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Sma�Line Saha
Enstrümanları ve 
Experion Birlikte 
Daha Akıllı



Eski Device Communicator 

cihazınızı getirin,  
yeni alacağınız AMS TREX

Device Communicator’de  

%20 indirim kazanın.

HART ve FOUNDATION Fieldbus modeller

Emerson Automation Solutions, Türkiye
Telefon: +90 216 573 98 48
www.emerson.com/trex
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www.vega.com/vegabar

We bring colour into view
360° özel renkli durum göstergeli kompakt basınç sensörü şalterleri

Akıllı telefon 
üzerinden ayar

Hijyenik 
adaptör sistemi

Kompakt 
tasarım

Tek tek seçilebilir:

256 renk

  Ölçüm devam etmektedir

  Sensör switching

  Proses arızası

282,- €
VEGABAR 39 G½"



Tek bir akışölçer ile hem standart hem de  

zorlu akış uygulamalarını 
kapsıyoruz

OPTISONIC 3400 – Sıvı proses uygulamaları için ultrasonik akışölçer

•  Petrol ve gaz, petrokimya, kimya ve enerji endüstrileri uygulamaları için  
inline tip ultrasonik akışölçer

•  3 paralel ultrasonik hüzme ile akış profili ve kurulum koşullarından bağımsız  
ölçüm (giriş/çıkış yönü düz boru uzunlukları)

•  DN25...3000 / 1...120“ hat çapları, -200…+250˚C / -328…+482°F proses  
sıcaklıkları ve 1000 cSt viskoziteye kadar

• Ex, HART 7, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, Modbus, NAMUR NE 107

tr.krohne.com

products solutions services
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Sektörün güçlü, genç ve 
dinamik yayınıyla merhaba

DERGİNİN ADI: PROSES ÇÖZÜMLERİ
SAYI : 1  - OCAK 2020

Editorden...

Yeni yılın ilk ayında Dijiportmedya’nın ilk dergisi 
Proses Çözümleri’nin birinci sayısıyla yeniden 
merhaba, Dijital çağda haber alma ve haberdar olma 
ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilen araçlara sahip 
Dijiportmedya, endüstrinin dijital haber portalı    

www.dijiportmedya.com ile uzun süredir güncel içeriklerle 
yayında. İlk sayımızdan itibaren endüstrinin farklı sektörlerinde 
üretim gerçekleştiren fabrika ve tesislerdeki başarılı 
modernizasyon, verimlilik projelerini ve yatırımların detaylarını 
dergimizden aktarmaya başlıyoruz. 

Yılın ve dergimizin ilk sayısında modernizasyon ve verimlilik 
projeleri için önemli saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Çankırı’da 
38 köyün su sorununu tamamen ortadan kaldıran Kobold 
markası ürünü ve Ordel markası partnerliği ile Çözüm Partneri 
bölümümüzde Çankırı İl Özel İdaresi’nin gerçekleştirdiği 
başarılı projeyi dergimize taşıdık. Yine kapak bölümümüzde 
GE’nin gerçekleştirdiği başarılı kontrol sistemi modernizasyonu 
Baymina Enerji Santrali projesinin detaylarını paylaştık. 

Sektörden, endüstriden güncel yatırım ve gündem haberlerinin, 
en başarılı uygulama projelerinin yer aldığı, dopdolu içeriğiyle 
sektörünün güçlü yayınıyla sizleri başbaşa bırakıyorum. Yeni 
saha ziyaretlerimizle görüşmek üzere, keyifli okumalar...

Sektörün güçlü, genç ve 
dinamik yayınıyla merhaba...

İMTİYAZ SAHİBİ
Aykan Bayram

YAYINA HAZIRLAYAN
Dijiport Medya Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mah. Hasat Sok. Kamara Apt. 
No: 52 / 1 Şişli / İstanbul

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Serkan Kıraç
serkan.kirac@dijiportmedya.com
G: +90 542 396 94 75

EDİTÖR
Melike Kaya
info@dijiportmedya.com

REKLAM GRUBU
Aykan Bayram
aykan.bayram@dijiportmedya.com
G: +90 533 577 24 11

GRAFİK TASARIM
Sezer Genç

YÖNETİM YERİ
Merkez Mah. Hasat Sok. Kamara Apt. 
No: 52 / 1 Şişli / İstanbul

BASKI 
Zirve Grafik Pro. ve Matb. San. Dış.Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Caddesi Davutpaşa Emintaş 
Matbaacılar Sitesi No:101/ 30-31 Topkapı-İstanbul

YAYIN TÜRÜ
Yerel, Süreli, Aylık

Proses Çözümleri Dergisi, Dijiport Medya 
Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
 tarafından T.C. yasalarına uygun olarak 
yayınlanmaktadır. Proses Çözümleri 
dergisinin adı ve yayın hakkı Dijiport Medya 
Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir.  
Dergide yayınlanan yazı ve görsel içeriği ve 
konularının her hakkı saklıdır. İzinsiz olarak 
kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
İlanların sorumluluğu ilan veren markaların, 
yazı içeriğinin sorumluluğu ise yazarlarına 
aittir. 



Sektörün güçlü, genç ve 
dinamik yayınıyla merhaba
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Ihracatta 18,8 milyar dolara ulaşıldı 

Kimya sektörü yılın 11 ayında toplam 18,8 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirmeyi başardı. 

İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Bir-
liği) verilerine göre kimya sektörü 2019 yılının 11 ayında 18,8 
milyon dolarlık ihracat ile bir rekora daha imza attı. Yılı yine en 
çok ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör olarak tamamlamaya ha-
zırlanan kimya sektörü, kasım ayında 208 ülkeye gerçekleştirilen 
ihracatlarla ilk sıraya yerleşti.  Artan ihracat performansı ile kimya 
sektörü geride bıraktığımız kasım ayında yüzde 23 artışla 1,83 
milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. 

EN ÇOK ÜLKEYE IHRACAT GERÇEKLEŞTIREN SEKTÖR OLDU
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün kasım ayın-
da gerçekleştirdiği 1,83 milyar dolarlık ihracat sayesinde yeniden 
en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmayı başardığını ha-
tırlattı. Pelister, aynı zamanda tüm sektörler arasında 208 ülke ve 
bölgeye ihracat gerçekleştiren kimya sektörünün en fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiren sektör olmayı başardığını vurguladı. Pelis-
ter, kimya sektörünün yıl sonu hedefi olan 20 milyar dolarlık ihra-
cat hedefini aşmayı ön gördüklerini ifade etti. 

Kimya sektör platformu’nun  
17. Dönem Başkanlığı IKMIB’e 
geçti 

Yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve kimya ile ilgili aka-
demik çevrelerin temsilcilerinden oluşanKimyaSek-
tör Platformu’nun (KSP) 17’inci Dönem Başkanlığı’na 
Istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ihracatçıları 
Birliği (IKMIB) seçildi.

2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Kimya Sektör 
PlatformuBaşkanlar Kurulu Toplantısı ile yeni dönem baş-
ladı. Dönem başkanlığı görevini Plastik Sanayicileri Derne-
ği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün’dendevralan İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iki yıl boyunca Kimya 
Sektör Platformu (KSP) Başkanı olarak görev yapacak.

Kimya sanayisi ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve 
mesleki sorunlarınındile getirilmesi, sektörde yer alan 
paydaşlar ve kamu arasında gerekli iletişimin sağlanarak 
yapısal sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kuru-
lan Kimya Sektör Platformu, 2004 yılından bu yana çalış-
malarını sürdürüyor.
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Çamaşır ve ev bakım biriminde 
güçlü büyüme 

Henkel 2019’un üçüncü çeyreğinde Çamaşır ve Ev Bakım 
biriminde yüzde 4 ile güçlü organik satış büyümesi ger-
çekleştirildi. 

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Henkel’in Yapıştırıcı teknoloji-
lerinde organik olarak yüzde -2,4 değişim ortaya kondu. Buna 
rağmen Çamaşır ve Ev Bakım biriminde ise yüzde 4 ile güçlü 
organik satış büyümesi gerçekleştirildi. 

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SATIŞ VE KAR PERFORMANSI
Markanın yılın üçüncü çeyreğindeki satış ve kar performansı 
yüzde 0,8 seviyesinde artış göstererek 5,077 milyar euro değe-
rine ulaştı. Kur değişimlerine ek olarak satın alma ve satışların 
etkisinden çıkarılarak yapılan organik satışların oranında yüz-
de 0,3’lük bir azalma gözlendi. 

Atıklar kimyasal 
hammaddesine dönüşüyor 

Piroliz yöntemiyle doğada zor çözünen plastik-
ler Shell’de kimya hammaddesine dönüyor.

Doğada zor çözünen 
plastikler Shell’de piro-
liz yöntemiyle kimyasal 
hammaddesine dö-
nüştürülüyor. Shell söz 
konusu çalışma kapsa-
mında 2025 yılına kadar 
tüm dünyadaki kimyasal 
üretim tesislerinde yıllık 
bir milyon tonluk plastik 
atık kullanacak.  Plastik 
atıklarının geri dönüşü-
müyle elde edilen çıktı 
sıvı, hammadde olarak başarılı bir şekilde kimyasal 
olarak düzenlenecek üretiminde kullanılıyor. Piroliz 
yöntemi, doğada zorlukla çözünebilen plastik ma-
teryallerin dönüşümü için oldukça önemli bir buluş 
olarak tanınıyor. Markanın Global Kimyasal Ürünler 
Birimi Genel Müdür Yardımcısı Thomas Casparie, 
konvansiyonel yöntemlerle kazanımı güç yapılan 
plastik atıkların yeniden kimyasallara dönüştürül-
mesi için bir döngü oluşturulduğunu anlattı.  Cas-
parie, üretilen kimyasalın müşterinin yüksek kaliteli 
ve sürdürülebilir ürün için artış gösteren taleplerini 
de rahatlıkla karşılayabildiğini vurguladı. 

