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DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ 

YILDIRIM ERKEN UYARI SİSTEMİ 

YILDIRIMA KARŞI KORUMA  

 
 
 
                           

 
 
 
                           



• Deprem erken Uyarı Sistemi ile deprem kaynaklı tehlikelere karşı tedbir alınıp 
daha büyük felaketlerin önlenmesi. ( Hem Proses ve Çevresel etkileri, hem de 
İş Güvenliği açısından ) 

 

• Proses Emniyetinde Yıldırım Erken Uyarı Sistemi ile yıldırım kaynaklı 
tehlikelere karşı tedbir alınıp daha büyük felaketlerin önlenmesi. ( Hem 
Proses ve Çevresel etkileri, hem de İş Güvenliği açısından ) 

 

• Proses emniyetinde elektrik elektronik sistemlerin Yıldırıma karşı koruma 
çözümleri ile ilgili yeni yaklaşımlar. ( Hem Proses ve Çevresel etkileri, hem de 
İş Güvenliği açısından ) 

 



Direktif 2012/18 EU 
Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances ( 3 ) lays down rules 
for the prevention of major accidents which might result from certain industrial activities and the limitation of their consequences for human 
health and the environment. 

Major accidents often have serious consequences, as evidenced by accidents like Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse and 
Buncefield. Moreover the impact can extend beyond national borders. Thisunderlines the need to ensure that appropriate precautionary action 
is taken to ensure a high level of protection throughout the Union for citizens, communities and the environment. There is therefore a need to 
ensure that the existing high level of protection remains at least the same or increases. 

 Bazı endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanabilecek Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi için kuralları ve bunların çevre ve insan 
sağlığına ilişkin sonuçlarının sınırlandırılmasını öngören 9 Aralık 1996 tarihli ve 96/82 / EC sayılı Konsey Yönergesi (3) ilgilidir.  

Büyük kazalar çoğu zaman Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse ve Buncefield gibi kazalar tarafından kanıtlanan ciddi sonuçlar 
doğurur. Dahası, etki ulusal sınırların ötesine uzanabilir. Bu, Birlik genelinde vatandaşlar, topluluklar ve çevre için yüksek seviyede koruma 
sağlamak için gerekli ihtiyati tedbirlerin alındığından emin olma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, mevcut yüksek koruma seviyesinin 
en azından aynı veya arttığından emin olunması gerekmektedir. 

Major accidents can have consequences beyond frontiers, and the ecological and economic costs of an accident are borne not only by the 
establishment affected, but also by the Member States concerned. It is therefore necessary to establish and apply safety and risk-reduction 
measures to prevent possible accidents, to reduce the risk of accidents occurring and to minimise the effects if they do occur, thereby making it 
possible to ensure a high level of protection throughout the Union. 

Büyük kazalar sınırların ötesinde sonuçlar doğurabilir ve bir kazanın ekolojik ve ekonomik maliyetleri yalnızca etkilenen kuruluş tarafından değil 
aynı zamanda ilgili Üye Devletleri ilgilendiridir. Bu nedenle, muhtemel kazaları önlemek, kaza riskini azaltmak ve meydana gelirse etkileri en aza 
indirgemek için güvenlik ve risk azaltma önlemleri oluşturmak ve uygulamak ve böylece Birlik boyunca yüksek bir koruma seviyesinin 
sağlanmasını sağlamak gereklidir . 



Direktif 2012/18 EU 
In order to reduce the risk of domino effects, where establishments are sited in such a way or so close together as to increase the likelihood of 
major accidents, or aggravate their consequences, operators should cooperate in the exchange of appropriate information and in informing the 
public, including neighbouring establishments that could be affected. 

İşyerleri, büyük kazaların olma ihtimalini artırmak veya sonuçlarını ağırlaştırmak için öyle ya da böyle birbirine oturtulduğunda domino etkileri 
riskini azaltmak için operatörler, uygun bilgi alışverişinde ve halkı bilgilendirmek için işbirliği yapmalıdır , Etkilenebilecek komşu kuruluşlar da 
dahil olmak üzere. 

HEDEF   Can Kayıpları ve Büyük Kazaların Oluşumunu Önlemek ve  
  Sınırlandırmak 

  Çevre Felaketlerini Önlemek ve Sınırlandırmak 

  Mal ve Ekonomik Kayıpları Önlemek ve Sınırlandırmak  
 





Marmara 01 / 1900 – 01 / 2017 Depremler 

TOPLAM 648 Ad.  Mag. 4 ve üzeri deprem gerçekleşmiş. 15 Ad. deprem Mag. 7’nin üzerinde, ortalama 7 – 8 
yılda Mag. 7 ve üzeri deprem oluyor.   



