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ÖZET 

Bu makalede büyük ölçekli bir endüstriyel tesiste elektrik altyapısını güvenilir hale getirmek için örnek bir 
uygulama olarak tesis edilmiş Decoupling ve Yük Atma sistemlerinin yapıları, çalışma mantıkları anlatılmaya 
çalışılmıştır. İşletmeler ve proseslerin her geçen gün karmaşıklığı artmakta, bu durumda karar verme 
mekanizmalarında ileri teknoloji kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. [1] TEİAŞ ulusal şebekesini 
izleyerek oluşabilecek arızalara karşı tesisi enterkonnekte sistemden ayırıp kendi kaynakları ile beslendiği ada 
moduna geçmesini sağlayan sistem Decoupling sistemi olarak adlandırılır. Tesisin kendi kaynakları ile 
beslendiği ada moduna geçiş aşamasında üretim tüketim dengesinin sağlanabilmesi için önceden belirlenen 
sıraya göre belirli yüklerin atılmasını sağlayan sistemde Yük Atma sistemi olarak adlandırılır. Aynı zamanda bu 
makalede yaşanmış bir arızada bu sistemlerin birbirileri ile koordineli olarak nasıl çalıştığını içeren bir örnek 
uygulama yer almaktadır. 

 
1. GİRİŞ 
Tesisin ana enerji beslemesi birbirine eş ve 
her biri tam yükü taşıyabilecek çift 
transformatör, çift fider ve çift elektrik 
dağıtım merkezinden (EDM) oluşmaktadır. 
EDM de bulunan iki adet 34,5 kV bara 
TEİAŞ Dağıtım Merkezinde (TDM) 
bulunan iki ayrı 154 / 34,5 kV 
transformatör üzerinden beslenmektedir. 
EDM de bulunan baralar kuplaj kesicisi ile 
birbirine bağlı olarak çalışabilmektedir. 
Her bir bara ayrı Siemens Siprotec 7UM61 
decoupling rölesi ile TEİAŞ tarafında 
oluşacak olası arıza sonrasında 
enterkonnekte sistemden ayrılarak ada 
moduna geçmesi sağlanmaktadır. Arıza 
sonrası elektrik sistemini ada moduna 
geçiren decoupling röleleri aynı zamanda 
yük atma sistemine sinyal göndererek yük 
atma işleminin gerçekleşmesini sağlarlar.  
EDM de bulunan yük atma sistemi genel 
hatlarıyla 1 adet Siemens S7-400 PLC, 
buna bağlı 22 adet Siemens ET-200M 
remote I/O modül ve sisteme bağlı 
Siemens WinCC scada sisteminden 
oluşmaktadır. PLC de bulunan program 

sayesinde yük atma sistemi sürekli olarak 
tesis elektrik sistemini takip etmekte ve her 
an yük atma işlemine hazır olabilmek için 
hesaplamalarını güncellemektedir. Yük 
atma işleminin başlaması için gerekli olan 
sinyal decoupling rölelerinden, EDM/TDM 
giriş kesicilerinden ve jeneratör 
kesicilerinden gelmektedir. Gerekli sinyal 
geldiği an programın yaptığı hesaplara 
göre PLC sistemine bağlı olan ET-200M 
remote I/O modülleri üzerinden sahada 
atılması gereken yüklerin devre dışı 
olmaları sağlanır. Yük Atma sistemi 
gerilim bilgisini 154kV transformatör 
girişinden ve akım bilgilerini EDM giriş 
kesicisi üzerinden almaktadır. İlk yük atma 
gerçekleştikten sonra ada modunda iken 
yük atma sistemi gerilim ve akım 
bilgilerini 34,5 kV kompanzasyon giriş 
kesicisi üzerinde bulunan Siemens Siprotec 
7SJ63 koruma rölesinden almaktadır.  

Decoupling ve Yük Atma sistemleri kendi 
aralarında haberleşebilmektedir. Sahadan 
gerekli verileri de bu sistemlerin dışında 
bulunan Enerji Otomasyon ve Scada 
sisteminden almaktadır. 



