellikle 40 

kA’i geçmemektedir. 96 direkli yapıda, direk topraklama dirençleri 20 Ω, direk dalga 

empedansları 113 Ω ve yıldırımın tepe değerine erişme süresi 2 µs sabit kalmak 

üzere; 20, 30, 40 ve 50 kA genlikli yıldırımlar için oluşacak aşırı gerilimler 

hesaplanmıştır. Sonuçlar Çizelge 4.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.4: Yıldırım akım genliğinin aşırı gerilimlere etkisi. 

I = 20 kA 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 582 148 37 20 
Uf (kVtepe) -120 -291 -322 -328 

Uk-Uf (kVtepe)  702 439 359 348 

I = 30 kA 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 853 217 54 30 
Uf (kVtepe) -19 -269 -313 -323 

Uk-Uf (kVtepe)  872 486 367 353 

I = 40 kA 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1124 285 75 39 
Uf (kVtepe) 82 -248 -305 -319 

Uk-Uf (kVtepe)  1042 533 380 358 

I = 50 kA 
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk  
(20 Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 1395 354 93 51 
Uf (kVtepe) 183 -227 -297 -313 

Uk-Uf (kVtepe)  1212 581 390 364 

Yıldırım akımları ile oluşacak aşırı gerilimler arasındaki ilişki Şekil 4.4 de 

verilmiştir. Çizelge 4.4’ten ve Şekil 4.4’den görüldüğü gibi genlik arttıkça izolatör 

üzerinde oluşacak olan gerilim artmaktadır. Bu artışı hızı, yıldırım düşen direkten 

uzaklaştıkça azalmaktadır.  

 

Şekil 4.4: Yıldırım akımı genliği ile izolatörlerde oluşan aşırı gerilim genliklerinin 

değişimi. 
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4.1.4 Direk dalga empedansının aşırı gerilimlere etkisi 

3.2’de açıklandığı gibi direk dalga empedansı (Zd) direğin yapısına ve boyutlarına 

bağlı olarak değişen bir parametredir. Direk topraklama dirençleri 20 Ω, yıldırım 

akım genliği 20 kA ve akımın tepe değerine erişme süresi 2 µs sabit kalmak üzere, 

direk dalga empedansı 100-150-200 ve 250 Ω olarak seçilmiş ve her bir durumda 

oluşan aşırı gerilimler belirlenerek Çizelge 4.5’de verilmiştir. 

Çizelge 4.5: Direk dalga empedansının oluşan aşırı gerilimlere etkisi. 

Zd = 100 Ω  
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk (20 
Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 549 131 37 20 
Uf (kVtepe) -132 -296 -320 -328 

Uk-Uf (kVtepe)  681 427 357 348 

Zd = 150 Ω  
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk (20 
Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 687 214 66 31 
Uf (kVtepe) -81 -269 -317 -325 

Uk-Uf (kVtepe)  768 483 383 356 

Zd = 200 Ω  
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk (20 
Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 778 317 127 66 
Uf (kVtepe) -46 -237 -314 -318 

Uk-Uf (kVtepe)  824 554 441 384 

Zd = 250 Ω  
46.Direk 
(20 Ω) 

47.Direk (20 
Ω) 

48.Direk 
(20 Ω) 

49.Direk 
(20 Ω) 

Uk (kVtepe) 868 395 178 87 
Uf (kVtepe) -11 -210 -299 -310 

Uk-Uf (kVtepe)  879 605 477 397 

Çizelge 4.5’te de görüldüğü gibi, direğin yapısına bağlı olarak değişen direk dalga 

empedans değeri izolatör üzerinde oluşacak olan aşırı gerilimi genliğini 

etkilemektedir. Empedans değeri arttıkça Çizelge 4.1’de olan durum Çizelge 4.5’te 

de oluşmuştur. Topraklama direnci sabit olsa da dalga empedansının artması koruma 

hattında oluşacak olan gerilimi arttırmaktadır. 

4.2 Enerji Đletim Hattına Hat Parafudru Eklenmesi 

Yüksek direk topraklama direnci, yıldırım akımı genliği veya kısa cephe süresi 

dolayısıyla izolatör üzerinde oluşacak gerilim, havanın dayanma gerilimini geçerse 

geri atlama gerçekleşebilir ve sistemde geçici açmalar oluşabilir. Düşen yıldırımların 

zamanlaması ve genlikleri kontrol edilebilen büyüklükler olmadığından, aşırı 

gerilimleri sınırlamak için yapılacak en pratik uygulama direk topraklama dirençleri 
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ve direk dalga empedanslarını küçültmektir. Direk dalga empedansı, direk boyutları 

nedeniyle belirli bir değerin altına düşürülemez, topraklama direncini düşürmek ise 

zemin yapısı nedeniyle her zaman kolay olmayabilir. Bundan dolayı, bazı koşullarda 

aşırı gerilimlere karşı koruma için hat parafudrları kullanılır.  

Benzetim sayılarını sınırlamak için, aşağıda önce hat parafudru bulunan direğe 

yıldırım düşmesi ve sonra hat parafudru olmayan bir direğe yıldırım düşmesi 

durumları incelenmiştir. Burada amaç, hat parafudru yerleştirilmesi nedeniyle 

sistemde oluşacak yansıma ve kırılmaların, hat parafudru konmayan direk 

izolatörlerine olan etkilerini incelemektir. Bu amaçla, diğerlerine göre yüksek 

topraklama dirençli (100 Ω) bir direk ve eşit topraklama dirençli komşu direkler 

örneği üzerinde çalışılmıştır.   

4.2.1 Hat parafudru ile korunan yüksek topraklama dirençli bir direğe yıldırım 

düşmesi 

Daha önce yaptığımız benzetimlerde, hat parafudru kullanılmaması durumunda, 113 

Ω dalga empedanslı ve 20 Ω topraklama dirençli 46. Direğe düşen I = 50 kA genlikli, 

tp = 2 µs’de tepe değerine erişen bir yıldırım, direğin izolatörleri ucunda 1212 kV 

genlikli bir aşırı gerilim (Çizelge 4.4) oluşturduğu bulunmuştur. Tepe değerine 

ulaşma süresinin azalması veya direk topraklama direncinin yüksek olması, direğin 

izolatörleri ucunda 1600 kV üzerinde aşırı gerilimlere neden olmaktadır.  380 kV’luk 

ulusal enerji iletim sistemimizde, izolatör darbe dayanma gerilimi 1550 kVtepe dur. 

Hesaplama kolaylığı ve güvenlik açısından bu değer 1500 kV olarak alınmıştır. 

Görüldüğü gibi izolatör uçlarında oluşan aşırı gerilim, havanın darbe dayanım 

geriliminin üzerindedir ve izolatörde geri atlama oluşturur. Bunun önüne geçmek 

için, Şekil 4.5’teki gibi, 46. direkte her bir faza Şekil 3.11’deki akım-gerilim 

özeğrisine sahip hat parafudru yerleştirilmesi durumunda, izolatörde oluşacak aşırı 

gerilim 807 kV mertebesine inmektedir.  

Fakat, hat parafudru eklemek hatta, bir süreksizlik noktası oluşturur. Bu da yansıma 

ve kırılma olaylarına neden olur ve sınır noktalarında yeni dalgalar meydana gelir. 