Avrupa GMP belgesine tüm 
üretim hatlarıyla sahip oldu

Onko&Koçsel ilaçları, tüm üretim hatlarıyla 
Avrupa GMP belgesine hak kazanan yüzde 100 
yerli sermayeli ilk Türk şirketi olmayı başardı. 

Günümüzde 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleşti-
ren Onko&Koçsel, 110 milyon euroluk yatırımıyla 
Gebze OSB’de kurulan fabrikasının tüm üretim hat-
larında Avrupa GMP belgesini almaya hak kazanan 
yüzde 100 yerli sermayeli ilk Türk şirketi olmayı ba-
şardı. Kullandığı üretim teknolojileri ile dikkat çe-
ken Onko&Koçsel’in, dünyanın en güncel ve yüksek 
üretim teknolojisi olan izolatörlü üretim teknoloji-
sini Türkiye’ye taşıdığını vurgulayan Onko Koçsel 
İlaçları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Tuğçe Koç, çalışanların toksit maddelerle 
temasının bu teknolojiyle önüne geçildiğini ve bu 
maddelerin çevreye zarar vermesinin önlenerek 
Amerika ve Avrupa gibi yüksek regülasyona sahip 
bölgelerin Türkiye’den ilaç ithal edebilmelerinin 
önünü açtıklarını belirtti. 
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Türkiye’ye geri dönüşümle 6 yılda 7 Belgrad Ormanı kazandırdı
PAGEV yan kuruluşu PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürerek Türkiye 
ekonomisine 2 milyar 882 milyon TL’lik katkı sağladı.

PAGEV’in bu yıl 14.’sünü, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Perspektifinden Geri Dönüşüm” ana teması ile organize 
ettiği Türk Plastik Endüstri Kongresi’nin açılışında PA-
GEV Başkanı Yavuz Eroğlu, PAGÇEV’in sağladığı katkılar 
üzerine bilgiler verdi.  “Atık ve geri dönüşüm denildiğin-
deakla ilk olarak plastikler geliyor. Oysaki geri dönüşü-
mü bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, ka-
ğıt ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm malzemeleri 
geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak lazım” diyen 
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; “PAGÇEV’in kuruluşundan 
bugüne 1 milyon 36 bin tonambalaj atığının kaynakta 
ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. Altı yıllık süreçte plastikten kâğıda, camdan metale, birçok 
atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 mil-
yon TLkatkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç ke-
silmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kWh elektrik tasarrufu, 1 milyar102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 
13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına 
gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz ka-
zanıma baktığımızda 6 yılda ülkemize 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz. 2020 yılında 95 belediye 
ile 15 milyon kişiye hizmet vererek 300 bin ton atığı kaynakta ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefli-
yoruz. Bugüne kadar geri dönüşüm eğitimi verdiğimiz kişi sayısı 50 bin ve bu rakamı çok daha ileriye taşımayı 
planlıyoruz.”şeklinde sözlerine devam etti.

En önemli gaz koridoru açıldı

Güney Gaz Koridoru TANAP’ın Avrupa bağlantı hattı açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev katılım gösterdi. Açılışa aynı zamanda dünyanın birçok ülkesin-
den liderlerle siyaset, iş dünyası temsilcileri katılım gösterdi. 

Yıllık 16 milyar m3 gaz taşınması planlanan 1850 kilometre uzunluktaki TANAP, verimli bir yönetim sonucunda 
proje için öngörülen maliyetin yüzde 45 altında bir maliyetle, 6,5 milyar dolarlık yatırım tutarıyla hayata geçirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenindeki konuşmasında; 7 buçuk yıllık bu başarılı sürecin haklı gu-
rurunun yaşandığını belirterek, TANAP ile ülkenin enerji ihtiyacının garantiye alınmasının yanında Avrupa’nın 
enerji arz güvenliğine de katkı yapılmasının hedeflendiğini hatırlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ise günün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek TANAP’ın ülkeler arasında bir köprü görevi gördüğünü, projenin 
işbirliği ve istihdama da büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. Aliyev konuşmasına; “Yaşasın Türkiye-Azerbaycan 
dostluğu ve kardeşliği” sözüyle son verdi. SOCAR ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rönag Abdullayev, geride 
bıraktığımız yılda TANAP’ın ilk kısmının faaliyete alındığını hatırlatarak günümüzde hattın Avrupa’ya doğalgaz 
ulaştırmak için tam anlamıyla hazır duruma geldiğini belirtti. 
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Demir çelik fabrikası üretiminde dönüşüm

Kardemir mevcut kurumsal kaynak planlama sistemi 
olan ERP sistemini SAP R3’ü güncel ihtiyaçlara uygun 
şekilde dönüştürüyor. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda A.Ş. ERP sistemi 
SAP R3’ü güncel ihtiyaçlarına uygun şekilde S/4 HANA 
sistemine yükseltmek için dönüşüme başlandı. 
Danışmanlık Itelligence Türkiye Tarafından Yürütülecek
Karabük Demir ve Çelik Eğitim Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlatılan ve 2020 yıl 
sonu tamamlanması planlanan projenin danışmanlığını 
Itelligence Türkiye markası yürütecek. 
Bu dönüşümle süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini 
amaçlayan S/4 HANA projesi, insan kaynakları birimin-
den üretimin planlanmasına, otomasyon sürecinden 
satış, mali performans ve pazarlama ölçümlerine kadar birden çok yeni modülün dijital entegrasyonunu içeriyor.
Törende konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, işletme faaliyetlerini sürdürürken rekabet gücü-
nün korunması ve daha ileriye taşınması için dijital teknolojilerden en etkin ve verimli şekilde faydalanmanın 
kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bulgaristan’da yeni fabrika 
yatırımı gerçekleştirecek

Kardemir’e bağlı Kardökmak Bulgaristan’da 
geri dönüşüm tesisi kurmayı hedefliyor. 

Kardemir’in (Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın) 
bağlı olduğu Kardökmak (Döküm Makine Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.) Bulgaristan’da bir geri dönüşüm tesisi 
kuracak. 
Türkiye’nin en büyük döküm ve makine fabrikala-
rını barındıran, yüksek mekanik işleme ve döküm 
kapasitesiyle sektörünün lider kuruluşlarından 
olan Kardemir’den yapılan açıklamada, markanın 
bağlı bulunduğu Kardökmak’ın Bulgaristan’da bir 
geri dönüşüm tesisi yatırımı gerçekleştireceği ifade 
edildi. Açıklamada yeni tesis için yatırım şirketi olan 
Harmonee 2012 ile anahtar teslim sözleşmesinin 
imzalandığının bilgisi de da eklendi. Söz konusu 
sözleşmeye göre Avrupa’daki diğer faliyetlerin yü-
rütülmesi için Kardökmak’ın ilk yurtdışı şubesinin 
de Bulgaristan’da açıldığı aktarıldı. 

Yeni tesisi ile kapasitesi  
140 bin tona ulaştı

Hayat Kimya 2. kağıt tesisi yatırımı ile kapasite-
sini ikiye katladı. 

Hayat Kimya Rusya pazarındaki 2. kağıt tesisi yatı-
rımı ile 70 bin tonluk üretim kapasitesini 140 bin 
tona taşıdı. Yıllık 490 bin tonluk temizlik kağıdı üre-
timine sahip Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın 
en büyük üreticisi ünvanına sahip Hayat Kimya, 
Rusya Tataristan bölgesindeki 2. ve yeni üretim te-
sisi yatırımı sonrası kapasitesini 70 bin tondan 140 
bin tona taşıyarak Rusya’daki en büyük selülozlu 
temizlik kağıdı üreticisi konumuna ulaştı. Bu yeni 
tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
eşlik eden heyet ile birlikte Tataristan Sanayi Bakanı 
ziyarette bulundu. Hızlı tüketim ürünlerinde glo-
balleşen, 10 ülkede 18 üretim tesisi bulunan Hayat 
Kimya’nın ikinci tesisini Hayat Kimya İştiraklerden 
Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ali Zeybek, Ha-
yat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin Murat’ın ev 
sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
ran ve kendisine eşlik eden heyet ile ziyaret edildi. 
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Pompanın doğru seçimi enerjiden yüzde 30 tasarruf sağlıyor
Doğru bir pompa seçimi ve sistemin doğru tasarımı ile tüketilecek enerjide yüzde 30 verimlilik sağlana-
biliyor. 

Masdaf’ın kurduğu Mas Academy’nin gerçekleştirdiği Pompa 
Teorisi ve Pompalarda Enerji Verimliliği Semineri ile Eskişehir’de 
paydaşları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen seminerde Masdaf 
Endüstri Satış Yöneticisi Sibel Akan, globalde tüketilen enerjinin 
yüzde 20’sinin endüstri tarafından tüketildiğini ve doğru pompa 
seçimi ile iyi bir dizayn sayesinde tüketimin yüzde 30 oranında 
düşebileceğini belirtti.

POMPA SEÇIMI, KULLANIMI VE VERIMLILIĞINE DAIR HERŞEY
Eskişehir’de gerçekleştirilen gelenekselleşen etkinlikte Endüstri-
yel Tesislerde Pompa Uygulamalarında Masdaf İş Geliştirme Mü-
dürü Ahmet Yılmaz ve Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Yangın 
Pompaları ile Hidroforlarda Bakım ve Doğru İşletmenin Önemi konusunda Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Hü-
seyin Takmaz sunumlar gerçekleştirdi. Pompalarda enerji verimliliği ve pompalarda ömür boyu maliyetin analizi 
konusunda da Endüstri Satış Yöneticisi görevini yürüten Sibel Akan bilgiler verdi. 