TOPLAM 4 Mag. Ve üzeri 1.206 Deprem. 6 Mag. Ve üzeri 18 Deprem. 1 Ad. 7 Mag ve üzeri Deprem   

İzmir  01 / 1900 – 01 / 2017 Depremler 



Deprem kaynaklı Felaketler !!! 
 Fukuşima Nükler Santralı  2011  
 
- 9 M lik Deprem kaynaklı tusunami sunucu 2 nolu reaktörün 

kontrolden çıkması. 
- Tusunami tedibiri olmasına rağmen oluşan tusunami büyük 

dalgalar üretip mevcut dalga setlerini aşmıştır. (5,70 mt 
setler) 

- Reaktörün otonom çalışması gereken kondens sistem 
vanası manuel açılmalı ??? 

- Sistem ve Kontrol odası enerjisiz kalınca hiçbir enstrüman – 
gösterge çalışmadığından yanlış kararlar verildi. 

- TEPCO çalışanları ne yapacaklarını bilmiyorlardı ve bu 
senaryo daha önce hiç uygulanmamış.  

 
 
 



Deprem kaynaklı Felaketler !!! 
 Ukrayna Çernobil Nükler Santralı  1986  
 
- Santral Pripjat ve Teterow fay hat üzerine kurulmuş. Oysa o 

dönem deki Sovyet Yönetimi jeolojik açıdan uygun bölgeye 
kurulduğunu bildirmiş. 

- Reaktörün soğutması için gerekli olan Denpro nehri yakının 
da olması nedeniyle bu bölge seçilmiş. 

- 4’cü reaktör deki patlamadan hem önce ( 20 sn.) deprem 
yaşanmış.  

- Depremin reaktörün kontrol sisteminde hata ya neden 
olup etkilediği düşünülüyor.  

- Soğutma sistemi ani biçimde devre dışı kalması ile reaktör 
kontrolden çıkmış, manuel Emergency Shut Down işlemi 
geç yapılmış.  
 

 
 
 



Deprem kaynaklı Felaketler !!! 

- Rus Sismologlara göre Deprem büyüklüğü Richter 
Ölçeğine 2,5 M olmuş.  

- Ancak Uzmanlar  ½ dakika boyunca 7 veya 8 M’lik   
     depremin  reaktörü bloğunu sarstığını belirtiyorlar.   

- Çernobil kazası konferansında o dönem ki Sovyet 
delegasyonu bşk. Valeri Legasof resmi tez olan insan 
hatası tezini sürdürür.   

- Konferanstan 1,5 sene sonra Moskova da ki evinde intihar 
ediyor ve hala hafızalara « ben yalan söylemedim ama 
bütün gerçeği de anlatmadım» sözleri kaldı.   

- 1996 yılında Rus ve Ukrayna karma komisyonu reaktör 
kazası öncesi depremin yaşandığını sonucuna vardı. 



Varılan Sonuçlar / Hatalar ? 

• Depremin yeterince dikkate alınmaması / göz ardı edilmesi, ihmal edilmesi 

 

• Yetersiz Risk Analizi. 

 

 
• Proses Dışı Risk Varlığı : Prosesin deprem düşünülerek yeterli 

seviyede otomasyonla entegre edilmemiş olması (manuel 
emergency shut down sistemi, emergency sistemi test nedeniyle 
devre dışı bırakılmış ). 
 



Soru : Kaç Adet Tesisimiz Kuzey Anadolu Fay 
hattı üzerinde kurulu ? 
• GSYH’nın 65%’i Marmara Bölgesinde gerçekleşiyor, Nüfusun 43%. İlk 500 Kuruluşun  

• 1) İstanbul 182 Şirket      

• 2) Kocaeli 32 Şirket 

• 3) İzmir 40 Şirket  

• 4) Bursa 30 Şirket    

• Çalıştığınız Şirket deprem bölgesinde mi ? 

• Deprem Erken Uyarı sisteminin olduğunu biliyormusunuz ?  

• Depremin bir domino etkisi yaratabileceğini biliyormusunuz ? 