Bu yansıma ve kırılmalar sonucu, hat parafudru olmayan 20 Ω topraklama dirençli 

komşu direk izolatörlerinde oluşacak aşırı gerilimler, daha önce hat parafudru 

olmaksızın yapılan benzetim sonuçlarındaki değerlerden (Çizelge 4.2) farklılık 
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göstermektedir. Bu yeni durumda, 46. Direğin öncesindeki komşu direkte oluşan 

aşırı gerilim genlikleri Şekil 4.6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.5: 46. direğe hat parafudrunun yerleştirilmesi. 

 

Şekil 4.6: Hat parafudru kullanılan 46. direğe yıldırım düşmesi durumunda, komşu  

direklerde oluşan aşırı gerilimler. 

Burada, en kötü koşulların oluşturulması açısından, hat başı kaynak noktası olarak 

varsayılmıştır. Şekil 4.6’da görüleceği üzere, hemen tüm direklerde oluşan aşırı 

gerilimler, yıldırım düşen 46. direkteki aşırı gerilimden daha yüksek olmakta ve 7. 

direkte en büyük değere erişmektedir. Bu durumu anlayabilmek için, oluşan aşırı 
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gerilimlerin genlikleri kadar oluştukları sürelerini de bilmek gerekir. Bu amaçla,  

Şekil 4.7’de,  düşen yıldırımın oluşturduğu yürüyen gerilim dalgasının ilerleyen ve 

yansıyan bileşenleri gösterilmiştir. Hat başındaki kaynak nedeniyle ters fazda 

yansıyan yürüyen dalgalar, faz hattının anma geriliminin üzerine eklenerek -990 

kV’lar mertebesinde bir aşırı gerilim oluşturmuşlardır. Görüldüğü gibi, aşırı 

gerilimler en büyük değerini hat başı yansımalarından sonra erişmişlerdir.    

 

Şekil 4.7: 46. direkte oluşan yürüyen dalganın 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. direklerdeki  

yansıma durumu. 

Şekil 4.5’teki örneğimizi biraz revize edip, farklı konumlarda olan yüksek 

empedanslı direklere yıldırım düşmesi durumlarını incelenirse, direk konumu ile 

bağlantılı daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir. Bu amaçla 

I = 50 kA genlikli, tp = 2 µs’de tepe değerine erişen aynı yıldırımın, hat parafudru ile 

donatılmış 113 Ω dalga empedanslı ve 100 Ω topraklama dirençli 36, 26, 16 ve 8. 

direklere düşmesi durumlarında sistemde oluşacak aşırı gerilimler belirlenmiştir. 

Buna göre: 

36. direğe düştüğü durumda 6. direkte -1116 kV,  

26. direğe düştüğü durumda 5. direkte -1116 kV,  

16. direğe düştüğü durumda 5. direkte -1185kV, 

8. direğe düştüğü durumda 3. direkte -1242 kV  

gerilim seviyesine ulaşmıştır. 
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Diğer yönde, hat başından daha uzaktaki 47, 48, ..direklere düşmesi durumunda ise 

sistemde oluşan aşırı gerilimlerin genlikleri azalmaktadır.  Benzeri analizler, hattın 

diğer ucu için de yapılırsa, yıldırım düşen direk hat ucundan uzaklaştıkça sistemde 

oluşan aşırı gerilimlerin azalacağı görülecektir.    

Bu benzetim sonuçlarına göre, hattın her iki ucuna yakın yüksek topraklama dirençli 

direklerin bulunması durumlarında, bu direklere yerleştirilecek olan hat 

parafudrlarının, hattın ucuna yakın diğer direklerde gerilim yükselmelerine yol 

açacağı ortaya çıkmaktadır.  Oluşacak aşırı gerilimlerin sorun yaratıp yaratmayacağı 

ise, direk topraklama dirençleri ve yıldırım akımı parametrelerine bağlıdır. 

4.2.2 Hat parafudru ile korunmayan, düşük topraklama dirençli bir direğe 

yıldırım düşmesi  

Geçici açmaların olabileceği, yüksek topraklama dirençli direkler belirlenip buralara 

hat parafudrları yerleştirilerek, bu noktalardaki aşırı gerilim genlikleri azaltılır. Bu 

direklere yıldırım düşmesi sonrasında, diğer direklerde sorun olacaksa o direkler de 

benzer şekilde korunurlar. Ancak yıldırımın bu noktalara düşeceği kesin değildir. Bu 

kez yıldırımın,  Şekil 4.8’deki gibi hat parafudru ile korunmamış 20  Ω topraklama 

dirençli 45. direğe düşürülerek, sistemde oluşacak aşırı gerilimler incelenmiştir. 

Benzetim sonuçları  Şekil 4.9’da gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, düşük topraklama 

dirençli bir direğe yıldırım düşmesi sonrasında en yüksek aşırı gerilim o direkte 

oluşmakta ve diğer direklerdeki aşırı gerilimler sorun yaratacak mertebelerde 

olmamaktadır.  

 

Şekil 4.8: Hat parafudru ile korunmayan, düşük topraklama dirençli bir direğe  

yıldırım düşmesi. 
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Şekil 4.9: Hat parafudrunun ile korunmayan düşük topraklama dirençli bir direğe  

yıldırım düşmesi sonucu sistemde oluşan aşırı gerilim genlikleri. 

Hat parafudrlarının değişken dirençleri dolayısıyla, parafudr uçlarındaki gerilim 

belirli bir değeri aşınca direnç değeri azalır ve hat parafudru iletkene yakın bir 

duruma geçer. Bu durum faz-toprak hatası gibi düşünülebilir ve hat üzerinde 

süreksizlik durumuna yol açar. Şekil 4.6’da bu durum gözlenmiştir. Süreksizlik 

durumu dolayısıyla yansımalar oluşmuş ve yıldırım düşen noktadan çok uzakta en 

yüksek aşırı gerilim oluşmuştur. Fakat, yıldırımın parafudrla korunmayan bir direğe 

düşmesi halinde, parafudr uçlarında gerekli gerilim seviyesi oluşmayacağından 

parafudr aktif hale geçmez ve süreksizlik noktası oluşturmaz. 

4.3 380 kV Erzurum-Özlüce Enerji Đletim Hattı 

Bu çalışmada, uzun bir süredir geçici açma olaylarının yaşandığı, Türkiye 380 

kV’luk elektrik iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji iletim hattı ele alınmış ve 

modellenmiştir. Bu geçici açmalar, sabah saatlerinde yağan çiğin izolatör üzerinde 

birikmesi ile açıklanmıştır [25]. Ancak hatta açmalar devam etmiştir.  Bunun 

sonucunda geçici açmalara neden olan durumun yıldırım düşmesi veya tesirle 

elektriklenme dolayısıyla oluştuğu düşünülmüş ve hattın modeli oluşturularak farklı 

durumlar için benzetimi yapılmıştır.  