NANDO AKREDITASYONUNA SAHIP ATEX SERTIFIKALI MARKA
Açılış konuşlarını gerçekleştiren markanın İş Geliştirme Müdürü Ahmet Yılmaz, markanın birçok ilke imza attı-
ğınızı hatırlatarak; 1991 yılında üretilen ‘Endüstriyel Hidrofor Üretimi’ 1996 yılında ‘Kapalı Genleşme Hattı’, 2000 
yılında Nepa standartlarına uygun yangın pompası ve santrifüj tipi pompalarda NANDO akreditasyonu alan ilk 
ATEX sertifikalı ürünlere sahip olan marka ünvanına sahip olmalarını örnek gösterdi. 

Endüstriyel bağlantı çözümleri 
uzmanından YTÜ ziyareti

KROHNE, Yıl Sonu 
Toplantısını Gerçekleştirdi

Gelişen teknolojiler, ürün fonksiyonları ve özel uygula-
maları konusundaki eğitimlere önem veren Weidmül-
ler’den Yıldız Teknik Üniversitesine eğitim ziyareti. 

Weidmüller fark yaratan çözüm ve uygulamaları ile özel 
uygulamalarına yönelik birçok bilgilendirme ve eğitim 
çalışmasına imza atıyor. Weidmüller Türkiye son olarak Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi’ne ger-
çekleştirdiği bir ziyarette bulundu. “Endüstri 4.0 ve Elektrik 
Mühendisliğindeki Uygulamaları” dersinde Türkiye, Kafkas-
lar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, öğrenciler için 
gerçekleştirdiği sunumlarla deneyimlerini aktardı. Eğitimlere 
sunum davetinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Engin Ayçiçek, 
Weidmüller Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Dilek Terzi 
Budan ve Teknik Destek Mühendisi Sercan Olca da katıldı. 

Dünyanın önde gelen endüstriyel ölçüm 
enstrümanları üreticisi Krohne’nin Türkiye 
organizasyonu 2019 yılını, 26-27 Aralık 2019 
tarihlerinde Bursa’da düzenlediği yıl sonu 
toplantısı ile tamamladı. Başarılı bir yıl geçir-
diklerini belirten Krohne Türkiye yetkilileri; 
2020 yılında da önemli hedefleri bulundu-
ğunu, hem bu hedeflere ulaşma konusunda 
planlamaların görüşüldüğünü hem de Türkiye 
genelinde yoğun bir yıl geçiren ekibin bir 
arada güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini 
belirttiler. 2019 yılı stresini yıl sonu etkinlikleri 
ile geride bırakan Krohne Türkiye çalışanları, 
2020 yılında da önceki yıllardaki başarılarını 
artırarak sürdürecekleri konusunda kararlı 
olduklarını bildirdiler.
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Turn-Key 
tesisler için yeni 
nesil proses 
mühendisliği…
Proses çözümlerinin uluslara-
rası partneri Asos Proses, Yeni 
Nesil Proses Mühendisliği için 
geliştirilen Test Merkezini ha-
yata geçiriyor. 

Asos Test Merkezi ile endüst-
riyel proses mühendisliğinde 
hatasız proses dönemi başlıyor.   
Asos Proses’in 3 yılı aşkın süre-
dir üzerinde çalıştığı ve dünya-
da kullanılan en güncel tekno-
lojilerle dizayn edilen Asos Test 
Merkezi’nden yerli ve yabancı 
tüm markalar ve yatırımcıları 
yararlanabilecek. 3 milyon do-
larlık bir yatırımla tamamlanan 
test merkezi projesi toplamda 
1000m2‘lik kapalı alana sahip. 
Bu yatırım ile endüstriyel tesis-
lerin proses süreçleri sıfır hata 
misyonu ile yeniden tanımlanı-
yor. 

HER PILOT ÜRETIM BAŞARILI 
BIR PROJE TASARIMINA DÖ-
NÜŞTÜ
Asos markasının Proses Mühen-
disliği birimi son on yıldır birçok 
sektörün endüstriyel ölçekte 
tesis kurulum yatırımlarında 
yol gösterici olmayı sürdürüyor. 
Sektörün gelişen ihtiyaçlarına 
global teknolojiler ile yanıt ver-
mek için marka Asos Test Mer-
kezi yatırımını gerçekleştirdi. 
Geliştirme aşamasında sektö-
rün öncü oyuncuları ile örnek 
niteliğinde test üretimleri ger-
çekleştirildi. 

Dijitalleştirmek için 2020’de Asya ve 
Avrupa’ya yayılacak

Asya Pasifik pazarına da giriş yapan Doruk, 2020 yılında Almanya’ya, 
orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı amaçlıyor.

Türkiye’de üretim 
yönetiminde dijital-
leşme pazarını inşa 
eden 21 yıllık tek-
noloji şirketi Doruk, 
2018’de başlattığı 
yeni büyüme operas-
yonunun bir sonucu 
olarak 2019 yılını yüz-
de 250 büyüme ile 
kapatıyor. Yapay zeka 
ve artırılmış gerçeklik 
teknolojileriyle tam 
entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya 
çapında 300’den fazla fabrikayı dijitalleştiren Doruk, global genişlemesi-
ni Amerika’daki şirketi ProManage Corp. üzerinden gerçekleştiriyor. Yakın 
zamanda Tokyo merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaşması imzala-
yarak Asya Pasifik pazarına da giriş yapan şirket, 2020 yılında Almanya’ya, 
orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı amaçlıyor.
İnovatif ve çığır açan teknolojili ürün ve sistemleriyle fabrikalara çağ atla-
tan teknoloji şirketi Doruk, 2019 yılını yüzde 250 büyüme ile kapatıyor. Bu-
güne kadar dünya çapında 300’den fazla sanayi kuruluşunu akıllı ve dijital 
fabrikaya dönüştüren Doruk, kendisine dünya markası olma hedefi koydu. 
Şirketin 2019 yılını değerlendiren ve büyüme planlarını anlatan Doruk Yö-
netim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, şu açıklamalarda bulundu;
“Doruk için 2018 yılı bir değişim ve dönüşüm hamlesi yaparak yeni bir bü-
yüme operasyonu başlattığımız özel dönemin ilk adımı oldu. Amerika’nın 
Şikago kentinde kurduğumuz şirketimiz ProManage Smart Manufacturing 
Solutions Corp. ile Amerika’da üretim endüstrisini güçlendirmek için ha-
yata geçirilen Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü MxD’nin Ar-
Ge partneri olduk. Sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez 
ülkeleri hedef alarak global genişlememizi ABD’deki şirketimiz üzerinden 
gerçekleştirmeye devam ettik. Yakın zamanda fabrika otomasyon cihazla-
rı, enerji tasarrufu sistemleri, sosyal altyapı cihazları, uluslararası ürün te-
dariki destek hizmetleri gibi ürün ve hizmetler sunan Tokyo merkezli ITO 
Corporation ile partnerlik anlaşması imzalayarak Asya Pasifik pazarına giriş 
yaptık. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 2019’u yüzde 250 büyüme ile ka-
pattık. Global büyüme planlarımız çerçevesinde 2020 yılında Almanya’ya, 
orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı amaçlıyoruz.”

FABRIKALARI 4 ILA 8 HAFTADA DIJITALLEŞTIRIYOR, 2 AYDA YÜZDE 
20 VERIM ARTIŞI SAĞLIYOR
Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam entegre dünyadaki 
tek üretim yönetim sistemi olan ProManage ile şirketlere maksimum verim 
sağladıklarını belirten Aylin Tülay Özden, “İşletmelerin dijital dönüşüme 
geçirilmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta sürdüğü bu sistemle sanayiciler yakla-
şık 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artışına tanık oluyor. 
Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi mali-
yeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk masraf 8 mil-
yon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Un silosunda seviye ölçümü 

Dar bölmelerde depolanan 
unun seviye ölçümünde 
dayanıklı bir çözüm örneği. 
Dolumu pnömatik olarak 
yukarıdan gerçekleşen ve 
dar bölmelerde depolanan 
farklı türle unlar için istenen 
karışımları elde edebilmek adına 
silonun bölmelerinde güvenilir 
bir seviye ölçümü gerçekleştirilebilmesi istenir. 
Vega’nın bu ve benzeri toz oluşumu, kuvvetli 
hava akımları ve dolum malzemesinin elverişli 
olmayan yansıtma gibi zorlu proses koşullarında 
etkilenmeyen yüksek hassasiyetli sensör çözümleri 
ile sağlıklı ve güvenilir ölçüm yapabilmek mümkün 
hale geliyor. 

TORK Ultrasonik Seviye 
Transmitter 

TORK Ultrasonik Seviye 
Transmitter ile aşınmasız ve 
bakım gerektirmeyen ölçüm 
sayesinde maliyetlerinizi 
azaltabilirsiniz.
Ultrasonik seviye ölçümü, 
sıvılarda ve dökme katılarda 
seviye öl çümünde uygun 
maliyetli bir çözüm olarak 
kendini kanıtlamıştır. Bu ölçüm 
prensibi kolay planlama ve 
montaj, hızlı ve güvenli devreye alma, uzun servis 
ömrü ve düşük bakım maliyetiyle ön plana çıkar. 
Zorlu ortam koşullarında aşındırıcı ve agresif 
ürünlerde yapılan ölçüm tipik uygulamaları 
arasındadır. 