	  
	  

2. DECOUPLING SİSTEMİ 
Decoupling rölesi TEİAŞ ulusal 
şebekesinde oluşabilecek arızalara karşı 
tesisi enterkonnekte sistemden ayırıp kendi 
kaynakları ile beslendiği ada moduna 
geçmesini sağlayan cihazdır. Decoupling 
rölesinin asıl amacı sistemde oluşabilecek 
kararsızlığı engellemek ve ulusal şebekede 
oluşan arıza durumlarında tesisin 
enterkonnekte sistemden ayırmak ve 
gereksiz ayrılmaları da minimize etmektir. 
Bu amaca ulaşabilmek için röle içerisinde 
çok sayıda hesaplamalar yapılmaktadır. 
Decoupling rölesinin en kötü durumlara 
göre dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Dizayn öncelikleri; 

• Yüksek gerilim motorlar için 
gerilim bozulmalarının hızlıca 
düzeltilmesi 

• Minimum yük atma 
• Minimum sayıda paralelden 

ayrılma 

Tesisin enterkonnekte sistemden ayrılma 
nedenleri; 

• Şebekede Oluşan Kısa Devre 
Sonucu Oluşacak Gerilim 
Düşümünden Dolayı Decoupling 

• Şebekede Oluşabilecek Frekans 
Düşüşünden Dolayı Decoupling 

• EDM, TDM Kesicilerin 
Açmasından Dolayı Decoupling 

Ulusal şebekede meydana gelen tek faz, iki 
faz ve üç faz kısa devrelerinin gerilim 
dengesine etki ağırlıkları birbirlerinden 
farklı olduğundan dolayı decoupling 
rölelerinde gerilim referans değeri olarak 
U1 (pozitive phase sequence voltage) 
kullanılmaktadır. [5] Birçok durumda tek 
fazda meydana gelen kısa devreler ulusal 
şebekeden ayrılma nedeni değildir. 
Decoupling rölesinde U1 gerilimini 
referans aldığımız için enterkonnekte 
sistemden gereksiz yere ayrılma sayıları 
düşürülmüş olur.  

Reaktif güç akış yönünün belirlenmesi de 
arızanın iç arıza mı yoksa dış arıza mı 

olduğunun ayırt edilebilmesi için 
gereklidir. 
Tüm bu bilgiler göz önüne alınarak tesiste 
bulunan decoupling rölelerine U1 gerilim 
bilgisi TEİAŞ tarafında bulunan 154 kV 
baradan ve reaktif akış bilgisi (U ve I) 
EDM de bulunan 34,5 kV baradan 
alınmaktadır. 
Decoupling rölesinde set edilen gerilim, 
frekans, reaktif güç akış değerleri ve 
sürelerinin belirlenmesi, tesiste yer alan 
buhar ve gaz türbini jeneratörlerinin arıza 
durumundaki trip sürelerine ve tesiste 
bulunan yüklere ait koruma rölelerinin set 
değerlerine bağlıdır. Petrol endüstrisinde 
güvenilir enerji üretimi yalnızca stabil 
üretim için değil aynı zamanda işletme 
güvenilirliği içinde ciddi boyutta 
önemlidir. [2] Decoupling rölesinde 
enterkonnekte sistemden ayrılma 
sürelerinin yüksek ayarlanması paralelden 
gereksiz ayrılma sayılarını minimize 
edebilmektedir fakat tesiste bulunan 
elektrik üretim ünitelerinin ve yüklerin 
(özellikle kritik yüklerin) trip etme 
sayılarını arttırmaktadır. Bu nedenle 
decoupling rölesi dizaynı yapılırken tüm 
bu bilgiler ışığında hesaplamaların yapılıp 
set değerlerinin optimum düzeyde 
belirlenmesi gerekmektedir. 
Tüm bu hesaplamalardan sonra belirlenen 
set değerleri tesiste bulunan decoupling 
rölelerine hem CFC yazılımı ile hem de 
röle içerisinde hazır bulunan 
parametrelendirme programı ile 
yüklenmektedir. 
Tesiste yer alan decoupling röle ayarları 3 
farklı gerilim seviyesi ve 4 farklı frekans 
seviyesi belirlenerek hesaplanmıştır. 
Frekans seviyelerinden ikisinde zamana 
bağlı değişim hızları da göz önünde 
bulundurulmuş ve parametrelendirmeye 
eklenmiştir. Reaktif akış yönü bilgisi ise 
sadece tek bir gerilim seviyesine 
kullanılmıştır. Set edilen tüm 
parametrelerin süreleri de hesaplanarak 
röleye yüklenmiştir. Tesiste bulunan 
decoupling rölesinin algoritmasını gösteren 
lojik diyagram Şekil-1'de görülmektedir. 