Geçici açmalar, izolatör uçlarındaki aşırı gerilimin (faz ve koruma hattı aşırı 

gerilimleri arasındaki fark), izolatör darbe dayanma geriliminin üzerine çıkması 

durumunda oluşur. Erzurum-Özlüce enerji iletim hattında kullanılan izolatörlerin 

darbe dayanma gerilimleri 1550 kV’tur. Benzetimde bu değer 1500 kV olarak 
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alınmıştır. Koruma ve faz hattı arasında oluşacak olan gerilim farkının bu değerden 

küçük kalması için uygun hat parafudr yerleşimi amaçlanmıştır.  

Direk topraklama direnç değerlerinin, oluşacak aşırı gerilimleri etkileyen en önemli 

parametrelerden biri olduğu daha önce bölüm 4.1’de açıklanmıştı. Hat parafudru 

kullanılmaması halinde, çeşitli yıldırım akım genlik değerleri ve cephe eğimleri için 

geçici açmanın oluşabileceği direk topraklama direnç değerleri belirlenmiş ve 

Çizelge 4.6’da özetlenmiştir. Buradaki benzetimlerde tüm direk dalga empedansları 

113 Ω alınmıştır.  

Çizelge 4.6: Hat parafudru yokken, izolatör dayanım geriliminin aşıldığı kritik  

topraklama direnç değerleri. 

tp / I 20kA 30kA 40kA 50kA 

2 µs ≥306Ω ≥116Ω ≥72Ω ≥ 52Ω 

1 µs ≥287Ω ≥114Ω ≥67Ω ≥ 29Ω 

0,5 µs ≥280Ω ≥113Ω ≥ 64Ω ≥ 3Ω 

Görüldüğü gibi, tp = 2 µs olan 20 kA ve 50 kA genlikli yıldırım akımları için   kritik 

topraklama direnç değerleri sırasıyla 306 Ω ve 52 Ω dur. Yıldırımın cephe eğimi 

arttıkça, kritik topraklama direnç değerleri de azalmakta ve nihayet en kötü tp = 0.5 

µs ve I = 50 kA parametreli yıldırımlar için 3 Ω’a kadar düşebilmektedir.  

Yıldırım düşen direk dışındaki direk topraklama dirençlerinin sonuçları çok fazla 

değiştirmediği dikkate alınarak, bundan sonraki benzetimlerde, 96 direkli sistemde 

yıldırım düşen direk hariç, diğer direk topraklama direnç değerleri 20 Ω’da sabit 

tutulmuştur. 50 Ω ve üzerindeki direk topraklama direnç değerleri riskli olarak kabul 

edilmiş ve bu noktalarda hat parafudru ile koruma yapılmıştır.  

Örnek hattımızın verilerine göre kritik direkler; 201. direk (60 Ω), 339. direk (60 Ω), 

360. direk (100 Ω), 367. direk (100 Ω), 373. direk (100 Ω) ve 424. direk (50 Ω) 

olmak üzere altı tanedir. Bu noktalara Şekil 4.9’daki gibi hat parafudrları 

yerleştirilerek benzetimler yapılmıştır.  
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Şekil 4.10:  Hat parafudrlu 424. direğine yıldırım düşme durumunun benzetimi. 

Topraklama direnci 60 Ω olan 201. direğe farklı parametreli yıldırımlar uygulanmış 

ve sonuçlar Şekil 4.11, Şekil 4.12 ve Şekil 4.13’te parafudr kullanılmadığı ve 

kullanıldığı durumlarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

Şekil 4.11: 201. direğe I = 50 kA ve tp = 0.5 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 
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Şekil 4.12: 201. direğe I = 50 kA ve tp = 1 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

 

Şekil 4.13: 201. direğe I = 50 kA ve tp = 2 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

Topraklama direnci 100 Ω olan 367. direğe farklı parametreli yıldırımlar uygulanmış 

ve sonuçlar Şekil 4.14-4.18’de parafudr kullanılmadığı ve kullanıldığı durumlarda 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
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Şekil 4.14: 367. direğe I = 50 kA ve tp = 0.5 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

 

Şekil 4.15: 367. direğe I = 50 kA ve tp = 1 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 
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Şekil 4.16: 367. direğe I = 50 kA ve tp = 2 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

Görüldüğü gibi, 100 Ω gibi yüksek topraklama dirençleri için cephe süresinin 

değişimi oluşan aşırı gerilim genliklerinde gözle görülür bir etki oluşturmamaktadır. 

 

Şekil 4.17: 367. direğe I = 40 kA ve tp = 0.5 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

300

700

1100

1500

1900

2300

359 362 365 368 371 374

İz
o

la
tö

r 
G

e
ri

lim
le

ri
 (

kV
)

Direk Numaraları

Parafudrsuz

PArafudrlu

I = 50 kA

tp = 2 µs

300

550

800

1050

1300

1550

1800

359 362 365 368 371 374

İz
o

la
tö

r 
G

e
ri

lim
le

ri
 (

kV
)

Direk Numaraları

Parafudrsuz

Parafudrlu

I = 40 kA

tp = 0.5 µs



 
 

54

 

Şekil 4.18: 367. direğe I = 40 kA ve tp = 1 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

 

Şekil 4.19: 367. direğe I = 40 kA ve tp = 2 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

Daha önce de belirtildiği gibi cephe süresinin değişimi, yüksek direk topraklama 

dirençleri nedeniyle, parafudr yokken oluşan aşırı gerilim genliklerinde anlamlı bir 

değişime neden olmamıştır. Bu durumun, yazılımdan kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının ayrıca araştırılmasında yarar vardır. 

Topraklama direnci 50 Ω olan 424. direğe farklı parametreli yıldırımlar uygulanmış 

ve sonuçlar Şekil 4.20 ve Şekil 4.21’de parafudr kullanılmadığı ve kullanıldığı 

durumlarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
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Şekil 4.20: 424. direğe I = 50 kA ve tp = 0.5 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

 

Şekil 4.21: 424. direğe I = 50 kA ve tp = 1 µs parametreli yıldırımın düşmesi  

durumunda parafudrlu ve parafudrsuz durumların karşılaştırılması. 

Yukarıda da görüldüğü gibi hat parafudru kullanılmadığı takdirde aşırı gerilimlerin 

izolatör dayanma gerilimini aştığı görülmektedir. Parafudr eklendiğinde ise parafudr, 

aşırı gerilimi sınırlandırmaktadır. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmada amaç, ATP benzetim yazılımı kullanılarak Türkiye 380 kV’luk elektrik 

iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji iletim hattını modellemek, direklere düşen 

farklı parametreli yıldırım akımlarının oluşturacağı aşırı gerilimleri incelemek ve geri 

atlama riski olacak noktalara hat parafudrları yerleştirmek suretiyle sistem yalıtımını 

güçlendirmektir. Böylece, söz konusu hatta geçmişte yaşanan geçici açmaların 

sayısını azalacak ve sistem daha güvenilir şekilde enerji iletimi sağlayacaktır. 

Tüm sistemin deneysel çözümlemesini yapmak uzun bir vakit alacağı gibi oldukça da 

masraflı bir yöntemdir. Benzetim programlarının kullanımı sayesinde kısa zamanda 

birçok sonuca ulaşıldığı gibi, farklı durumların incelenmesine de olanak 

sağlamaktadır.  