Elimko E-RLT-100 serisi

Elimko E-RLT-100 serisi Radar Seviye Sensörleri, 
silolardaki malzeme seviyesini prosese 
uyarlanabilir uygulamalarla ölçmek için tasarlandı. 
Elimko Türkiye’de bir ilk daha 
gerçekleştirerek, E-RLT -100 
serisi cihazının üretimini 
gerçekleştirdi. Marka bu 
yeni ürün ailesini silolardaki 
malzemelerin seviyesini ölçmek 
amacıyla tasarladığını duyurdu. 24 
Ghz K-Bant FMCW Radar dar demet 
mikrodalga yayınım ile yüksek çözünürlüklü 
güvenilir ölçüm sağlayan bu ürün isteğe 
göre HART çıkışı yanında aynı zamanda iki telli 
4-20 mA elektrik arabirimi ile kurulum daha da 
dolaylaşıyor ve bakım maliyeti minimize ediliyor. 
Farklı uzunluklarda anten seçenekleriyle E-RLT -100 
serisi cihaz çok farklı tipte proses koşulları için özel 
olarak uyarlanabiliyor. 

Green Premium™  
Galaxy VS 3 fazlı UPS

Green Premium™ çözüm tasarımına 
sahip olan 3 fazlı kesintisiz güç 
kaynağı Galaxy VS, EcoStruxure™’a 
uyum sağlayarak izleme ve yönetim 
yeteneklerini artırıyor. 
Schneider Electric, tek kabine sahip 
yüksek yoğunluklu Galaxy VS 3 fazlı 
UPS ile yüzde 99 verimlilikle elde 
edilen elektrik tasarrufu sayesinde 
toplam sahip olma maliyetini 
en aza indiriyor. Lansmanı 
gerçekleştirilen UPS, Galaxy VS ürün 
ailesi genişletildi. Yüksek verimliliğe sahip modüler 
ve dağıtımı kolay üç fazlı UPS, dahili akü modüllerine 
sahip olarak 10-50 kW, ilave akü esnekliği, izleme, 
yedek akü grubu ve kendi kendine entegrasyon gibi 
özelliklerle kullanımı kolaylaştırıyor. 
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Elektronik yük izleme ve 
sigorta modülleri 

Uygulama ihtiyaçları doğrultusunda kompleks 
özellikler barındırması gereken sistem panolarında 
sadelik, yer ve zaman tasarrufu oldukça önemlidir. 
Sistem panoları için ürün ve hizmet portföyümüze 
eklediğimiz bir yenilik olan maxGUARD; elektronik 
yük izleme ve potansiyel dağıtımın yenilikçi 
kombinasyonu olup kurulum esnasında zamandan 
kazandırmakta, arızaya karşı emniyeti arttırmakta 
ve terminal rayında gereken alan miktarını % 50 
azaltmaktadır. maxGUARD yük izleme ve potansiyel 
dağıtımı tek bir çözümde birleştirerek kullanıcılara 
kurulum sırasında zaman kazandıyor, arızaya karşı 
emniyeti artırıyor ve DIN rayı üzerinde yer tasarrufu 
sağlıyor. 
Böylece kablolama süresinden tasarruf ediliyor 
ve kablo hataları önleniyor. maxGUARD; gelişmiş 
işletme, test ve bağlantı elemanlarını devreye alma 
ve bakım sırasında tüm voltaj potansiyellerine ve 
yük devrelerine güvenli bir şekilde erişim olanağı 
sağlıyor.

E-690 serisi üniversal girişli gelişmiş tarayıcı / alarm cihazı
E-690 serisi cihazları yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak 
tasarımlanmış üniversal girişli, gelişmiş tarayıcı ve alarm 
cihazlarıdır.  Kullanıcı tarafından programlanabilen 6, 12, 
18, 24, 30 veya 36 kanal üniversal giriş, 2 ortak alarm rölesi 
ve 6, 12 veya 18 adete kadar bağımsız alarm rölesi, kullanıcı 
tarafından kolay takılıp çıkartılabilen I/O kartlarıyla endüstrinin 
her alanında kullanılmaktadır. Sıcaklık, basınç, seviye, debi, 
akım, gerilim gibi fiziksel birimlerin izlenmesi ve bir bilgisayara 
bilgilerin aktarımı ve kayıt edilmesinde, DemirÇelik, Kimya, 
Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler, Gıda, Çimento, Seramik, 
Cam ve diğer sanayi dallarında yaygın bir kullanım alanı 
bulunmaktadır. RS-485 ve ethernet bağlantısı ile verilerin bir 
bilgisayara taşınma imkanı sağlayan gelişmiş bir cihazdır.

Atıksu arıtma tesislerinde 
fosfat çökeltme 

Kobold, atıksu arıtma tesislerinde fosfat çökeltme 
prosesi için birçok uygulamada kendini ispatlamış 
sensör çözümleri sunuyor.  Havalandırma tankında 
demir (3) klorür ilave edilip doygunluğa ulaşan 
atık suda çözünmüş fosfat, çamur flokülantları 
ile kimyasal işlemle karıştırılarak, çamur arıtma 
sürecine aktarılıyor. Proseste tesislerdeki fosfatlı 
konsantrasyonu azaltılıp bu sayede alg üremesinin 
anormal seviyeye ulaşması engellenerek sıvı eko-
sistem için zararlı etkiler indirgenebiliyor. Yüksek 
demir(3)klorür dozajı insan ve çevre sağlığına 
zararları bulunan büyük bir su kirliliğine sebep 
olur. Bu yüzden dozajlama sürecinde miktarların 
güvenilir bir yöntemle izlenmesi büyük önem 
taşıyor. Tesisin mevcut kontrol sistemi ile doğrudan 
bağlantısı bulunan kimyasal dozaj akışı ölçümünün 
sürekliliği, güvenliği de maksimum seviyeye 
taşıyor. Bu sayede oluşabilecek hatalar sadece 
numune alma anlarında gerçekleşebilir ki bu bazen 
çok gecikmiş bir anda anlaşılmış olur. 
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QR KODU OKUTABILIRSINIZ

TEKNIK DETAYLAR IÇIN  
QR KODU OKUTABILIRSINIZ
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H
uawei Türkiye Enterprise İş Birimi, 
Tofaşiş birliği kapsamında, tüm iş sü-
reçlerinde operasyonel verimlilik sağ-
laması hedefiyle veri tabanı altyapı 
dönüşüm projesine imza attı. 
Tofaş’ın ana iş kollarında hız ve ve-
rimlilik sağlayacak olan proje, ger-

çekleştirilen sunucu transferi kriterleri bakımından da 
Türkiye’de ilk ve tek veri göçü olma özelliğine sahip. 
FusionCube DB sunucusunun kullanıldığı dönüşümle, 
çok daha esnek bir yapı ve kullanıcı dostu arayüz söz 
konusu. Sekiz farklı ana veri tabanının kullanıldığı siste-
min genişletilebilir veri kapasitesi, ihtiyaca yönelik ola-
rak artırılabiliyor. Hızlı ve güvenli veri kurtarma süreçleri 
açısından da önemli faydalar sağlayan bu dönüşüm, To-
faş için birçok alanda farklı kazanımları da beraberinde 
getirdi.Aynı anda birçok veri tabanı transferi sorunsuz 
ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilirken, kritik süreçlerde 
de performansın 3 kat arttığı gözlendi. Operasyon dâ-
hilindebir haftalık süre sonunda 20 TB’lık veri transferi 
gerçekleştirildi. Maliyeti milyon dolarları bulabilecek 
veri kesintilerinin önlenmesi de proje açısından önemli 

konular arasındaydı.Ek destek yatırımlarıyla 5 yıl içinde 
yatırım maliyetinin yarı yarıya geri dönüşü, iş üretkenlik 
seviyesinin artırılması ve kullanım kolaylığı daprojenin 
ana amaçlarından bazılarıydı.

ÖZGÜR ÇETINOĞLU: BU DÖNÜŞÜMLE HIZ 
KAZANDIK
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, “Hu-
awei Türkiye ile birlikte bu başarılı iş birliğini geliştirmiş 
olmaktan mutluyuz. İmza atmış olduğumuz veri tabanı 
altyapı dönüşüm projesi; üretim, ticari ve finansal süreç-
lerimiz açısından önemliydi. Bu transferle,ilgili süreçleri-
mizin hızlandığını söyleyebilirim. Modern bir altyapıya 
sahip, performans odaklı, esnek bir akıllı sunucu yapısı 
büyük önem taşıyor. Gelecekte de verimli ve başarılı iş 
birliğimizi sürdürmeyi umuyor, Huawei’ye teşekkür edi-
yoruz” dedi. 

ÖĞÜT: ESNEK ÇALIŞMA YETENEKLERIMIZLE PER-
FORMANSI ARTIRDIK 
Huawei Kurumsal İş Grubu, Large Enterprise Satış De-

TOFAŞ’IN 
DÖNÜŞÜM 

PROJESİNDE 
ÇÖZÜM 

ORTAĞI OLDU
Türkiye’nin hem binek 
otomobil hem de hafif 
ticari araç üreten tek 

otomotiv üreticisi Tofaş, 
hayata geçirdiği dijital 

dönüşüm sürecinde, Huawei 
ile iş birliğine gitti. Veri 
tabanı altyapı dönüşüm 

projesi, kurumun ticari iş 
süreçleri, finans ve üretim 

süreçlerine doğrudan katkı 
sağlamak amacıyla hayata 

geçirildi. Proje, Huawei 
Türkiye Enterprise Iş Birimi 
tarafından gerçekleştirildi. 
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partmanı Direktörü Neriman Öğüt 
ise veri tabanı altyapı dönüşüm 
projesi ile ilgili olarak şunları söyle-
di; “Küresel deneyimlerimizi Tofaş 
gibi önemli bir kurumile birlikte 
çalışarak değerlendirmek oldukça 
kıymetli. Bu projedeki en önemli 
kriterlerimizin başında performans 
geliyordu. 
Yeni nesil FusionCube DB sunucu-
muzun esnek çalışma yetenekleri 
ve performans değerleri, kayıpsız 
ve hızlı bir şekilde süreci yönetme-
mize yardımcı oldu. Bu süreçte 20 
TB değerinde kritik veri transferi 
gerçekleştirdik.Bu kapasiteyi 60 TB 
seviyesine yükseltmek de mümkün. 
Bu hassas dönüşümü en iyi şekilde-
yöneten ve Huawei çözümlerini ter-
cih eden Tofaş’a teşekkür ediyoruz.”