	  
	  

 

 
 

 
Şekil-1. Decoupling Rölesi Lojik Diagramı 

 
Şekil-1’de de görüldüğü gibi tüm hata 
durumlarında tesisin enterkonnekte 
sistemden ayrılıp ada moduna geçmesi 
için EDM’de bulunan giriş kesicilerinin 
kapalı durumda olması ve minimum 1 
adet elektrik üretim tesisinin devrede 
olması şartı da aranmaktadır. 

Decoupling rölesinin arızayı tespit edip 
tesisi enterkonnekte sistemden ayırması 
için giriş kesicilerine trip sinyalini 
gönderdiği anda yük atma işleminin 
başlaması için de yük atma PLC input 
modülüne sinyal göndermektedir. Bu 
aşamadan itibaren yük atma sistemi 
devreye girmekte ve tesisin elektrik 
üretim tüketim dengesinin sağlanması 
için gerekli yüklerin atılmasını 
sağlamaktadır. Normal operasyon 

koşullarında tüm jeneratörler ekonomik 
olmak adına ve güvenlik nedeni ile tam 
kapasite ile yüklenmemelidir. Toplam 
kapasitenin %6-10 mertebesinde üretim 
kapasitesinde rezerv kuvvet 
bırakılmalıdır. [3] Tüm bu işlemler kısa 
sürelerde gerçekleşmekte olup bu 
süreler yük atma kısmında ayrıntılı 
olarak belirtilmektedir. 

3. YÜK ATMA SİSTEMİ 
Yük atma sisteminin ana algoritması 
decoupling sisteminden, EDM/TDM 
154kV/34,5kV ana fider 
operasyonlarından ve jeneratör 
kesicilerinin pozisyon 
değişikliklerinden başlatma alacak 
şekilde kurgulanmıştır. Hesaplamalarda 



	  
	  

tüm ekipmanların aktif güç değerleri 
kullanılmakta ve bu değerler tesiste yer 
alan enerji otomasyon ve scada sistemi 
ile haberleşerek elde edilmektedir. 
Öncelikli olarak yük atma sistemine 
birçok kesiciden gelen pozisyon ve güç 
bilgileri ile anlık şebeke konfigürasyonu 
belirlenir. Sisteme bağlı ET-200M 
remote I/O modülleri üzerinden direk 
komut gönderilebilmekte ve durum 
bilgileri sorgulanabilmektedir.  Sisteme 
Windows tabanlı Wincc programı ile 
erişilmektedir. 

Stabilite hesapları sonucunda PLC 
tarafından yapılacak yük atma işleminin 
en kötü koşuldaki arıza halinde yaklaşık 
250 ms içerisinde tamamlanması 
gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. [6]  
Bu süre decoupling sinyalinin üretilmesi 
anından başlayıp yük kesicisinin açma 
işlemini tamamlamasına kadar olan 

zaman dilimini içerir. Tüm sistemde 
direk kablolar ile trip komutları 
ekipmanların kesicilerine ulaştırılması 
ekstra zaman gecikmelerini önlemek 
için yapılmaktadır. [4] Şekil 2’de yük 
atma işlemine ait süreler verilmiştir. 
Yük atma süresi şu kısımlardan oluşur: 

• Decoupling sinyalinin PLC ye 
iletilmesi 

• PLC’nin arızayı algılaması ve 
ET200M I/O modülündeki 
çıkışların aktif edilmesi (100 
ms) 

• Yük atma işleminde kullanılan 
yardımcı rölenin kontak kapama 
zamanı (30 ms) 

• Sistemdeki en yavaş kesicinin 
açma zamanı (120 ms) 

 

 

 
Şekil-2 Yük Atma Zamanı

PLC denetimli yük atma 
otomasyonunda Organizasyon Blok 
(OB1) PLC döngüsünün gerçekleştiği 
bloktur. [7] Tüm yazılım bu blok 
içerisinde yer alır. OB1 içersinde yer 
almayan yazılımlar PLC tarafından 
değerlendirilmez. Yazılım için gerekli 
olan fonksiyonlar OB1 bloğu içerisinde 
çağırılırlar ve çağırıldıkları sıra ile 
işlenirler. 
PLC Kontrollü yük atma işlemi sadece 
sistemin içinde bulunduğu duruma ait 
yük atma senaryolarını çalıştırır. Durum 