Bu çalışmada ön benzetimler sayesinde, direk topraklama direnci, yıldırım akım 

genliği ve cephe dikliği ve direk dalga empedansının yıldırım nedeniyle oluşan aşırı 

gerilimlere etkisi incelenmiştir. Geri atlama riski olasılığı yüksek olan noktalara hat 

parafudrları yerleştirilerek aşırı gerilim genlikleri azaltılmıştır. Ayrıca, bu 

parafudrların yansıma ve kırılmalar nedeniyle hattın başka yerlerinde aşırı gerilim 

riski oluşturmayacakları şekilde düzenlemeler yapılmıştır. 

Ön benzetim sonuçlarından yola çıkarak, 380 kV’luk Erzurum-Özlüce iletim hattı 

örneği incelenmiş ve izolatörlerde geri atlama oluşturabilecek aşırı gerilimlerden 

korunmak için belirli direklere hat parafudrları yerleştirilmiştir.  

 Yapılan çalışmaların sonuçlarını özetlemek gerekirse; 

�    Yıldırım düşen direğin topraklama direnci arttıkça, direklerdeki izolatörler 

üzerinde oluşacak olan aşırı gerilim değerleri de artmaktadır. Yıldırım düşen 

direğin topraklama direnci, kendi izolatörlerinde oluşan gerilimi önemli 

ölçüde etkilemekte, komşu direk izolatörlerindeki aşırı gerilimleri ise çok az 

etkilenmektedir. Yıldırım düşen direkten uzaklaştıkça etki giderek 

azalmaktadır. Toprak yapısı dolayısıyla direk topraklama direncinin 
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düşürülemediği yerlerde hat parafudru kullanılması yıldırıma karşı korumayı 

sağlayacaktır. 

�    Yıldırım düşen direk izolatörlerinde oluşacak aşırı gerilimlerin komşu direk 

topraklama dirençlerinden etkilenmediğini ve tamamen kendi topraklama 

direncinin önemli olduğu gözlemlenmiştir. 

�    Yıldırım cephe eğimi arttıkça oluşan aşırı gerilim genlikleri de artmaktadır.  

Yıldırım düşen direkte oluşacak aşırı gerilim genlikleri, yıldırımın cephe 

eğimine karşı çok duyarlı, komşu direklerdeki aşırı gerilim genlikleri daha az 

duyarlıdır.  

� Cephe süresinin değişimi, yüksek direk topraklama dirençleri nedeniyle, 

(parafudr yokken) oluşan aşırı gerilim genliklerinde anlamlı bir değişime 

neden olmamıştır. Bu durumun, yazılımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının 

ayrıca araştırılmasında yarar vardır. 

�    Yıldırım genliği arttıkça izolatör üzerinde oluşacak olan gerilim 

artmaktadır. Yıldırım düşen direkte oluşacak aşırı gerilim genlikleri, 

yıldırımın genliğine karşı çok duyarlı, komşu direklerdeki aşırı gerilim 

genlikleri daha az duyarlıdır. 

�    Direğin yapısına bağlı olarak değişen direk dalga empedans değeri arttıkça, 

izolatör üzerinde oluşacak olan aşırı gerilim genliği de artacaktır. Ancak 

direğin yapısının zamanla değişen bir parametre olmadığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

�    Aşırı gerilimlerin olumsuz etkilerini azaltmak için hat parafudru kullanmak 

en etkili çözümdür. Kritik durumdaki direklere yerleştirilmesi halinde, 

oluşacak aşırı gerilimler sorun olmayacak mertebelere indirilmiş olacaktır.  

�    Fakat hat parafudru kullanımı hat üzerinde süreksizlik noktası yaratmakta 

ve bu da kırılma ve yansımalara yol açmaktadır. Kırılma ve yansımalar 

nedeniyle, yıldırım düşen yüksek dirençli direkten çok uzaklarda, hat 

ucundaki direk izolatörlerinde aşırı gerilimler oluşmaktadır. Bu aşırı 

gerilimlerin genlikleri, yıldırım düşen direğin konumuna ve topraklama 

direnç değerlerine bağlıdır. 
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�    Yıldırım düşen direğin hat uçlarına yakın olması durumunda, yukarıda sözü 

edilen aşırı gerilim genlikleri daha yüksek olmakta; buna karşılık hat ucundan 

belirli bir uzaklıkta olan direklere düşen yıldırımlar önemli sorun 

oluşturmamaktadır. Kritik uzaklık, yıldırım parametreleri, direk topraklama 

dirençleri ve direk dalga empedanslarına bağlı olarak belirlenebilmektedir. 

�    Hat parafudru, yerleştirilen direkte oluşan aşırı gerilime karşı etkilidir. 

Yıldırımın komşu direğe düşmesi durumunda oluşacak aşırı gerilime karşı 

koruma sağlamaz. Bununla birlikte, hat parafudru üzerinde belirli bir gerilim 

olmadığından dolayı çalışmayacağından süreksizlik noktası oluşturmaz. 

�    Türkiye’de oluşabilecek yıldırımlar göz önüne alınarak, izolatörlerde geri 

atlama oluşturabilecek kritik topraklama dirençleri belirlenebilir. Bu 

çalışmada I = 50 kA ve tp = 2 µs parametreli yıldırım akımları referans 

alınmış ve bu durum için kritik topraklama direnci 50 Ω olarak 

hesaplanmıştır.  

�    Buradan hareketle 50 Ω ve üzeri topraklama dirençli direklere (201. direk 

(60 Ω), 339. direk (60 Ω), 360. direk (100 Ω), 367. direk (100 Ω), 373. direk 

(100 Ω) ve 424. direk (50 Ω)) hat parafudru yerleştirilerek aşırı gerilimlerin 

yol açacağı olumsuzluklar giderilebilir.  

�    Kritik yıldırım akımının I = 50 kA ve tp = 1 µs seçilmesi durumunda kritik 

topraklama direnci 29 Ω ve kritik yıldırım akımı I = 50 kA ve tp = 0.5 µs 

seçilmesi durumunda kritik topraklama direnci 3 Ω olacaktı. Bu durumun 

kabul edilmesi durumunda yerleştirilecek olan hat parafudr sayısı artacaktır. 

Yani I = 50 kA genlikli ve tp = 1 µs zamanlı yıldırımlar için kritik direkler; 

21. direk (30 Ω), 39. direk (40 Ω), 53. direk (30 Ω), 55. direk (33 Ω), 56. 

direk (30 Ω), 59. direk (30 Ω), 201. direk (60 Ω), 245. direk (30 Ω), 339. 

direk (60 Ω), 360. direk (100 Ω), 367. direk (100 Ω), 373. direk (100 Ω), 424. 

direk (50 Ω) ve 486. direk (30 Ω) olmak üzere 14 direğe hat parafudru 

yerleştirilmelidir. I = 50 kA genlikli ve tp = 0.5 µs zamanlamalı yıldırımlar 

için ise 527 direkte kritik durumlar oluşmaktadır ve bu direklere hat 

parafudru yerleştirilmelidir. 

�    380 kV Erzurum-Özlüce iletim hattının 76 km’lik bölümünde (201. direğe 

kadar) 50 Ω ve üzeri topraklama dirençli direk bulunmamaktadır. Bundan 
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dolayı yansımalarla oluşabilecek kritik aşırı gerilimler gözlenmemiştir. 