IDC’DEN HUAWEI’NIN TOFAŞ 
PROJESINE ÖDÜL
Huawei’ninTofaş adına hayata ge-
çirdiği veri tabanı altyapı dönüşüm 
projesi, dünyanın önde gelen bili-
şim şirketlerinden IDC tarafından 
da ödüllendirildi. Proje,Kasım ayın-
da İstanbul’da organize edilen “IDC 
Smart ManufacturingSummit 2019” 
etkinliği kapsamında, “Best Data In-
frastructure Project of theYear (Yılın 
En İyi Veri Altyapı Projesi)” ödülüne 
layık görüldü. 

GLOBAL BILGI VE ILETIŞIM 
TEKNOLOJILERI (ICT)
HUAWEI, dünyanın önde gelen 
global bilgi ve iletişim teknolojileri 
(ICT) çözüm sağlayıcılarından biri-
dir. Yaşamı zenginleştirmek ve ve-
rimliliği artırmak amacıyla daha iyi 
standartlarda bir dünya düzeni he-

defi bulunan HUAWEI, sorumluluk 
sahibi bir kurumsal şirket bilinciyle, 
iştirakleriyle iş birliği içinde yenilik-
çi bilgi toplumuna ve sanayiye kat-
kı sağlıyor. Müşteri odaklı yenilikçi 
yaklaşımları ve açık iş birliklerinin 
yanı sıra; HUAWEI, telekomüni-
kasyon ağları, telefon, tablet gibi 
cihazlar ve bulut bilişim alanında 
da uçtan uca ICT çözümleri sunan 
portfolyosuyla müşterilerine çö-
zümler sunuyor. HUAWEI’in dünya 
çapındaki 180 bin çalışanı; telekom 
operatörleri, işletmeler ve tüketici-
ler için maksimum değer yaratmayı 
hedefliyor. HUAWEI’in ICT çözümle-
ri, ürünleri ve servisleri 170 ülkede 
ve bölgede dünya nüfusunun üçte 
birinden fazlasına hizmet sunuyor. 
1987 yılında kurulan HUAWEI, çalı-
şanlarının sahibi olduğu özel bir şir-
ket olarak faaliyet gösteriyor.
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S
chneider Electric, dünyanın önde gelen 
kimyasal ürünler üreticisi BASF’nin Tek-
sas’taki üretim tesislerinde enerjinin akıl-
lı yönetimini sağlıyor. Tesiste son derece 
öneme sahip elektrik trafosunun kontro-
lünde 100’ü aşkın parametrenin ölçümü 
ve hesaplanması bu sayede de Asset Ma-

nagement konusunu daha ön görülebilir hale getiren 
EcoStruxure™ Asset Advisor çözümü sistemde entegre 
halde bulunuyor. Sistem sayesinde BASF, sahip olduğu 
63 varlığını uzaktan anlık takip ederek operasyonlarının 
izlenebilirliğini artırıyor. 

ASSET ADVISOR
Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümün-
de uzmanlaşan Schneider Electric BASF’ye sağladığı 
yenilikçi çözümlerle markayı destekliyor. Beaumont, 
Texas’ta yer alan elektrik trafo merkezinde Schneider 
Electric’in EcoStruxure Asset Advisor uygulaması tercih 
edildi. Bu çözümle trafo operasyon görünürlüğünün ar-
tırılması amaçlanıyor. 
BASF’nin tarım işkolunun bir parçası olan Texas tesisi 
artık verilere 7/24 erişim sağlayarak kritik varlıkların du-
rumunun izlenmesini sağlayan bir dijital panoya sahip 
oldu. BASF aynı zamanda Schneider Electric Hizmet 

Ofisi’nden bakım stratejilerinin optimizasyonuna ve arı-
zaların engellenmesine yönelik özel öneriler ve proaktif 
tavsiyeler alabiliyor. 
EcoStruxure™ Asset Advisor getirdiği öngörülebilir var-
lık performansının yanında, arızaların engellenmesi, 
tesis güvenliği ve operasyonel verimliliğin artırılması 
konularında da BASF’ye destek oluyor. 
BASF bahsi geçen elektrik dağıtım sistemi ile Beaumont 
tesisine üretimdeki tüm süreçler için enerji tedariki 
sağlanıyor. Öngörücü analiz hizmeti ve durum tabanlı 
izleme hizmeti olan Asset Advisor ile BASF, yeni trafo 
varlıklarının durumunu bu dijital kontrol panosu ile izle-
yebiliyor. Güvenilir ve doğru takiple yönetim için 100’ü 
aşkın parametre ölçülüp hesaplanıyor. BASF, Schneider 
Electric Hizmet Ofisi’nden sağlanan danışmanlık saye-
sinde arızaları minimize edebiliyor. 

VERININ NASIL BIR DEĞER YARATABILECEĞINI 
GÖZLER ÖNÜNE SERIYOR
Bu iş birliğini değerlendiren BASF Elektrik Tasarım Mü-
hendisi Lee Perry; “BASF’nin EcoStruxureAsset Advisor 
gibi veri odaklı hizmetlere yönelmesi, şirketimizin ge-
leceğe hazır, öncü ve IIoT’nin avantajlarını kullanan bir 
şirket olduğunu gösteriyor. Bu sayede kritik elektrik da-
ğıtım varlıklarımıza dair öngörüleri ve verileri işimizin 

KİMYA ÜRETİM 
TESİSLERİNDE 

ENERJİ YÖNETİMİ 
BAŞARISI

BASF üretim tesislerinde 
enerjinin akıllı yönetimi 

için Schneider Electric 
uzmanlığını tercih etti. 

Tesiste son derece öneme 
sahip elektrik trafosunun 
kontrolünde 100’ü aşkın 
parametrenin ölçümü ve 

hesaplanması bu sayede de 
Asset Management konusunu 

daha ön görülebilir hale 
getiren EcoStruxure™ Asset 
Advisor çözümü sistemde 
entegre halde bulunuyor.
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sürekliliği için kullanıyoruz. EcoSt-
ruxureAsset Advisor bu kapsamda 
doğru zamanda doğru verileri ele 
alarak büyük arızaların engellenme-
sine yardımcı oluyor. Verinin nasıl 
bir değer yaratabileceğini gözler 
önüne seriyor” şeklinde konuştu. 
Kuzey Amerika EcoStruxureAsset 
Advisor Segment Satış Müdürü Al-
fredoArriolaise; “BASF’ye sunduğu-
muz eşsiz çözümle kritik ekipman-
larını kesintisiz izleme ve arızaların 
önüne geçme imkanı sağlıyoruz. 
Böylece çalışma şekillerini değiş-
tirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu, 
öngörücü bakımın geleceğini tem-
sil ediyor ve BASF için sektörde be-
lirlenen önleyici bakım aralıklarının 
ötesine geçmek için bir fırsat” dedi.
Bulut tabanlı EcoStruxureAsset 
Advisor, SchneiderElectric’in tüm 
faaliyet alanlarındaki uzmanlıkla-
rından yararlanılarak veri odaklı 
bir platform olarak hizmet veriyor. 
IoT’nin yanı sıra bağlantı ve sensör 

teknolojilerindeki gelişmelerden ve 
öngörücü analizlerden faydalanıyor.
Bu yeni nesil çözüm, bağlantılı kritik 
varlıklardan gelen anlık verileri de-
ğerlendiriyor ve potansiyel tehdit-
leri değerlendirmek için gelişmiş 
analizler uyguluyor.

ECOSTRUXUREASSET ADVISOR
EcoStruxureAsset Advisor, Sch-
neiderElectricIoT özellikli mimari 
portföyünün Uygulama, Analiz ve 
Servisler bölümünün bir parçası. 
EcoStruxure™ açık, birlikte çalışabi-
lir, IoT özellikli bir sistem mimarisi 
ve platformudur.EcoStruxure, tü-
keticiler için güvenlik, güvenilirlik, 
verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağla-
nabilirlik etrafında gelişmiş değerler 
sunar.EcoStruxure, Her Seviyede 
İnovasyon sunmak için IoT, mobi-
lite, algılama, bulut, analitikler ve 
siber güvenlik alanlarındaki geliş-
melerden faydalanır.Buna Müşteri 
Kullanım Döngüsü Yazılımı tara-

fından desteklenen Bağlı Ürünler, 
Edge Kontrolü ve Uygulamalar, Ana-
litik ve Hizmetler de dahildir.EcoSt-
ruxure™ 20.000’in üzerinde geliş-
tirici ve 650.000 hizmet tedarikçisi 
ve iş ortağının desteğiyle yaklaşık 
500.000 tesis ve 3.000 kamu hizmet 
tedarikçisi tarafından kullanılıyor ve 
yönetilen 2 milyondan fazla varlığı 
birbirine bağlıyor.
Bu kapsamda SchneiderElectric, 
enerji ve sürdürülebilirlik üzerine 
danışmanlıktan varlıkların yaşam 
döngüsünü optimize etmeye dek 
tüm konularda iş ihtiyaçlarını karşı-
layacak hizmetleri dünyanın her ye-
rinde sağlıyor. Müşteri odaklı bir ku-
ruluş olarak güvenilir danışmanlık 
sunan şirket, varlık güvenilirliğinin 
artırılması, toplam sahip olma ma-
liyetinin iyileştirilmesi ve sürdürüle-
bilirlik, verimlilik ve güvenlik hedefli 
dijital dönüşümün yürütülmesine 
yardımcı oluyor.
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ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ

BAYMİNA ENERJİ -  ORDEL -  KOBOLD  
 VEGA -  MARAY MAKİNA - SICK

Hazırlayan: Serkan KIRAÇ
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Çankırı Il Özel Idaresi 12 ilçe, 371 köy ve 207 mahalle olmak üzere 578 
üniteye su ulaştıran yatırım, işletme ve bakım onarım faaliyetlerini 
yürütüyor. Çankırı Merkez ve Kızılırmak Ilçelerine  bağlı 38 köyün su 
iletim sorunlarını gidermek için minimum maliyetle başarılı bir projeye 
imza atıldı. Yapılan yatırım sonrası kesintisiz su iletimi sağlanırken, bakım 
onarım çalışmaları tamamen ortadan kaldırılmış oldu. 