tespiti TDM, EDM kesicilerinin 
pozisyonları dikkate alınarak yapılır. Bu 
kesicilere ait pozisyon bilgilerindeki bir 
belirsizlik hatalı hesaplamalara neden 
olabilir. Kesicilerde oluşacak arıza 
durumunda da PLC yük atma işlemini 
iptal eder. Gerekli alarmları üretir. 
Yazılıma ait tüm fonksiyonlar 
çalışmaya devam eder, ancak yük atma 
senaryoları tetiklenemez. Jeneratörlere 
ait kesicilerden herhangi birinden ara 
pozisyon arızası geldiği sürece ilgili 
jeneratöre ait yük atma senaryosu 



	  
	  

deaktif edilir. Ara pozisyon arızası 
ortadan kalktığı anda jeneratöre ait yük 
atma senaryosu operatör onayı 
beklenmeden PLC tarafından tekrar 
aktif edilir. 

Sistem daha öncede belirtildiği gibi 
decoupling rölesinden bağımsız olarak 
EDM ve TDM kesicilerin açması 
sonucu da şebekeden ayrılabilir. Bu 
esnada PLC kontrollü yük atma sistemi 
bu ayrılmayı frekans yük atması gibi 
değerlendirecektir. 
İstasyon girişlerine ve yüklere ait 
rölelerden alınan aktif güç değerleri, 
enerji otomasyon ve scada PLC’lerinde 
yük atma PLC’sine iletilecek şekilde 
parametrelendirilmiştir. Enerji 
otomasyon ve scada PLC’lerinden 
herhangi birinde olabilecek olası bir 
haberleşme problemi yük atma sistemi 
için büyük bir problem 
oluşturmamaktadır. Yukarıda 
açıklandığı gibi enerji otomasyon ve 
scada PLC’lerinden sadece yüklere ait 
güç bilgileri alınmaktadır. Bununla 
birlikte haberleşme hattı kopsa bile 
önceden okunmuş olan son güç 
değerleri PLC içerisindeki ilgili 
alanlarda saklı kalacak ve yük atma 
hesaplamalarında okunan bu son değer 
kullanılacaktır. 

Sistemde oluşabilecek bir yük atma 
operasyonunda arızadan belli bir süre 
önce okunmuş olan güç değerinin 
kullanılması gerekir. Çünkü arıza 
anında güç değerlerinde arızanın 
niteliğine de bağlı olarak dalgalanmalar 
oluşur. Çeşitli arıza durumlarında 
oluşan güç dalgalanmaları ve bunlara ait 
süreler stabilite raporlarından daha 
geniş bir şekilde incelenebilir. [6]    
Dalgalanma sırasında ölçülen değerler 
ile yapılacak bir yük atma işlemi doğru 
verilere dayanmadığı için sağlıksız olur. 
Söz konusu olumsuz durumu 
engellemek için yük atma işleminde 
hesaplar arıza anından 2 sn önce 

okunmuş olan güç değerleri dikkate 
alınarak yapılmaktadır. Böylece kararsız 
durum yük atma hesaplamasına 
olumsuz bir etki yapmamış olacaktır.  
Yük atma sisteminde yer alan yüklere 
ait aktif güç değerlerinin sıfırdan büyük 
olup olmadığı kontrol edilir. Güç değeri 
sıfırdan büyük ise ilgili yüke ait bit 
setlenir ve bu bit kesici hazır sinyalinde 
kullanılır. Şayet bit setli değil yani güç 
değeri sıfırdan büyük değil ise kesici 
yük atmaya dâhil edilmez. 
Kesici yük atmaya dâhil sinyali 
oluşturulurken donanım olarak 
aşağıdaki bilgiler birleştirilerek PLC’ye 
“Kesici hazır” sinyali olarak iletilir. 

• Kesici işletme konumunda 

• Kesici devrede 

• Kesici kumanda otomatı kapalı 

“Kesici hazır” sinyali PLC yazılımında 
aşağıda açıklanan sinyaller ile 
birleştirilir ve kesicinin yük atma 
hesaplarına katılıp katılmayacağına dair 
karar verilir. 

• Bara A-B kumanda gerilimi var  

• Input/Output modülü OK 

• Yük güç değeri sıfırdan büyük 
Bu koşulların tümü gerçekleşmiş ise 
ilgili kesici yük atma hesaplamalarına 
dâhil edilir. Ancak diğer bir önemli 
nokta da kesicinin EDM de hangi bara 
ya bağlı olduğunun tespit edilmesidir. 