Benzetimler sonucunda yıldırımın hat sonuna yakın direklere düşmesi 

durumunda yansımalar sonucu izolatörler üzerindeki gerilimler artacaktır.  

Bundan dolayı hat sonuna yakın direklerin topraklama dirençlerinin düşük 

olması önerilmektedir. 

Yıldırım akımının genliği ve tepe noktasına ulaşma zamanı değiştirilebilir 

parametreler değildir. Aynı şekilde direk dalga empedansı direğin yapısıyla ilgili 

olup zamanla değişmez kabul edilebilir. Bununla birlikte direk topraklama direnci 

toprağın yapısıyla, elektrotların korozyona uğramasıyla veya bağlantı noktalarının 

hasar görmesiyle değişebilir. Bundan dolayı periyodik olarak ölçümlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu ölçümler sonrasında hat parafudru yerleştirmek daha doğru ve 

sağlıklı olacaktır. 

Bu çalışmada benzetimler mümkün olduğunca gerçek duruma yakın sonuçlar veren 

modellerle yapılmıştır. Fakat yıldırım akımı parametreleri istatistiğinin tam olarak 

bilinememesi nedeniyle, elde edilen sonuçlarda belirli ölçüde hatalar olacağı açıktır. 

Daha sağlıklı bir değerlendirme için, istatistiksel bazda çalışmaların yapılmasında 

yarar vardır. 
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EK A 

1. RAPORUN KONUSU 

Bu rapor, 380 kV Özlüce HES – Erzurum III Enerji Đletim Hattında, işletmeye 

alındığı günden beri meydana gelen açmaların nedenlerinin incelenmesi ve tespit 

edilen bulguların ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır. 

2. 380 kV ÖZLÜCE HES - ERZURUM III ENERJĐ ĐLETĐM HATTININ 

GENEL DURUMU 

2.1. Enerji Đletim Hattının Karakteristik Özellikleri 

Enerji Đletim Hattının Geçici Kabulü, (1-323 no.lu direkler arası) 29.12.1999 ve 

(323-529 no.lu direkler arası bölümü) 01.12.1999 tarihlerinde; Kati Kabulü, 

14.11.2001 tarihinde yapılmış olup, hattın toplamı 529 direk ve 202+390,5 km’dir. 

Hatta, 3A1, 3B1, 3C1, 3D ve 3E tipi direkler kullanılmıştır. Hat, 954 MCM 3B 

iletkenli olup, koruma tellerinden biri OPGW fiber-optikli diğeri ise 95 mm2 çeliktir. 

E.Đ. Hattının 126+083,8 km’si Keban Şebeke Đşletme Grup Müdürlüğü, 76+306,7 

km’si Müdürlüğümüzce işletilmektedir. Enerji Đletim Hattı, STFA ENERKOM 

tarafından tesis edilmiştir. E.Đ.Hattının, 85, 256 ve 398 no.lu direkleri transpozisyon 

direkleridir. Enerji Đletim Hattında U-160 E22, F21 ve F30 tipi cam izolatörler 

kullanılmıştır. Bu hat, bugün itibariyle, Erzurum III TM’nin tek 380 kV hat çıkışıdır. 

Erzurum III TM, 380 kV olarak, uç merkez hüviyetindedir. Hattan bugüne kadar, 

350 MW’tan fazla yük çekilmemiştir. Hattın sığası, oldukça yüksektir. Hattan 

çekilen yükün az ve hattın sığasının yüksek olması nedeniyle, güç katsayısı 

yükseltilememekte ve hatta aşırı gerilim yükselmeleri meydana gelmektedir. Bu 

gerilimin kompanze edilmesi amacıyla Erzurum III TM’nde Özlüce fiderinde 120 

MVAr gücünde bir reaktör bulunmaktadır.  
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2.2. Enerji Đletim Hattının Güzergâhı 

Enerji Đletim Hattı, Bingöl-Karlıova ile Erzurum arasında 1600–2000 metre rakımlı 

(bu bölgelerin önemli bir bölümü yayla); Özlüce ile Karlıova arasında ise 1400–1600 

metre rakımlı bölgelerden geçmektedir.  Hat güzergâhının önemli bir bölümü yoğun 

kar ve yağmur almaktadır. Hat güzergâhında hava sıcaklığı yıl içerisinde, -40 ile 30 
0C arasında değişmektedir. 

3. ENERJĐ ĐLETĐM  HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALAR VE 

ARIZA BĐLGĐLERĐ  

Yaklaşık 3,5 yıldır işletilmekte olan Enerji Đletim Hattında, sistemdeki diğer 380 

kV’luk hatlarla mukayese edilmeyecek kadar sık açmalar meydana gelmekte ve bu 

açmalar neticesinde, hattın enerjilenmesi istendiğinde bir sorun yaşanmamaktadır. 

Yani hatta geçici arızalar meydana gelmektedir. Açmalar neticesinde, yapılan 

incelemelerde (3,5 yıl içerisinde, fiziki bir bozulmanın olmuş olabileceği düşüncesi 

ile her açma sonrasında, arıza nedenlerinin incelenmesi için ekipler bölgeye 

gönderilmiş ve yoğun mesai harcanmıştır), Enerji Đletim Hattında, açmaya neden 

olabilecek bir fiziki bozukluğun olmadığı ve hattın projesine uygun olarak tesis 

edildiği saptanmıştır. 

Enerji Đletim Hattında, çeşitli dönemlerde, OPGW fiber optikli koruma telinde, lif 

açılmaları meydana gelmiş ve açılan lifler tamir edilmiştir. OPGW fiber optikli 

koruma telinde meydana gelen ve tamir edilen açılmış olan liflerin hiçbiri hattın 

açmasına neden olabilecek nitelikte olmadığı gözlenmiştir. Enerji Đletim Hattında, 

fiber optikli koruma telindeki lif açılmaları dışında, fiziki hiçbir problem, 

Müdürlüğümüzce tespit edilmemiştir. 2003 yılı başlarında, Keban Şebeke Đşletme 

Grup Müdürlüğünce, 60 no.lu direkte bir fazda toplam 7 adet izolatörün kırık olduğu 

saptanmış ve aynı müdürlük tarafından izolatörler değiştirilmiştir. Bugüne kadar, 

tespiti yapılan en önemli kusur, 60 no.lu direkteki 7 adet izolatörün kırılmasıdır. Bu 

olayda dahil olmak üzere, bugüne kadar hattın açmasına neden olabilecek fiziki bir 

bozulmanın olduğu görülmemiştir. 

3.1. Kısa Devrenin Yoğunlaştığı Bölgeler 

Enerji Đletim Hattının her iki tarafında (Erzurum III TM Özlüce fideri ile Özlüce TM 

Erzurum III fideri) arıza yeri tespit eden Arıza Kaydedici bulunmaktadır.  Arıza 
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Kaydedici cihazlar, zaman zaman arızalı olduklarından, 3,5 yıl içerisindeki açmalara 

ait arıza noktalarının hepsi incelenememiştir. Arıza kaydedicinin çalıştığı 

dönemlerde alınan arıza bilgileri incelendiğinde, kısa devrenin meydana geldiği 

bölgeler belli aralıklara sıkıştığı gözlenmektedir. Bu aralıklar, özellikle 160-190. 

km’ler arası, 120-130. km’ler arası, 90-110. km’ler arası ve 30-40. km’ler arasında 

yoğunlaştığı görülmektedir (Grafik 1, 2,  3, 4, 5). 