S
on birkaç yıldır Çan-
kırı Merkez ilçesine 
bağlı 38 köyün su 
iletiminde yaşanılan 
kesintiler ve yüksek 
bakım onarım mali-
yetleri sebebiyle ida-

re, ciddi bir yatırım araştırmasına 
odaklandı. Yapılan araştırmalar 

sonucunda karar verilen yatırımla 
ciddi bir maliyetle her hat için de-
bimetre ve debimetre önünde sı-
nırlama için suyun kontrolünü sağ-
layacak bir vana ile sistem edinme 
projesi üzerine araştırmalar yapıldı. 
Fakat yapılan araştırmalar netice-
sinde gerçekleştirilecek bu yatırı-
mın aslında ihtiyacı karşılamadığı 

ve  gereksiz maliyetlere sebep ola-
cağı tespit edildi. Sonrasında Ordel 
ve Kobold markalarının önerisiyle 
daha önce planlanan yatırımın 
yüzde 25’i maliyetle, kesintisiz su 
akışını mümkün kılacak, dışarıdan 
müdahaleye tamamen kapalı ve iş-
letme, bakım onarım maliyetlerini 
ortadan kaldıran başarılı bir proje-

Planlanan yatırımın yüzde 25’i  
maliyetle 38 köyün su sorunu çözüldü
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ye imza atıldı. Proje detayları üzeri-
ne Çankırı İl Özel İdaresi İçme Suları 
Müdürü Recep Berçin, Kobold Türki-
ye Müdürü Murat Vurgun ve Ordel 
Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan 
Çakıroğlu ile saha ziyaretimiz esna-
sında birer söyleşi gerçekleştirdik. 

Hizmet alanınız kaç bölgeyi kap-
sıyor?
Çankırı İl Özel İdaresi İçme Suları 
Müdürü Recep Berçin: İlimiz mer-
kez ile birlikte olmak üzere 12 ilçeye 
sahiptir. Son haliyle 371 köyümüz 
ve 207 mahallemiz toplamda 578 
ünitemiz bulunmaktadır. Mahalle 
ve köylerimizin içme suyu tesisleri 
kurumumuzun görev alını içerisin-
dedir. İlimizde özellikle içme suyu 
konusunda sıkıntılar yaşanması 
sebebiyle grup içme suyu tesisleri 
daha fazla sayıda tesis edilmiştir. 
Kızılırmak – Saraycık içme suyu gru-
bumuzda bizim en büyük içme suyu 
grubumuzdur. Az önce bahsettiğim 
mahallelerimizde toplamda 580 

adet depomuz bulunuyor ve bu 580 
içme suyu deposuna ait klorlama 
cihazlarımız bulunuyor. Ek olarak 
yaklaşık 100 adet terfi hattımız ve 
pompa istasyonumuz bulunuyor.
Bölgenizde yaşanan kaçakların 
detaylarını öğrenebilir miyiz?
İlimiz merkez ve Kızılırmak ilçelerin-
deki 38 birime içme suyu sağlayan 
bir isale hattına sahip. Bu hat top-
lamda 104 kilometreden oluşmakta. 
Bir ilçeden suyu alıp bir başka ilçeye 
taşıyıp oradaki 38 köye içme suyunu 
bu hatla ulaştırıyoruz. Bu isale hattı-
nın yapımı 1990’lı yıllarda başlamış 
ve 2000 yılında tüm köylere ulaşa-
cak şekilde hat tamamlanmış. 10 yıl 
süreyle inşaatı devam etmiş depo-
lar, terfi hatları yapımları sürdürül-
müş. Yapımın devam ettiği sürede 
var olan teknolojiyle de yapımın 
tamamı asbest boru ile yapılmış. 
Boru çapı da oldukça büyük tercih 
edilmiş. Asbest boru yapısı itibari 
ile meydana gelen arızaları gideril-
mesi çok güç olan bir boru tipi. Bu 

nedenle Özel İdare ve Köy Hizmet-
ler imkanlarıyla günümüze kadar 
geçen sürede zaman içerisinde as-
best boruların polietilen tipi boruya 
dönüştürülmesi işi yapılmış. Ancak 
ben göreve geldikten sonra 38 köye 
su götüren isale hattımızın başında-
kiler hariç geri kalan belki 20 köye 
suyun ulaşamadığını fark ettim. Se-
beplerini araştırdığımızda ise hattın 
başındaki köylerin kendi ihtiyaçları 
olan debi ile kendilerini sınırlama-
yarak ihtiyaçlarından kat kat fazla 
sulama yaptıklarını tespit ettik. Te-
sis üzerindeki vanaların veya ekip-
manların sürekli müdahaleye maruz 
kalması diğer 20 köye su ulaşama-
masına sebep olmasının ötesinde 
sürekli arızalarla karşılaşmamıza da 
sebep olmaktaydı. Çünkü sistemde 
hava sıkışması ve suyun azalıp ço-
ğalmasına neden olduğu için arı-
zalar meydana gelmekteydi. Hattın 
onuncu kilometresinde oluşan bir 
arıza sebebiyle suyun kesilmesi arı-
zanın giderilmesi sonrasında suyun 
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son köye ulaşması en az dört gün 
geçmesi anlamına geliyordu. 

Bu sorun çerçevesinde ilk önce 
nasıl bir çözüm üzerine araştır-
malar yaptınız?
Kaçakları bilgisayardan izleyebilmek 
için elektromanyetik bir debimetre 
ve vananın bulunduğu bir sistem 
yatırımına odaklandık. Sonrasında 
bu konu üzerine araştırma içerisine 
girdik. Yaptığımız araştırmalar neti-
cesinde Ordel firmasından Serkan 
Çakıroğlu ve Kobold firmasından 
Murat Vurgun ile tanıştık. Murat Bey 
ve Serkan Bey’in bize araştırdığımız 
bu sistemi çalıştıramayacağımızı ve 
bu sistemin gereksiz bir maliyet ol-
duğunu belirttiler. Biz de söz konusu 
araştırmalarımız sonucu bunu tespit 
etmiş olduk. Sahip olduğumuz debi-
ler sebebiyle satın alacağımız debi-
metreler bize doğru akış değerlerini 
gösteremeyecekti ve biz de buradan 
doğru akışı okuyamayacağımız için 
yine bu yatırıma rağmen hakimi-
yeti sağlayamayacaktık. Deponun 
kilidini kıran, kapısını söken bir 
toplumla karşı karşıya olduğumuz 
için bu yüzden yatırım yapacağımız 
dijital debimetreyi veya kamerayı 
da kullanılmaz hale getireceklerdi.  
Debimetre sistemi yatırımı yerine 
müdahaleye hiçbir şekilde imkan 
tanımayan ve yatırımla işletme mali-
yetleri minimum seviyede olan debi 
sınırlayıcıya yatırım yapmaya karar 
verdik. Depolarımızın manevra oda-
larına kaynak ile debi sınırlayıcıların 
montajını gerçekleştirdik. Bu işlem 
sonrasında zaten köylerde yaşayan 
vatandaşımız da suyunun düzenli 

halde aktığını görünce sorunda or-
tadan kalkmış oldu. 
Artık yatırım yaptığımız 8 aydan beri 
bu isale hattında 38 köye 24 saat 
boyunca su sağlanabiliyor. Kullan-
dığımız bu küçük debi sınırlayıcı ile 
susuzluk sorununun önüne geçmiş 
olduk. 
Ordel ve Kobold markaları ile 
önümüzdeki döneme dair yeni 
yatırım planlarınız var mıdır?
Depolardan hatta su ilettiğimiz ka-
palı devre bir su şebeke sistemine 
sahibiz. Bu şebekede köylerde özel-
likle kot farkı çoksa alttaki hanenin 
kullanımının çok fazla olması sebe-
biyle üstteki evlerimize suyu çıkar-
tamıyoruz. Bu debi kısıtlayıcıyı bu 
sorunun da üstesinden gelmek için 
şebekenin kot olarak tam orta nok-
tasına yerleştirerek alttaki hanelerin 
suyunu kısıtlayıp üstteki hanelerin-
de onlar kadar suyu sürekli olarak 
tedarik edebilmelerini sağlamak is-
tiyoruz. Bu nedenle Kobold ve Ordel 
markaları bunun için bize numune 
bir kısıtlayıcı sağladılar. Bu parçanın 
saniyelik 2,5 litre akış hızı bulunuyor. 
Dolayısı ile bu parçanın hattaki orta 
noktaya entegresi sonrasında aşa-
ğıdaki haneler suyu ne kadar açar-
larsa açsınlar kendi sınırları olan 2,5 
metre/saniye değerinin üzerinde bir 
akış çekemeyecekler. Böylece üst 
kotlardaki hanelerde geriye kalan 
sudan faydalanarak sürekli içme su-
yuna ulaşabilecekler. 