 

 

• Prosesin deprem düşünülerek yeterli seviyede otomasyonla 
entegre edilmemiş olması, teknolojik sınırlar ve senaryolar (manuel 
emergency shut down). 
 



MASTER Yardımcı Cihaz1 

 
 
 

Bina Yönetim 
Sistemi   

 

POWER 
ERROR 
ALARM 

DC 12 -24V 

2 X 2 sirenler 

MASTER Yardımcı Cihaz2 

 
 

TABD 

DC 12 -24V 

 
 
 

Lojik 
Modül 

 
 
 

Alarm 
sinyal 

Alarm 
Sinyal 

Alarm 
sinyal 

Yardımcı Cihaz 

Bus 

Master Cihaz Master Cihaz 

VERİ KAYDI :  
Gerçekleşen Depremler 
kayıt altına alınabilir, takip 
edilebilir. Raporlama 
 
SMS Mesajı : SMS ile ilgili 
kişileri Bilgilendirme 

Bus 

DC 12 -24V 

DC 12 -24V 

DC 12 -24V 

DC 12 -24V 

Yardımcı Cihaz Yardımcı Cihaz Yardımcı Cihaz 

Çift redundant Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Ana Kontrol Sistemine Bağlı, Veri 
Kaydı, SMS- Email ile bilgilendirmesi ve ANDON Ekran Uygulaması 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://akakce.cubecdn.net/arcelik/arcelik-a50-lb-9336-led-z.jpg&imgrefurl=http://www.akakce.com/televizyon/en-ucuz-arcelik-a50-lb-9336-led-fiyati,2238365,6.html&docid=kPU6Z0etQyGvHM&tbnid=zEETjhPHlwBaCM:&vet=1&w=500&h=323&safe=active&bih=662&biw=1366&q=Ar%C3%A7elik Ekran%C4%B1&ved=0ahUKEwjM-5jYrbDRAhVGEiwKHSDfDDQQMwhAKB0wHQ&iact=mrc&uact=8


 
 

• Proses Yönetim Sistemine Dahil Olmak ve deprem şiddetlerine göre proses senaryoları uygulamak. 
• Sistem yıkıcı olan «S» dalgası ulaşmadan «P» dalgasından gelecek olan Depremin şiddetini belirliyor. 
• Sistem 8 Farklı deprem şiddetine ayarlayabiliyorsunuz ve 8 Farklı şiddete karşılık 8 kuru kontak çıkışını 

alabiliyorusunuz. Kontrol sistemi - SCADA’da üzerinden senaryoya göre kontrol olanağı. 
 

• İç ve dış mekan uyarma ( Sesli Uyarı – Email / SMS – Ekran dan uyarı ). 
• Gaz / Yakıt /  Su vanalarını kapatma. 

 
•  Elektrik kapatma ( DİKKAT ÇOK İYİ DÜŞÜNÜMELİ ) 
•  Asansör ve yürüyen merdivenlerin park konumuna getirilmesi. 

 
•  Kaçış ve emniyet kapılarının açılması. 
•  Acil durum elektrik jeneratörünü devreye almak. 

 
•  Acil aydınlatmayı açmak. 
•  Köprü-,Tünel ve tren sinyal düzenlerinin çalıştırılması. 

 
• Verilerin korunması. 
• Bina yönetim sistemine dahil olmak.  

 
 

Soru : Sistem ile Neler Yapılabilir. 



Çalışma Prensibi Depremin P- ve S- Dalgaları  

• Depremlerin birincil  (P) ve ikincil (S) dalgaları vardır. 

 

•  P- dalgası her hangi bir yıkıma neden olmaz ve bu yüzden 

insanlar arasından pek hissedilmez 

 

•  S-dalgası ise insanlar ve çevre için yıkımlara sebep olmaktadır 

 

•  P-dalgası, S- dalgasından yaklaşık 2 kat kadar daha hızlıdır 

 

•  P-dalgası her zaman ilk ulaşır 

 

•  O zaman şöyle denilebilir: Depremler kendileri için GELİYORUM                          

     uyarısı vermektedir 

 



Magnitüd-Şiddet Animasyonu 

 



*) bu süre her insan için farklı olabilir. 

Evre Depremin bina üzerinde etkisi İnsanların düşünme ve hareket biçimi 
Zaman 

[Saniye) 

1 
Bina yavaşça titremeye başlıyor. S- 

dalgası binaya ulaştı! 