3.2. Arızaların Meydana Geldiği Aylar 

Enerji Đletim Hattındaki açmalar, kış aylarında (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart 

ayları) minimum düzeyde seyretmekte, yaz aylarında (Haziran, Temmuz ve Ağustos) 

kış aylarına göre daha sık ancak bahar ve güz aylarına göre daha seyrek açmalar 

olmaktadır. Hatta yoğun açmalar, bahar ve güz ayları olan  Nisan, Mayıs, Eylül ve 

Ekim aylarında meydana gelmektedir. Güz aylarındaki açma sayısı, bahar aylarına 

mukayese edildiğinde daha azdır (Grafik 6, 7, 8, 9, 10). 

3.3. Arızaların Meydana Geldiği Saatler 

Enerji Đletim Hattında meydana gelen açmalar, istisnalar kayıt dışı tutulduğunda, 

20.00  -06.00 saatleri arasında meydana geldiği görülmektedir (Grafik 11, 12, 13, 14, 

15). 

4. ARIZALARIN NEDENLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 

HAZĐRAN-2003 AYINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

3,5 yıl boyunca işletmede olan, işletilmesinde sakıncalar yaşanan ve yoğun mesai 

harcanmasına rağmen hattaki arızaların nedeni tespit edilemeyen hatta bu arızaların 

tespiti amacıyla yoğun bir çalışma programı gündeme alınmıştır. Hattın her 

açmasında değişik teoriler üretilmiş ancak bu teoriler çeşitli gerekçeler tarafımızdan 

çürütülmüştür. Hattın açmasına neden olabilecek iki teori üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

4.1. Arıza Đle Đlgili Üretilen Teoriler 

Bu teorilerden birincisi, Mısır Akbabası adı verilen ve dışkısı uzayan bir göçmen 

kuşun bu açmalara neden olmasıdır. Bu kuşun, kışın Mısır’da ve yazın Sibirya’da 

yaşadığı, her göçünde ülkemizi ve bölgemizi kullandığı, yalnızca gündüzleri 

uçabildiği ve geceleri direkler üzerinde dinlendiği, dinlenme esnasında uzayan 

şekilde olan dışkısını bıraktığı ve bu dışkının açmaya neden olduğu teorisi üzerinde 
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durulmuştur. Bu teori üzerinde araştırmalar yapılmış ve böyle bir kuşun özellikleri 

hakkında, Ülkemizde bilimsel bir çalışma yapılmadığından, net bilgi elde 

edilememiştir. Akbaba konusunda, Hacettepe Üniversitesi’nde bir doktora çalışması 

yapılmış ancak bu çalışma ülkemizde yaşayan akbabaları konu almıştır. Karadeniz 

Teknik Üniversitesi’nde “Doğu Karadeniz Bölgesinden Geçen Göçmen Kuşlar” 

konulu bir çalışma yapılmış, çalışmayı yapan öğretim üyesi ile yapılan telefon 

görüşmesinde, söz konusu kuş hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığı ancak böyle bir 

kuşun varlığından haberdar olduğu, çalışmayı yapan öğretim üyesi tarafından ifade 

edilmiştir. 

Đkinci teori ise, daha öncede düşünülmüş ancak bölgemizin karasal iklime sahip 

olduğu düşüncesi ile fazlaca dikkate alınmamış olan nemden (rutubetten) dolayı 

izolatörler üzerinde çiğ birikmesi ile izolatörün izolasyonunun zayıflaması 

neticesinde atlamaların meydana gelmesidir. Bu teori, hattın açma zamanları dikkate 

alınarak, oldukça sık düşünülmesine rağmen bölgemizin karasal iklime sahip olması 

ve yoğun nem olduğunu bildiğimiz Karadeniz bölgesinde benzer karakteristikte 

hattın çalışır durumda olması düşünülerek teorinin doğru olma olasılığının zayıf 

olacağı düşüncesi ile fazlaca dikkate alınmamıştır.  

4.2. Gözlemler 

Arızanın niteliğinin net olarak saptanması amacıyla, Grup Müdürlüğümüz 

sorumluluk alanında bulunan 323-529 no.lu direkler arasında 12 ayrı hakim tepe 

(323, 339, 365, 374, 389, 400, 428, 447, 452, 464, 483 ve 501 no.lu direkler)  

seçilmiş, her direk yanına, Erzurum, Tortum ve Horasan Đletim Hat Bakım 

Ekiplerinden seçilen ikişer kişilik ekiplere, iki hafta süreyle, 19.00-06.00 saatleri 

arasında nöbet tutturulması gündeme alınmıştır.  

Hava durumu da dikkate alınarak, 09.06.2003 günü nöbet çalışması başlatılmış ve 

aynı gece, 23.47’de (Özlüce TM’nden itibaren 178,9. km) C-Fazı toprak kademe I 

sinyali ile, 00.50 de (Özlüce TM’nden itibaren 179,3. km) C-Fazı toprak kademe I 

sinyali ile ve 03.21 de (Özlüce TM’nden itibaren 179,3. km) C-Fazı toprak kademe I 

sinyali ile, her iki taraftan karşılıklı açmıştır. Her üç açmada da, karanlık olduğu için, 

476-480 no.lu direkler arasında büyük bir arkın olduğu ekipler tarafından tespit 

edilmiştir. Sabah olduğunda, ekipler tarafından bölge gezilmiş ve hattın bu 

bölümünde, fiziki bir bozukluğun olmadığı gözlenmiş, ancak yoğun çiğin olduğu 
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saptanmıştır. 10.06.2003 günü saat 10.00’da bölge yeniden gezilmiş ve çiğin kalktığı, 

hatta fiziki bir bozukluğun olmadığı gözlenmiştir. Aynı gün 17.00-18.00 saatleri 

arasında hat açılmış ve direkler üzerinden, inceleme ve ölçümler yapılmıştır. Direkler 

üzerinde yapılan incelemelerde, 478 (A, B, C fazlarında), 479 (A ve C fazlarında) ve 

480 (A ve B fazlarında) no.lu direklerin korona halkalarında ark izleri görülmüştür. 

Yapılan ölçümlerde ise, izolatör dizilerinin boylarının 340 cm olduğu ve en yakın 

faz-toprak mesafesinin 305 cm olduğu gözlenmiştir. Bu ölçüler, hattın projesinde 

belirtilen mesafelerdir. 

10.06.2003 günü akşamı ekipler, gözlemde bulunmak üzere aynı bölgelere 

gönderilmiş, saat 21.10 da (Özlüce TM’nden itibaren 179,8 km) C-fazı toprak kademe 

I  sinyali ile her iki taraftan karşılıklı açmıştır. Bölgede bulunan elemanlar tarafından, 

aynı anda, 479-480 no.lu direklerin bulunduğu bölgede ve 490-493 no.lu direklerin 

bulunduğu bölgelerde ark gördüklerini ifade etmişlerdir. Aynı gecenin sabahında, 

bölgede yoğun çiğlenmenin olduğu ekiplerce ifade edilmiştir.  