Yük atma sisteminde 3 adet “Yük Atma 
öncelik listesi (Priorty List)”  vardır. Bu 
listeler 400 adet kesiciye göre 
tasarlanmıştır. Operatör bu listeleri 
sezonluk, üretim durumunu vb. 
koşulları göz önüne alarak doldurabilir.  
Listelerden sadece biri aktiftir. Şekil-
3’de tesisin aktif yük atma listesine ait 
ekran görüntüsü yer almaktadır. 
Yük atma PLC tarafından yapılan 
hesaplamalar sonucunda atılacak yükler 



	  
	  

belirlenir. Belirlenen yükler yük atma 
WinCC ye iletilir. Böylece operatör 
atılacak yükleri yük atma işlemi 

gerçekleşmeden önce görme imkânına 
sahip olur. Şekil-4’de atılacak yüklere 
ait ekran görüntüsü yer almaktadır.

 

 

Şekil-3 Yük Atma Öncelik Listesi



	  
	  

Şekil-4 Atılacak Yükler 
 

TDM, EDM istasyonunda bulunan 
şebeke giriş kesicileri ile EDM Kuplaj 
kesicisine ait pozisyon bilgileri 
değerlendirilerek sistemin çalışma 
durumu tespit edilir. Sistemde altı 
değişik çalışma durumu ve her duruma 
ait farklı sayılarda senaryo vardır.  

• Durum 1: Kuplaj kesicisi kapalı, 
Bara A ve/veya Bara B şebeke 
ile paralel (4 adet senaryosu 
vardır) 

• Durum 2: Kuplaj kesicisi kapalı, 
Bara A ve Bara B ada modunda 
(8 adet senaryosu vardır) 

• Durum 3: Kuplaj kesicisi açık, 
Bara A şebeke ile paralel Bara B 
şebeke ile paralel (8 adet 
senaryosu vardır) 

• Durum 4: Kuplaj kesicisi açık, 
Bara A şebeke ile paralel Bara B 

ada modunda (11 adet senaryosu 
vardır) 

• Durum 5: Kuplaj kesicisi açık, 
Bara A ada modunda Bara B 
şebeke ile paralel (11 adet 
senaryosu vardır) 

• Durum 6: Kuplaj kesicisi açık, 
Bara A ada modunda Bara B ada 
modunda (14 adet senaryosu 
vardır) 

PLC’de aynı anda yukarıda verilen altı 
durumdan sadece biri aktif olacaktır. 
PLC tespit edilen duruma ait senaryoları 
belirleyecek ve sadece belirlediği 
senaryolara ait hesaplamaları 
yapacaktır. Bir durumdan diğerine 
geçildiğinde eski duruma ait 
hesaplamalar resetlenerek yeni duruma 
ait hesaplamalar yeni senaryolar dikkate 
alınarak yapılacaktır. 

 



	  
	  

Her PLC döngüsünde belirlenmiş 
duruma ait senaryolardan sadece biri 
için hesaplama yapılmaktadır. Böylece 
PLC ye ait toplam döngü süresi 
kısaltılmaktadır. Bu sayede olası bir 
arıza durumu, tüm senaryoların aynı 
anda hesaplanmasına oranla çok daha 
kısa bir sürede tespit edilmekte ve yük 
atma işlemi daha kısa süreler içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. 
Hesaplamalar yapılırken PLC döngüsü 
içerisinde (OB1) yer alan bir döngü 
oluşturulur. [7] Bu döngü atılacak güç 
miktarı atılması gereken güç 
miktarından büyük oluncaya kadar yük 
atma sırasını ve kesici hazır bilgisini 
dikkate alarak yük veya yük guruplarını 
yük atma işlemine dâhil eder. Atılacak 
güç miktarı atılması gereken güç 
miktarından büyük olunca döngüden 
çıkılır ve PLC normal döngüsünde yer 
alan işlemleri takibe devam eder. 
Şayet bir arıza oluşmuş ise yazılımda 
hesaplamaların bulunduğu kısım atlanır 
ve arızaya ait çıkışlar arıza öncesi 
yapılmış olan son hesaplamalar 
doğrultusunda aktive edilir. 