Yatırım maliyeti konusunda ne 
kadarlık bir tasarruftan söz edi-
yoruz bu proje sonrasında?
Yapak istediğimiz elektronik sistem 

yatırımına nazaran yaklaşık yüzde 
75 oranında kar sağlamış bulunu-
yoruz. Elektronik sistemle yatırım 
gerçekleştirmek yerine bu sistemin 
uygulamasını gerçekleştirerek diğer 
sistemin yüzde 25’i maliyetle kesin-
tisiz suyu elde etmiş olduk. 
Bu yatırım öncesindeki mevcut 
müdahaleler sonucu oluşan bakım 
onarım maliyetlerimizden de bu 
proje ile kurtulmuş olduk. O kar da 
bunun dışında… 

Ekleyeceğiniz verimlilik çalışması 
örnekleriniz var mıdır?
İlimizde son iki yıldır devam eden 
verimlilik çalışmalarımızdan bir 
tanesi de 2019 yılının sonunda 
devreye aldığımız güneş enerjisi 
yatırımımızdır. Güneş enerjisi sis-
temlerinin daha ekonomik oluşu ile 
motopomp gruplarını bu enerjiyle 
çalıştırmaları büyük bir verimlilik 
avantajı diyebilirim. Terfi sistemle-
rimizde yer alan pompalarımız için 
bu sayede güneş enerjisinden güç 
alıyoruz. 
Yaptığımız tesislerde hybridsis-
temler kullanıyoruz. Günün erken 
saatinde havanın aydınlanması ile 
birlikte sisteme yüzde 20 ve 30 ci-
varında bir güç sağlanırken tam 
güneşlenmenin olduğu saatlerde 
de yüzde yüz seviyesinde güneşten 
güç alınabiliyor. Hybrid sistemleriyle 
enerji maliyetlerimizi indirmeye ça-
lışıyoruz. Pompa sistemleri 16 saat 
boyunca ekonomik olarak çalışabili-
yorlar, daha fazla süre çalıştırılan sis-
temlerin arıza ile karşılaşması daha 
hızlı olabiliyor. Yaz aylarında bu 16 
saatlik çalışma sürecinin 9-10 saatini 
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güneş enerjisinden aldığımız güçle 
gerçekleştirdiğimizde, hatta göre 
değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 
60 oranında bir tasarruf sağlamış 
oluyoruz, diyebilirim. 

Serkan Bey, Çankırı bölgesi için 
Il Özel Idaresi ile çalışmalarınız 
ne zamana dayanıyor? Idare size 
nasıl ulaştı?
Ordel Satış ve Pazarlama Müdü-
rü Serkan Çakıroğlu: Çok ilginçtir 
Ankara’da LPG oto gaz işi yapan bir 
arkadaşımız konuyu bize haber ver-
di. Biz daha sonra Çankırı özel idare 
ve Recep Bey ile görüştükten sonra 
isteği Kobold firmasına gönderdik. 
Süreç bu şekilde başlamış oldu.

Yönlendirmeniz sonrası numune 
ekipman ve sonrası için nasıl bir 
çalışma yürütüldü?
Süreç başladıktan sonra Kobold 
firmasından Murat Vurgun Bey ile 
Çankırı İl Özel İdare’den Recep Bey 
ile görüşmeye gidildi. Yer görme iş-
lemleri yapıldı. Bu işlemlerden son-
ra 2 adet numune verildi. Numune 
verildikten sonra denemelerin çok 
olumlu olması nedeniyle kurum 38 
adet sipariş vermiştir. Üretim aşa-
masından sonra
malzemeler kuruma teslim edil-
miştir. Bu işin en güzel tarafı Recep 
bey’in yukarıda bahsetmiş olduğu 
gibi Çankırı da özellikle yaz ayla-
rında baş gösteren su sıkıntısının 
bizim ürünümüz ile çözülmesi, bir 
çok toplu yaşam yeri olan ve ciddi 
mağduriyetler yaşanan köylerimiz-
de su sıkıntısının tamamen çözül-
müş olması bizleri de oldukça mutlu 
etmiştir. 

Ihtiyaca özel doğru ekipman ve 
yatırımın belirlenmesi için ne tür 
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Müşterilerimize standart üretim-
lerimiz ile hizmet verirken aynı 
zamanda gelen özel İstekler için 
üretim alt yapımıza uygun olduğu 
sürece hizmet veriyoruz. Bugüne 
kadar 650 adet civarında özel ci-
haz üreterek bir çok müşterimizin 
problemi çözülmüştür. Özel ihtiyaç 
talebi geldiğinde müşterilerimiz ile 

görüştükten sonra prosesi yerinde 
incelemek için ziyaretlerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Belirlenen ihtiyaç-
lar doğrultusunda gerekli Ar-Ge ve 
üretim çalışmaları yapılarak ihtiyaca 
özel istekler karşılanmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarınız, üretim gü-
cünüz ve birlikte çalıştığınız mar-
kalarınızın geniş ürün yelpazesi 
projelerde elinizi nasıl güçlendi-
riyor?
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda 
müşterilerimizin problemlerinin 
çözüldüğünü ve müşterilerimizin 
memnuniyeti görmek bizleri de 
son derece mutlu etmektedir. müş-
terilerimizin memnuniyeti sonu-
cu benzer konular ile daha bir çok 
müşterilerimize referans olmaları 
müşteri kazanmamıza markamızın 
yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. 
Güçlü dünya markalarının bayiliğini 
yapmak ayrıca firmamıza çok ciddi 
marka değeri kazandırmaktadır. Şu 
anda bayiliğini yapmakta olduğu-
muz Kobold firması bu konuda fir-
mamıza çok ciddi değer katmıştır.

Murat Bey, Kobold’un birçok sek-
töre ve uygulamaya özel çözümü 
bulunuyor. Bu projede kullanılan 
ekipmanın özelliklerini sizden 
öğrenebilir miyiz?
Kobold Türkiye Genel Müdürü Mu-
rat Vurgun: Ürün akış düzenleyici 
olarak adlandırılıyor ve tamamen 
mekanik sisteme sahip bir ürün. 
Hattın ürün öncesindeki kısmında 

basınç ne kadar değişirse değişsin 
basınca bağlı debi değişimi bu ürü-
nün hatta yer aldığı kısımdan sonra-
ki bölümde etkisini kaybediyor ve 
ürün debiyi hattın geri kalan kısmı 
için düzenli hale getiriyor. 
Düzenli ve hep aynı değerde debi 
akışı istenen yerlerde kolay, ucuz 
ve bakım gerektirmeyen bir çözüm 
haline geliyor. Bu ürünün alternatifi 
bir debimetre ve bu debimetreden 
aldığı sinyalle kumanda edilen oran-
sal vana yardımıyla hep aynı debi-
nin oluşması sağlanmaya çalışıyor. 
Bu uygulamaya ek olarak içme suyu 
arıtma tesislerinde klor ölçüm hüc-
releri de hep aynı debideki suyla 
beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Örne-
ğin 40 litre/saat su debisi bulunan 
hatta doğru bakiye klor ölçümü 
alınabilmesi için ölçüm hücresinin 
içinden de 40 litre/saat değerinde 
su geçirilmesi gerekiyor. Bu akış dü-
zenleyiciyi bu tür projelerde hattın 
önüne koyarak olası debi farkların-
da oluşabilecek klor miktarı ölçümü 
sapmalarının önüne geçmiş oluyo-
ruz. 
Ya da büyük fabrikaların lavabola-
rın çeşmelerin her birinin ağzına 
bu debi kısıtlayıcıların yarım par-
mak ölçüsünde olanlarını entegre 
ettiğimizde çeşme ne kadar açılırsa 
açılsın su debisi kısıtlandığı için be-
lirlenen miktar aşılamıyor. 
Bu projede de yaptığımız çalışmada 
ilk yatırım maliyetlerinden yüzde 75 
tasarruf edilmesinin yanında birçok 
kazanım elde etmiş olduk. 
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GE, ENGIE Group Türkiye Baymina 
Enerji Santrali modernizasyon pro-
jesi çerçevesinde, türbin devreye 
girme süresini minimum seviyeye 
indirmek, bakım maliyetlerini azalt-

mak ve işletme güvenilirliğini artırmak maksa-
dıyla, ALSPA buhar türbini kontrol sisteminin 
en güncel teknolojiye sahip Mark Vie yapısına 
modernizasyonu tamamlandı. Siber güvenlik 
konusunda da üst düzey koruma sağlayan GE 
imzalı modernizasyon çözümü, tesisleri kontrol 
teknolojileri için rekabette daha güçlü hale ge-
tiriyor. Mevcut kontrol sistemi ile duruş sürele-
ri yüzde 30 oranında azaltılabiliyor. Bu sayede 
santrallerin esnekliği, emre amadeliği ve ömrü 
daha da artırılmış oluyor. 

DAHA AKILLI OPERASYONEL KARARLAR 
ALABILECEK
ALSPA buhar türbini kontrol sistemi olan bu 
çözümün en güncel teknolojili versiyonu Mark 

VIe*’a geçiş modernizasyonu sayesinde alanın-
da bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Geçişte temel 
donanım altyapısı korunarak türbin esnekliği, 
güvenilirliği ve emre amadeliği geliştirilmiş 
oldu. Santralin bu yeni kontrol sistemine kavuş-
masıyla veri analitiğiyle daha akıllı operasyon 
kararları alabilmesine olanak tanındı. 

YENI BUHAR TÜRBINI GERILIM HESAPLAMA 
ARACI
Baymina Mühendislik ve Bakım Müdürü Haya-
ti Yıldırım, 15 yıl önce faaliyet giren santralin 
modernizasyon projesinin kendileri için büyük 
önem taşıdığını söyleyerek, GE’nin donanım ve 
yazılım çözümleri ile taleplere daha hızlı yanıt 
vermelerinin mümkün hale geldiğini ifade etti.  
Güvenilirliği iyileştiren, emre amadeliği artıran 
ve devreye girme süreçlerini kısaltan Turbomax, 
buhar türbini gerilim hesaplama aracı da yine 
bu projede kullanıldı. 