11.06.2003 günü akşamı, gözlemlere devam etmek üzere, ekipler belirlenen 

noktalara gönderilmiş ve bu gece hatta herhangi bir açma ve ark olayı meydana 

gelmemiştir.  

Üç gecelik gözlemlerde ve gündüzleri yapılan incelemelerde, gece saatlerinde hat 

güzergâhında 4.1. bölümünde bahsedilen teorilerden birincisi olan kuşa 

rastlanmamıştır. Açma ve ark meydana gelen ilk iki gecenin sabahında yoğun çiğ 

olduğu ve açma olmayan gecenin sabahında çiğ olayının olmadığı görülmüştür. 

Enerji Đletim Hattının 475-484 no.lu direkleri arası bölümde, hattın sağ tarafında, 

tahminen 500.000-700.000 m2 yüzeysel alanı bulunan bir gölet bulunmaktadır. 

Enerji Đletim Hattının iki değişik noktasında (429 ve 479 no.lu direkler) nem 

ölçümleri yapılmıştır. 16.06.2003 günü akşamından, 17.06.2003 günü sabahına kadar 

saat saat her iki noktada nispi nem değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’ye kaydedilmiştir. 

Her iki noktada 16.06.2003 günü 13.00 dolaylarında %42 rh nispi nem ölçülürken 

aynı günün gecesi, 479 no.lu direğin olduğu bölgede %70 rh ve 429 no.lu direğin 

olduğu bölgede %60.3 rh bağıl nem ölçümü yapılmıştır. 17.06.2003 günü Erzurum 

III TM’nde yapılan ölçümlerde, nispi nem gündüz %26 rh iken gece %97 rh 

olmaktadır ( Tablo 3). 17.06.2003 günü 17.00-21.00 arası hava yağmurlu. 16.06.2003 
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günü ve gecesi hatta açma olmamış, nemin yüksek olduğu 17.06.2003 gecesi hatta 

açma meydana gelmiştir. 

4.3. Görüşmeler 

Konuyla ilgili olarak, detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla, Bölgenin nem durumu 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkileri ile görüşülmüştür. Ayrıca, Fırat Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Mehmet CEBECĐ, KTÜ Öğretim Üyelerinden Sn. Prof. 

Dr. Sefa AKPINAR ve Sn. Prof. Dr. Zakir ALLAHVERDĐYEV ile konu hakkında 

görüşmeler yapılmıştır. 

4.3.1. Meteoroloji Mühendisleri ile Yapılan Görüşmeler: 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, nem olayının 

basınç, bölgenin ıslaklığı ve iklim şartları ile doğrudan ilintili olduğu bilgisi 

alınmıştır. Çiğ olayıyla ilgili olarak da, bölgenin diğer bölgelerle mukayese 

edilmemesi gerektiği, bu bölgede, özellikle bahar ve güz aylarında, gün içerisinde ısı 

farkının 15-22 0C olduğu, bu durumun yoğun çiğe neden olacağı ifade edilmiştir. 

Tarafımızdan Karadeniz Bölgesinde daha fazla nem olduğu düşünülmüş ve nem 

nedeniyle hatta açmaların meydana geleceği üzerinde fazlaca durulmamıştır. 

Meteoroloji Mühendislerince, Karadeniz’deki nemin rüzgârın etkisi ile gündüz 

denizden karaya ve gece karadan denize döküldüğü ve gece havanın soğuması ile 

karada fazlaca çiğ meydana gelmediği, ayrıca Karadeniz’de gün içerisinde ısı 

farkının 5 0C civarında olduğu ifade edilmiştir.  

 Meteoroloji Mühendisleri, çiğin yağmurdan daha etkin bir şekilde cam yüzeyini 

ıslatacağını, özellikle cam yüzeyinde kirlenmeler mevcut ise, cam yüzeyinde ince bir 

kirli tabaka oluşacağını, yağmurun benzer şekilde cam yüzeyinde bir tabaka 

oluşturmayacağını ifade etmişlerdir. 

4.3.2. Öğretim Üyeleri Đle Yapılan Görüşmeler 

Yüksek Gerilimde önemli çalışmaları bulunan, F.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Mehmet CEBECĐ, 

KTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyeleri Sn. 

Prof. Dr. Sefa AKPINAR ve Sn. Prof. Dr. Zakir ALLAHVERDĐYEV ile konu 

hakkında birer görüşme yapılmış, tarafımızdan ileri sürülen teori konuşulmuştur.  
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Düşünceler, Prof. Dr. Mehmet CEBECĐ’ye aktarılmış, Sn. Hocamız, temiz bir 

izolatörde 10-15 mA kaçak akımın olduğunu, kirlilikle bu akımın artarak izolatör 

yüzeyinde elektron birikmesi neticesinde zamanla havanın delinmesine neden 

olacağını, kirli (veya nemli) izolatörde, izolasyon seviyesinin 5-6 kat düştüğünü, hem 

deneysel olarak (Sn. Halil ALIŞ’ın, Đzolatör Kaçak Akımlarının ve Yüzeysel Atlama 

Gerilimlerinin Ortam Faktörlerine Bağımlılığı, konulu Yüksek Lisans Tezi) hem de 

teorik olarak (F.Ü. Öğretim Üyesi Sn. Yrd. Doç Dr. Zafer AYDOĞMUŞ’nun, 

Yüksek Gerilim Đzolatörlerinde Kirlenme Atlamasının Dinamik Ark Modeli, konulu 

Doktara Tezi) gördüklerini ifade etmişlerdir. 

Aynı düşünceler,  Prof. Dr. Sefa AKPINAR ve Prof. Dr. Zakir 

ALLAHVERDĐYEV’e aktarılmış, düşüncelerimizin doğru olduğunu, izolasyon 

seviyesinin, nem, sıcaklık ve basınçla değiştiğini, tarafımıza ifade etmişlerdir.  

5. BĐLGĐ VE BULUGULARLA ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRME: 

Arıza bilgileri irdelendiğinde, Enerji Đletim Hattındaki açmaların, ilkbahar ve 

sonbahar aylarında, gece saatlerinde meydana geldiği görülmektedir. Enerji Đletim 

Hattında, 25.06.2003 tarihine kadar toplam 217 açma meydana gelmiş ve bu 

açmalardan 130 tanesinin yeri, arıza tespit cihazı ile tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 

mesafeler genellendiğinde, meydana gelen açmaların özellikle 160-190.km’ler arası, 

120-130. km’ler arası, 90-110. km’ler arası ve 30-40. km’ler arasında yoğunlaştığı 

görülmektedir. 

Aylara göre inceleme yapıldığında, bölgede yağışların yoğun olduğu, ilkbahar ve 

sonbahar aylarında açmaların arttığı, saatlere göre inceleme yapıldığında, gün 

içerisinde ortam sıcaklığının 20 0C’ye düştüğü saatler olan gece saatlerinde, 

mesafelere göre inceleme yapıldığında ise hattın belirli bölümlerinde açmaların 

olduğu gözlenmektedir. 

Açmaların yoğun olduğu belirtilen mesafelerle ilgili inceleme yapıldığında, bu 

bölgelerin, rakımı yüksek ve ıslak zeminli olduğu görülmektedir.  