Hangi yüklerin atılacağına hesaplama 
bloğu içerisinde aşağıdaki koşullar 
dikkate alınarak karar verilir:   

• Atılması gereken güç miktarı 

• Kesici yük atmaya dâhil bilgisi 

• Yüklere ait aktif güç değerleri 

• Yük veya yük gurubu atma 
sıralaması (WinCC’den girilen 
değer) 

Senaryolardan herhangi birinin 
çalışması durumunda o senaryo için 
ayrılmış olan bir zamanlayıcı tetiklenir 
ve PLC yazılımının hesaplama kısmı 
atlanarak çıkışların aktive edileceği 
kısma ulaşılır. Bu bölümde,  
gerçekleşmiş olan senaryoya ait 
önceden hesaplanarak hazır hale 

getirilmiş yük atma bilgileri aynı 
senaryoya ait zamanlayıcının da 
çalışması ile birlikte kesicileri devre dışı 
et komutlarına dönüştürülür ve yük 
atma işlemi gerçekleştirilir. 

Yük atma işlemi, gerçekleştirilirken 
aynı anda başka bir senaryonunda 
çalıştırılması gerekebilir. Örneğin 
şebekeden ayrılma işlemi esnasında 
jeneratörlerden biride devre dışı olabilir. 
Bu durumda PLC yazılımı içerisinde 
öncelikle şebekeden ayrılma işlemine 
bir tepki verilerek uygun yük atma 
işlemi gerçekleştirilir.  Takip eden 
döngüde jeneratör arızasına tepki verilir 
ve uygun yük atma işlemi 
gerçekleştirilir. Bu arızalar aynı anda 
olsalar bile PLC bundan etkilenmez ve 
doğru yük atma işlemini gerçekleştirir. 

Çıkışların aktif edilmesi ile birlikte 
kesiciler devre dışı olacaklardır. Ancak 
yük atma işlemi esnasında kesici 
herhangi bir nedenden ötürü devre dışı 
olamayabilir. Bu durumda yük atma 
WinCC sistemine ilgili kesiciye ait 
“Yük atılamadı” ihbarı iletilerek 
operatör uyarılır. 

Bir yük atma işlemi gerçekleştikten 
sonra PLC daha önceden yapılmış tüm 
hesaplama sonuçlarını resetler. Bu 
sayede sistem yük atma sonrası 
oluşacak olan yeni duruma hazır hale 
gelir. Yük atma işlemi tamamlanmış 
olan senaryoya ait güç değeri de 
sıfırlanır. Böylece bu değerin 
kullanıldığı hesaplamalarda oluşa-
bilecek herhangi bir hata engellenmiş 
olur. 
Tüm bu bilgiler ışığında PLC denetimli 
yük atma sisteminin yetenekleri şu 
şekilde özetlenebilir; 

• Yük atma sıralaması değiş-
tirilebilir: 

Operatör isteği doğrultusunda üç farklı 
yük atma sıralaması listesi 
oluşturabilmektedir. Bu listelerin üçünü 



	  
	  

de PLC’ye yükleyebilmekte ve istediği 
listeyi WinCC ekranından bir buton ile 
aktif edebilmektedir.  

• Devre dışı olmuş kesiciler 
dikkate alınmaz:  

Bir yükün yük atma manevrasına dâhil 
olabilmesi için yük atma sırasının 
gelmiş olması yetmez, aynı zamanda bu 
yükün devrede olması da gerekir. Şayet 
sırası gelen yük devre dışı ise, bu yük 
dikkate alınmamakta ve bir sonraki yük,  
yük atma hesaplamasına dâhil 
edilmektedir. 

• Hesaplamalar arıza oluşmadan 
önce yapılır:  

Hesaplamalar arıza hali oluşmadan 
yapılmakta ve bu sayede en kısa sürede 
yük atma işlemi gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca operatör hangi arıza durumunda 
hangi yüklerin atılacağını ve atılacak 
güç miktarını yük atma bilgisayarından 
izleyebilmektedir. 

• Operatör yük gurupları 
oluşturabilmektedir:  

Operatör aynı önem derecesinde 
gördüğü veya aynı prosese ait yüklerden 
guruplar oluşturabilmektedir. Guruplar 
oluşturulurken tesisteki farklı bölge ve 
büyüklükteki istenilen yükler bir araya 
getirilebilmektedir. Operatör yük 
guruplarını, guruba ait yüklere aynı yük 
atma sırasını vererek oluştura-
bilmektedir. 