Ne oluyor ya? Nedir bu ? Bu nereden 

geliyor? 
Zaman- 2* 

Acaba kamyon mu, deprem mi, vs. ? kaybı 2* 

2 
Binadaki titreşim gittikçe 

kuvvetleniyor! S dalgası büyüyor. 
Tahmin: Bu bir deprem!  Zaman- 2* 

Ortaya çıkan panik! kaybı 2* 

3 

Binadaki titreşim artarak devam 

ediyor. S dalgasının büyüklüğü de 

artıyor. 

Anlama: Bu bir deprem! 2* 

Eğer bu deprem gece olursa, tam Ne yapabilirim? Zaman- 2* 

bu sırada insanlar uyanacaklar ve b 
Nerede ve nasıl kendimi güvene alabilirim.? 

Ailem ne olacak? 
kaybı 2* 

1. Evreden başlamış olacaklar1. 

   Evdeki güvenli yer nerede?                                                                         

Dışarı mı kaçmalıyım? 

 

2* 

4 
Binadaki en şiddetli titreşimlere 

ulaşıldı.  
Kapıya doğru koşmaya çalışılıyor 2* 

S dalgası en yüksek seviyeye ulaştı Kapı açılmıyor, kapı sıkıştı Zaman- 2* 

Eğer bu durumda bina depreme dayanıklı 
değilse bu aşamada ilk çatlaklar oluşacak 
ve sonra bina çökecek.  

P A N I K!  

Burada güvenli bir yer var mı?  

Artık koşulamıyor yere düşülüyor! 

kaybı 2* 

Depremin algılanması- Hayat Kurtarabilecek Süre! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

 İşin niteliğine göre çalışmayı ertelemek, yavaşlatmak, durdurmak veya başlamamak !    
     
Örnek : Yüksek te yapılacak işler – Montaj / İstifleme İşleri – İskele üzeri işler gibi. 
 
Örnek : Vinç Sepeti içinde Montaj / Çalışma 
 
 



Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

 İşin niteliğine göre çalışmayı ertelemek, yavaşlatmak, durdurmak veya başlamamak !    
     
Örnek : Hassasiyet gerektiren işler – Robot Uygulamaları – Döküm İşleri – Kaynak İşleri – Hat Üretimi gibi 
 
 



Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

 İşin niteliğine göre çalışmayı ertelemek, yavaşlatmak, durdurmak veya başlamamak !    
     
Örnek : Kimyasal / Yanıcı / Patlayıcı Maddeler ile yapılan çalışmalar – Asit / Kostik / Gaz gibi. 
 
 



Başka Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

SİSMİK DAYANIMLI İŞLETME 

 Örnek : Raf ve İstifleme Sistemi    
 
 



Başka Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

SİSMİK DAYANIMLI İŞLETME 

 Örnek : Trafo / Jeneratör    
 
 



Başka Endüstriyel Tesislerde Ne Yapılabilir ? 

SİSMİK DAYANIMLI İŞLETME 

 Örnek : Boru Hatları / Sistemleri   
 
 



• Deprem erken Uyarı Sistemi ile deprem kaynaklı tehlikelere karşı tedbir alınıp 
daha büyük felaketlerin önlenmesi. ( Hem Proses ve Çevresel etkileri, hem de 
İş Güvenliği açısından ) 

 

• Proses Emniyetinde Yıldırım Erken Uyarı Sistemi ile yıldırım kaynaklı 
tehlikelere karşı tedbir alınıp daha büyük felaketlerin önlenmesi. ( Hem 
Proses ve Çevresel etkileri, hem de İş Güvenliği açısından ) 

 

• Proses emniyetinde elektrik elektronik sistemlerin Yıldırıma karşı koruma 
çözümleri ile ilgili yeni yaklaşımlar. ( Hem Proses ve Çevresel etkileri, hem de 
İş Güvenliği açısından ) 

 







27 

Tehlikeyi Anlamak 



Makine Direktifi  



MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ MADEN 
İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER içerisinde  

• Ek 2 1.8. Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa; elektrikli kapsülle ateşleme yapılan açık ocaklarda, lağım 
delikleri gerekli tedbirler alınmadan doldurulmaz. Tehlike lağımın doldurulması sırasında meydana 
gelmişse doldurma işlemi derhal durdurulup, patlamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike 
geçinceye kadar bu alana kimsenin girmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ek-1’de yer alan patlayıcı 
maddelere ilişkin yönergede bu maddede yer alan hususlar da belirtilir.  



Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 
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Lightning Summit Houston  Mayıs 2013 
E.Williams MIT // A.Gasiewski Colorado University  



Yıldırım ile ilgili gerçekler 

• Plazmanın ısısı 27.000o C’ye  yaklaşabilir. 

 

• Genellikle 15-20,000 Amper, 200,000 Amperi aşabilir. 

 

• Ortalama bir yıldırımın izlediği yol  5-7 mil 
uzunluğundadır. Ekim 2001’de, Teksas’ta bir 
yıldırımın kat ettiği yol kaynağı olan fırtınadan 110 mil 
olarak ölçülmüştür. 

 

• Ortalama bir yıldırım genişliği 2-5 cm(1-2 inç) 
çapındadır. 



YILDIRIM EFSANELERİ 

• Yıldırım her zaman en yüksek noktaya 

düşer. 

 

• Yıldırım düşmesi için yağmur yağmalıdır.  

 

• Eğer yıldırımı görmüyorsan,  gök gürültüsü 

duymuyorsan, güvendesin.  

 

• Bir araç tekerleklerinden dolayı yıldırım 

bakımından güvenli bir yerdedir.  

 



YILDIRIM EFSANELERİ 

• Paratoner Bizi Yıldırıma Karşı 

 Korur. 

 

• Paratonerin Koruma Çapı içinde 

Güvendeyiz. 

 

• Bizim Topraklamamız var. Her sene 

Topraklamamızı ölçtürüyoruz. 

 

 

 

 

 

 



Paralel plaka kondansatörün uzaydan görünüşü 

İyonsfer 

Dünya Yüzeyi 



Türkiye’nin Yıldırım Durumu 

2008 – 2012 Ekim ayları km² ye 6,5 – 16 yıldırım deşarjı  

Yıldırım Oluşumunu Etkenleri:  
• Nem - Sıcaklık 
• Atmosferdeki Aerosol Miktarı 

[4] ÇİZLEGE 1  HAVA SICAKLIĞI ° C 

1970-2016 YILLARIN 5 EŞİT PERİYOTTA DEĞERLENDİRİLMESİ 

1970 - 1978 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,50 °C 

1979 - 1987 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,50 °C 

1988 - 1996 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,60 °C 

1997 - 2006 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 19,30 °C 

2007 - 2016 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 19,90 °C 

[4] ÇİZELGE 2  DENİZ SUYU SICAKLIĞI ° C 

1970-2016 YILLARININ SICAKLIK 5 EŞİT PERİYOTTA DEĞERLENDİRİLMESİ 

YILLAR Marmara Karadeniz Ege Akdeniz 

1970 - 1979 15,1° C 15,1° C 18,2° C 21° C 

1980 - 1989 15° C 14,8° C 18,2° C 21,1° C 

1990 - 1998 15,4° C 14,6° C 18,4° C 21,1° C 

1999 - 2007 15,7° C 15,5° C 18,9° C 21,6° C 

2008 - 2016 16,2° C 15,9° C 19° C 22° C 



100 V/m 

Dingin Havanın Elektrik Alanı 

Üst Atmosferin Durumu 

Yeryüzü 

Elektrik Alan Değeri 

NOT :  

V/m Elektrik alan 

değeridir. 2 bağımsız ayrı 

nokta arasındaki 

potansiyel farkın 

ölçümüdür. Radyo 

frekans vericilerinin 

oluşturdukları elektrik 

alanı tanımlada kullanılır. 

  



500 V/m 

Isınan Havanın Elektrik alaını 

Yeryüzü 

Hava Akımı 

0 ºC 



1-3000 V/m 

Fırtına Oluşumu 

Hava Akımı 

Yeryüzü 

0 ºC 



Olgunlaşan Fırtına 

10-20 mil 

Zemin 
IC: Bulut içi deşarj 

CC: Bulutlar arası deşarj 

CG: Bulutla yeryüzü arasında deşarj 



Elektriksel Ayakizi 

















10 Mil uzaklıktaki Fırtınadan Kaynaklı Yıldırım 

Deşarjı 



10 Mil uzaklıktaki Fırtınadan Kaynaklı Yıldırım 

Deşarjı 



10 Mil uzaklıktaki Fırtınadan Kaynaklı Yıldırım 

Deşarjı 



  Maviden gelen Deşarj  ( Bolt Out Of the Blue ) 

 



  Maviden gelen Deşarj  ( Bolt Out Of the Blue ) 

 



  Maviden gelen Deşarj  ( Bolt Out Of the Blue ) 

 



YILDIRIMIN ETKİSİ  
1. Yıldırım düştükten sonra 1 Mil Yarı çapa kadar etkili olur. Kablolar, 

topraklama sistemi, borular veya nemli toprak üzerinden ilerleyebilir.  