Yapılan nem ölçümlerinde, gündüz (ortam sıcaklığı 30 0C) bağıl nem oranı %26, 

aynı günün gecesi (ortam sıcaklığı 8 0C)  bağıl nem %97 rh olduğu görülmektedir.  

Gözle yapılan kontrollerde, havada bulunan bu nemin havanın soğuması ile çiğ 

meydana getirdiği görülmüştür. Benzer çiğin cam olan izolatörler üzerinde de 
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meydana geleceği aşikârdır. Bu çiğ, izolatörde bir kirliktir. Kirlilik izolatörün 

izolasyon seviyesinin düşmesine neden olacağından, izolatör kaçak akımları artmakta 

ve bu kaçak akımların artması ile meydana gelen elektron birikmesi artışı izolatör 

yüzeyinin elektrona doyurmakta, korona halkaları arasında hava delinmekte ve iki 

korona halkası arasında ark meydana gelmektedir. Kısaca arka neden olay diffüzyon 

olayıdır. Aynı bölgede bütün direklerde aynı deşarj olayının meydana gelmemesinin 

nedeni ise, mm veya cm mertebesinde yapılmış olabilecek ustalık farklılığıdır. 

6. SONUÇ VE ÖNERĐ: 

Yaptığımız çalışmalar, araştırmalar ve incelemelerde, Enerji Đletim Hattında 

meydana gelen açmaların, havadaki su moleküllerinin yoğunlaşmasından (çiğden) 

kaynaklandığı görülmektedir.  Hat projelendirilirken, bölge şartları (bölgenin 

ıslaklığı ve gün içerisindeki ısı farklılığı) göz önüne alınmadığı ve yapılmış olan 

standart projenin uygulandığı anlaşılmaktadır.   

Enerji Đletim Hatları projelendirilirken, içerisinde bölgenin nem haritasının da 

bulunduğu ÇED raporları mutlaka hazırlanmalı (bugün itibariyle ÇED raporlarının 

hazırlandığı tarafımızdan bilinmektedir) ve bu raporlar dikkate alınarak proje 

yapılmalıdır. Aksi takdirde çok kaba bilgilerle, bölge şartları projeye alındığından, 

lokal iklim şartları tesisin işletilmesinde güçlükler meydana getirmektedir. 

380 kV 3B 954 MCM iletkenli Özlüce – Erzurum III Enerji Đletim Hattında, hattın 

arızalarının sonlandırılması amacıyla, bu aşamadan sonra, yapılabilecek iyileştirme, 

arızaların yoğunlaştığı bölümlerde, faz-toprak mesafelerinin bir miktar daha 

yükseltilmesi, izolatör dizisinin sis tipi yapılması ve izolatör dizilerinden bir 

bölümünün sis tipi ile değiştirilerek krepaj mesafesinin arttırılması ile mümkün 

olacaktır. Đzolatör dizilerinin sis tipi yapılması önemli miktarda maliyet getirecek ve 

iş gücü neden olacaktır. Faz-toprak mesafesinin yükseltilmesi, hattın mevcut haliyle, 

iki değişik şekilde yapılabilir.  

Faz-toprak mesafesinin artırılması için yapılabilecek değişiklerden birincisi korona 

halkalarının sökülmesidir. Elektrik alan dağılımının bozulmasına neden olacak bu 

tadilat neticesinde, faz-toprak mesafesi artmasına rağmen işletmedeki sorunlar daha 

da artacaktır. Bu nedenle bu tadilat kesinlikle düşünülmemelidir. 
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Faz-toprak mesafesinin artırılması için yapılabilecek bir diğer değişiklik ise V-askı 

olan taşıyıcı direklerde askılara birer izolatör ilave edilmesidir. Bu değişiklik, askı 

boyunu uzatacağı gibi, iletkenlerin ve enerjili diğer bölümlerin sakıncalı şekilde 

toprağa yaklaşmasına da neden olmayacaktır. Yalnız Up-Lift çalışan ve ağırlık asılı 

olan direklerin orta fazında, izolatör ilavesi ağırlığın çatala yaklaşmasına neden 

olacaktır. Bu nedenle, askı dizilerine 1 adet izolatör ilave edilmesi yolu takip edilirse, 

Up-Lift çalışan direklerin orta fazında izolatör dizisinin tamamı veya bir bölümü sis 

tipi izolatörle değiştirilmelidir. 

Krepaj mesafesinin uzatılması, izolatörlerden bir bölümünün sis tipi yapılması ile 

mümkün olacaktır. Bu yol, akım yolunun uzatılması amacıyla yapılmalıdır. Enerji 

Đletim hattımızda kullanılan izolatörler dizilerinde, F21 tipi olanlarda toplam krepaj 

mesafesi 7640 mm, F30 tipi olanlarda toplam krepaj mesafesi 8080 mm ve E22 tipi 

olanlarda toplam krepaj mesafesi 7360 mm’dir. Sis tipi izolatörlerin 1 adedinin 

krepaj mesafesi 540 mm’dir. Askı dizilerinden 3 adedinin sis tipi yapılması 

durumunda krepaj mesafesini 8114 mm’ye yükseltmek mümkündür. 1 adet izolatör 

ilave edilmesi durumunda krepaj mesafesi 8022 mm olmaktadır.   

Yukarıda izah edilen gerekçelerle, E.Đ.Hattının 90-110, 120-130 ve 160-190. 

km’lerinde, Up-Lift çalışan direklerin orta fazları hariç, tüm taşıyıcı direklerin askı 

boyları 1 izolatör ilavesi ile uzatılmalı veya askı dizilerinden 3 adeti sis tipi 

izolatörlerle değiştirilmelidir. Çalışma, Doğu Anadolu Şebeke Đşletme Grup 

Müdürlüğü ve Keban Şebeke Đşletme Grup Müdürlüğü’nün programlı çalışmalarını 

aksatmaması için, eleman takviyesi ile yapılmalıdır.  

Hazırlanmış olan bu raporun, Enerji Đletim Hattının sorunlarının, yukarıda 

gerekçeleri ile belirtilen tadilatların yapılması neticesinde sona ereceği ümidiyle 

Saygılarımı sunarım. 

Đlhami CĐVELEK 

     Elektrik-Elektronik Yük Müh. 

Not: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Bölgenin nem haritası istenmiş, ancak 

bugün itibariyle elimize ulaşmadığından rapora dahil edilememiştir. 
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Şekil A.1: 380 kV Özlüce – Erzurum-III enerji iletim hattı bağlantı şeması ve  

07.04.2010  tarihli iletim sisteminin durumu. 
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Şekil A.2: 380 kV Özlüce – Erzurum-III enerji iletim hattı hat bilgileri. 
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Şekil A.3: Şekil A2: 380 kV Özlüce – Erzurum-III enerji iletim hattı hat bilgileri. 
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EK B 

Çizelge B.1: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 1-78. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.2: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 78-158. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.3: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 159-238. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.4: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 239-319. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.5: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 320-400. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.6: 380 kV Özlüce Erzurum enerji iletim hattı 401-480. direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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Çizelge B.7: 380 kV Özlüce Erzurum Enerji Đletim Hattı 481-529. Direkleri arasındaki  

topraklama dirençleri. 
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