• Sisteme ait diagnostik kontrolü 
yapabilmektedir:  

PLC sistemi alt istasyonlara ait kartları, 
DC kumanda gerilimini ve haberleşme 
hatlarını kontrol eder. Olası bir arıza 
durumunda WinCC ekranında arıza 
noktasını belirtilir. Ayrıca otomatik 
olarak arızalı istasyonu yük atma 
hesaplarından çıkartılır. Arıza gideril-
diğinde sistem eski haline döner. 

• Ardışık yük atma:  

Kısa süreler içerisinde arka arkaya 
meydana gelebilecek arıza hallerinde 
sistem doğru yük atma yapabilmektedir. 
Örneğin sistem şebekeden ayrıldığı 
anda jeneratörlerden herhangi biri 
arızalanabilir. Yük atma sistemi önce 
ayrılma ile ilgili yük atma işlemini 
ardından jeneratör arızası ile ilgili yük 
atma işlemini doğru olarak yerine 
getirebilmektedir. 

• Atılamayan yükler tespit 
edilmektedir:  

Yük atma emri gönderilen kesici 
herhangi bir nedende dolayı devre dışı 
olmaz ise bu kesici için yük atma 
WinCC’sinde alarm üretilir. 

4. TESİSTE YAŞANAN ARIZA 
ÖRNEĞİ 
23.07.2011 tarihinde TEİAŞ 
Çakmaktepe Aliağa-2 hattında 
gerçekleşen arıza sonrası sistemde 
gerilim düşümü meydana gelmiştir. 
00:00:27:236’da Decoupling rölesi 
sistemdeki düşük gerilimi (set değeri: 
27-2 %85Un, 200 msn) algılamış, 
00:00:27:436’da röle trip komutu 
üretmiş ve 00:00:27:533’te TEİAŞ giriş 
kesicileri devre dışı olarak tesis ada 
moduna geçmiştir. TEİAŞ girişindeki 
normal değeri 34,5kV olan gerilimin 
15,525 kV değerine kadar düştüğü tespit 
edilmiştir. 00:00:27:498’de yük atma 
PLC’si tarafından yük atma komutu 
üretilmiştir. 17. Kademeye kadar 40 
ekipman yük atma nedeniyle devre dışı 
olmuştur. Yük atma PLC’si tarafından 
atılması planlanan yüklerin toplam gücü 
11,520 MW olup tamamı atılmıştır. Yük 
atma PLC’sinin hesapladığı değer ile 
gerçekleşen değer %100 uyuşarak 
başarı ile çalışmıştır. 00:25:18:089’ta 
TEİAŞ ile tekrar paralele girilmiştir. 

Arızada decoupling ve yük atma 
sistemlerine ait olayların süreleri ile 
birlikte akışı şu şekilde gerçekleşmiştir; 



	  
	  

• 00:00:27:236 Decoupling rölesi 
düşük gerilimi algılamış ve pick-
up sinyali üretmiştir. 

• 00:00:27:436 Decoupling rölesi 
düşük gerilim trip sinyali 
üretmiştir. 

• 00:00:27.521 Yük atma trip 
sinyalleri üretilmiştir. 

• 00:00:27.533 EDM TEİAŞ giriş 
kesicileri açmıştır. 

• 00:00:27.554 Yük atma trip 
sonucu kesiciler açmış ve yük 
atma tamamlanmıştır. 

Arıza sonrası decoupling ve yük atma 
sistemi 318 ms içerisinde tüm işlemleri 
tamamlamıştır. 

Şekil-5’de yük atma sonrası rapor 
sayfasına ait ekran görüntüsü yer 
almaktadır. 
 

 
Şekil-5 Yük Atma Rapor Sayfası 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

5.SONUÇ 
Bu makalede büyük ölçekli bir 
endüstriyel tesiste elektrik altyapının 
daha güvenilir ve TEİAŞ enterkonnekte 
sistemden daha az etkilenir hale 
getirebilmek için tesis edilen 
Decoupling ve Yük Atma sistemlerinin 
öncelikleri, tasarım parametreleri ve 
çalışma metodolojisi irdelenmiş,  benzer 
çalışma yapmak isteyen tesislere örnek 
olabilmek, bilgi aktarabilmek 
amaçlanmıştır. 
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