 

2. Havai Hatlar, Direk tipi Trafolar, Rüzgar Türbinleri vs. yıldırım için 

cazip yolu oluştur. 

 

3. 1  mil içindeki cihaz – sistemlerde program silinmeleri, hasarlar, 

arızalar, yanmalar oluşabilir. Proses Kontrolünde risk oluşabilir. 

 

4. Açık alan / Yüksek - Havadaki çalışmalarda iş kazaları / can kayıpları 

oluşabilir.  

 

5. Yanıcı parlayıcı madde salınımı/çalışmaları yapılan alanlarda yangın 

çıkabilir.  

 

6. Yıldırım kaynaklı enerji patlayıcı karışımların bulunduğu ortama 

erişip daha büyük felaketlere yol açabilir. 

 

7. Yıldırımın doğrudan deşarjı paratonere olacakmış gibi düşünülüyor, 

       oysa topraklama, boru sistemi, yeraltı kabloları, haberleşme hatları      

       üzerinden gelebileceği dikkate alınmıyor. 

 

1. Etkin Yıldırıma Karşı Koruma Planlanıp Yapılmalı. 

 



Direktif 2012/18 EU 
In order to reduce the risk of domino effects, where establishments are sited in such a way or so close together as to increase the likelihood of 
major accidents, or aggravate their consequences, operators should cooperate in the exchange of appropriate information and in informing the 
public, including neighbouring establishments that could be affected. 

İşyerleri, büyük kazaların olma ihtimalini artırmak veya sonuçlarını ağırlaştırmak için öyle ya da böyle birbirine oturtulduğunda domino etkileri 
riskini azaltmak için operatörler, uygun bilgi alışverişinde ve halkı bilgilendirmek için işbirliği yapmalıdır , Etkilenebilecek komşu kuruluşlar da 
dahil olmak üzere. 

HEDEF   Can Kayıpları ve Büyük Kazaların Oluşumunu Önlemek ve  
  Sınırlandırmak 

  Çevre Felaketlerini Önlemek ve Sınırlandırmak 

  Mal ve Ekonomik Kayıpları Önlemek ve Sınırlandırmak  
 



Çözümün 1’ci basamağı :   

• Yıldırım Erken Uyarı Sistemi kullanımı (Sistemin kurulu olduğu alan içine Yıldırım Düşmeden 

8 – 20 dak. önce uyarı veriyor ) 

•  Sistemin gözlem alanı ( Dış alan 8 - 30 mil )  ve deşarj alan    (İç alan 0,5 – 2,5 mil ) olarak iki 

ayarlanabilir etkin alanı var. İç alan yıldırımın düşeceği alandır.  

• İç alana Yıldırım düşme riski ortaya çıkınca sistem 2 enversör kuru kontak çıkışını çalıştırır. 

Bu kontaklar ile istenilen kontrol sistemine bilgi taşınabilir.  

• Sistem yazılımı üzerinden « Sarı Alarm – Kırmızı Alarm ve Tehlike Geçti » mesajlarını email ile 

gönderiyor. 

• Sistem yazılımı aynı zamanda « Event Historyası da tutuyor ».  

• Sistem toplam kaç adet deşarjın gerçekleştiğinin de sayısını size ekranında gösteriyor. 



Elektriksel “Ayak izi” 
 

• Her fırtına hücresi, yeryüzünde kendine özgü bir elektriksel 
ayak izi bırakır. 

 

• Yeryüzü ile fırtına hücresi arasında elektromanyetik deşarj 
meydana gelmesi için, ELEKTROSTATİK YÜKLENME 
MUTLAKA olmalıdır.  

 

 

 

 



YILDIRIM ERKEN UYARI SİSTEMİ 



 

• Proses Emniyetinde Yıldırım Erken Uyarı Sistemi ile yıldırım kaynaklı 
tehlikelere karşı tedbir alınıp daha büyük felaketlerin önlenmesi. ( Hem 
Proses ve Çevresel etkileri, hem de İş Güvenliği açısından ) 

 

• Proses emniyetinde elektrik elektronik sistemlerin Yıldırıma karşı koruma 
çözümleri ile ilgili yeni yaklaşımlar. ( Hem Proses ve Çevresel etkileri, hem de 
İş Güvenliği açısından ) 

 



Çözümün 2’ci basamağı :   

• Yıldırıma karşı doğru koruma ürünlerini kullanmak. 

 

 

Çalışması esnasında yanabilen, duman çıkaran, 
alevlenen, yangına sebebiyete neden olabilecek 
koruma ürünleri kullanılmamalı.   
 
Yüksek şebeke ard akımlarını iletebilen, bu esnada 
ısı üretmeyen, Tek kullanımlık olmayan defalarca 
Imax iletebilen ürünler seçilmeli. (EN 61643-
11:2012 ve IEC 61643-11:2011normların dışında UL 
/ NEMA ve IEEE şartlarını sağlamalı ) 
 
Hatalı konuma GÜVENLİ biçimde geçen ürünler 
tercih edilmeli. 
 
Risk analizinde bu hususa dikkat edilmeli. 



Yıldırıma Karşı Korumada Doğru Ürün Teknolojisi 

 Yüksek Termal Kapasite 

Aşırı gerilimler sırasında oluşan ısınmayı 

engeller ve MOV yaşlanmasını yavaşlatır. 

 Sağlam Aluminium Muhafaza 

Patlamaz 

 1500+ poundluk basınç  

Çok düşük dinamik direnç ve daha yüksek 

iletkenlik. 

 Fuel İçermez  

Yanmaz ve Duman çıkarmaz 

 Koaxial Simmetri & uniform akım dağıtımı 

 

 Yaşlanma sorununu ortadan kaldırıyor  

Isınmamasından dolayı. 

10 Yıl Koşulsuz Garanti, 

20 Yıl Ürün Ömrü 

 



Tip1  Tip 2 Tip 3 

Cihaz Tali Dağıtım Ana Dağıtım 

  >5 m >10 m _ _ 

Çözümün 2’ci basamağı : Koordinasyona Dikkat !!!! 

Tip 2 koruma devre dışı kaldığı 

zaman sistem bütünüyle devre dışı 

kalır. 

 

Tip1, Tip2, Tip3 koruma ürünleri 

1kV veya altında Up değerlerine 

sahip olmalı.  

 

Bakım gerektirmeyen, uzun 

ömürlü, uzun süreli garantisi olan 

ve değişim / takip gerektirmeyen 

çözümler / ürünler tercih edilmeli.  

 

Bina tesisatındaki elektrik sistemi  

koruması için kullanılan ürünler 

seçilmemeli.  

 

Risk analizinde buna dikkat ! 

  



Çözümün 2’ci basamağı :   

• Doğru Şekilde bağlantısını Yapmak 

 Yetkin ve Eğitim Almış Personel ile çalışılmalı. 
 
Bu alandaki Norm değişimler takip edilmeli ve 
işletmeye uyarlanmalı. 
 
Zayıf akım sistemleri proses kontrol sistemlerini 
önemli alanını oluşturuyor. Etkin biçimde 
korunmalı. 
 
 Risk analizinde buna dikkat ! 
  



Çözümün 2’ci basamağı :  

Yıldırım Darbe Sensörü Kritik noktalarda izleme için  kullanılmalı 

Sensör ile İzleme / Takip :   

 

 Basit bağlantı   

 Kablosuz Çözüm 

 Sensör pil ile besleniyor 2 yıl ömürlü   

 

 

 
Kablosuz Sistem 

 

 5km haberleşebiliyor 

 Baz Cihaz 230 VAC ile besleniyor 

 

 

 

  Risk analizinde buna dikkat ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor 

Base Station 



Çözümün 3’ci basamağı: Düzgün Alt Yapı /  Topraklama   

66 

Topaklama 
Kablosu 

Kablolama ve Enstalasyon özen ile 
yapılmalı, zayıf akım, güç kabloları 
ve topraklama hatları ayrılmalı. 
 
 
Düzgün Topraklama Zayıf akım 
sistemleri ve proses kontrol 
sistemleri için önemli 
 
 Planlamada ve Risk analizinde 
buna dikkat ! 
  



İlginize Teşekkürler!! 