Alanında ilk kontrol sistemi  
modernizasyonu tamamlandı

Baymina Enerji Santrali’nde yürütülen alanında ilk kontrol sistemi 
modernizasyonu projesinde sona gelindi. 
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SIBER GÜVENLIK RISKLERI NASIL AZALTILDI?
GE’nin Baseline Security Center platformu saye-
sinde şirketler siber güvenlik konusunda daha 
da güçlendirilebiliyor. Platform, siber riski azalt-
maya yönelik bir dizi entegre araç, yapılandırma 
ve hizmetler içeriyor. Baseline Security Center 
çözümünde; yeni nesil virüs önleme, sertifika yet-
kilendirme, domain kontrolü, yazılım güncelleme 
yönetimi, konfigürasyon kontrolü, siber saldırıal-
gılama, kimlik yönetimi ve erişim kontrolü, sistem 
donanımının güçlendirilmesi, sistem yedekleme 
ve kurtarma, günlük veri toplama, güvenlik sorun-

ları ve olaylarının yönetimi, ağ altyapısı yönetimi 
gibi özellikleryer alıyor.
ENGIE’nin770 megawatt gücündeki gaz yakıtlı 
Baymina santrali, Ankara’da faaliyet gösteriyor ve 
başkent için gerçekleştirdiği enerji üretimiyle 1,6 
milyon konutun elektrik ihtiyacına cevap veriyor. 
Kombine çevrim santrali; 2003 yılında, her biri 235 
megawatt gücündeki GE imzalı iki 9FA.03 gaz tür-
bini ve Alstom imzalı 325 megawatt gücündeki 
Alstom DKY224-4N4/B buhar türbiniyle faaliyete 
başlamıştı.
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CSI 6500MS online ma-
kine sağlığı durumu iz-
leme sistemi sayesinde 
sistemin sahip olduğu 
kestirimci makine sağlığı 

monitörü üzerinden tüm kritik ma-
kineler uzaktan izlenebiliyor.
 
VIBRASYON ÖLÇÜM ANALIZ HIZ-
METI VE RAPORLANDIRILMASI
Kestirimci Bakım Hizmetlerini Kul-
lanan Firmalarda Bakım Maliyetleri 
Düşer, Arıza Süreleri Minimuma 
İner. Yedek Parça Ve Stoklama Aza-
lır, Üretim Maksimuma Çıkar, Enerji 
Kayıpları Minimuma İner, Kısacası 
Tesisler ve Fabrikalar Bu Bakım Mo-
dülüyle Büyük Kazançlar Elde Eder.
Makina sağlığındaki değişimler, arı-
zaları ifade edecek paramet¬rele-
rin, periyodik ölçümlerle izlenmesi 
ile belirlenir. Buna Kestirimci Bakım 
uygulaması adı verilir. Kestirimci 
Bakım Sisteminin ana omur¬gası 
Vibrasyon-Titreşim Analiz teknoloji-
lerinden oluşur. Bunun nedeni, arıza 
konumuna giren makinalarda önce-
likle titreşimin oluşmasıdır.
Döner makinaların sağlığı ile ilgili 
en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden 
alınan titreşim (vibrasyon) ölçüm-
lerinin analizi ile edinilir. Her arıza, 
fiziksel özelliklerine göre farklı fre-
kanslarda kendini göster-mektedir. 
Titreşimin, bir rakamla nitelenmesi, 
bir orkestra müziğinin 85 dB-A gibi 
bir değerle tanımlanması gibidir. Bu 
değer müzi¬ğin notaları yerine, ses 
şiddetinin alçak ya da yüksek ayrımı 
yapılmasını sağlar. Bu şekilde ra-
kamla verinin sürekli izlemesi ile bir 
artış olduğunda uyarı alınması sağ-
lanır. Ancak yükselme nedeninin, bu 
örnekte hangi müzik aletince üreti-
len hangi notadan kaynaklandığı, 

yaylı sazlardan, kemandan mı yoksa 
sesli sazlardan flütten mi geldiği 
bilgisini vermez. Titreşim Analizi bu-
nun ayırt edilmesini, vibrasyonun 
rulman arızasından mı, kaplin ayar-
sızlığından mı, dişli sorunundan mı 
yoksa balansızlıktan mı kaynaklan-
dığının ayırt edilmesini sağlar.

LAZERLI HIZALAMA HIZMETLERI
Kaplin ayarı, farklı aletlerle yapı-
labilmektedir. Bunu yapmanın en 
kolay yolu, kaplinin iki yarısı üzerine 
yerleştirilen bir cetvel veya mastar 
vasıtasıyla göz kararı ayarlama yap-
maktır. Sonuç pek hassas değildir 
ve yapan kişinin becerisine bağlıdır. 
Daha hassas bir sonuç komparatör 
kullanılarak elde edilebilir. Bilgi bi-
rikimine sahip ve deneyimli biri ta-
rafından uygulandığında iyi ve gü-
venilir sonuçlar alınabilir, fakat bu 
işlem uzun süre ve sabır gerektirir.
Çok daha kolay ve çok daha hassas 
bir yöntem de lazerli kaplin ayar 
cihazları kullanmaktır. Özel bilgi bi-
rikimi gerektirmeden hassas ve gü-
venilir sonuçlar ortaya koyar.
Kaplin Ayarsızlığı eksen kaçıklığı, 
kasıntı adları ile de anılmaktadır. 
Kaplin ayarsızlığı bir eksenel kaçıklık 

sorunu¬dur. Milden mile tutturula-
cak Lazerli ayar cihazları ile giderilir.
Kaplinler görevi itibari ile üzerinde 
bulundurduğu devir ve torku kar-
şısındaki mile aktarmaya yarayan 
çeşitli biçim ve özelliklerde üretilen 
güç aktarım organıdır. Kaplin ayarı, 
sistemin düzgün çalışmasında en 
önemli unsurlar¬dan biridir. Meka-
nik sistemlerinin geliştiği günümüz-
de, hizalama (kaplin ayarı) periyodik 
bakım çalışmasının önemli bir bölü-
münü oluşturmaktadır.
Kötü hizalanmış şaftlar birçok ma-
kine problemine neden olmaktadır: 
Yapılan testler yanlış hizalamanın 
nere¬deyse makine arızalarının 
%50’sine neden olduğunu göster-
mektedir. Yanlış hizalama yapıldı-
ğında kaplin içerisinde oluşan kuv-
vetler nedeniyle şaft üzerindeki 
yükler önemli ölçüde artmaktadır. 
Kaplin ayarı iyi yapıla¬mayan ma-
kinelerde; rulman hasarları, kaplin 
hasarları artar, salmastra sızdırma 
problemleri yaşanır ve enerji mali-
yetleri yükselir. Lazerli kaplin ayarı 
hassas, çabuk ve güvenilir ayar im-
kanı sağlayarak tüm bu olumsuz-
lukların ve plansız duruşların önüne 
geçer.

Kestirimci bakımda ölçüm, 
analiz ve raporlama

Maray Makine; sektörde 100’den fazla fabrikada vibrasyon ölçümü, yerinde 
lazerli kaplin, balans ayarı, termal gözlemleme, ultrasonik muayene, çevrimiçi 

izleme sistemleri ve eğitim – danışmanlık hizmetleri sunuyor. 

KAPAK - Teknik Makale



EGE Plaza, Şerifali Mah. Kutup Sok. No: 8 34775 Ümraniye / İstanbul  T: + 90 (0216) 527 96 15  -  F: + 90 (0216) 527 96 20

Yerli Mühendislik  
Tasarım ve Üretim

Yüksek Basınç ve Sıcaklık 
Kontrol Vanaları

www.egecontrols.com/tr
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Türkiye ekonomisinde son 
derece önemli bir yere sa-
hip olan petrol ve gaz kay-
naklı ürünlere talep gün 
geçtikçe artıyor. Petro-

kimya sektörü nafta ve LPG gibi pet-
rol ve benzeri  kimyasalların nihai 
ürünün oluşumuna kadar yürütülen 
tüm proses süreçleriyle oldukça kar-
maşık bir yapıyla oluşmaktadır. Söz 
konusu proseslerin her birinde de-
ğişik bir kimyasal tepkime gerçek-
leşmekte ve ortaya çıkan ürünler bir 
sonraki proses için girdiyi oluştur-
maktadır. Bu yüzden her kimyasal 
proses sürecinde verimli bir tepki-
me gerçekleştirebilmek tüm siste-
min verimliliğinin sağlanması anla-
mına geliyor. Sürekli ölçüm yapan 
SICK gaz analizörleri kimya proses-
lerinde hızlı ve güvenilir netice alın-
masını, bu sonuca göre de tepkime-
lere etkide bulunulmasını sağlıyor. 
Hem in-situ hem de sıcak ve soğuk 
ekstraktif teknolojileri üreten marka 
olan SICK aynı zamanda tek analizör 
üreticisi ünvanına sahiptir.   

INERTIZASYON UYGULAMALARI
Eğer proseste havayla buluşma 
anında patlama riski mevcutsa azot-
la inertizasyon gerçekleştirilir. Bura-
daki amaç riski meydana getirecek 
oksijen ile azotun yerinin değiştirile-
rek riskin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
aşamada oksijen konsantrasyonu 
izlenir ve temel uygulamaya nihai 
ürün tankları örnek alınabilir. 
SICK benzer uygulamalara özel 
kompakt ve ideal çözüm olarak 
TRANSIC100 lazer oksijen analizö-
rünü sunuyor. TDL teknolojisinden 
faydalanan bu analizörle oksijen 
konsantrasyonu 0 ile yüzde 100’e 
kadar ölçülüp analizör hem in-situ 
hem de ekstraktif olarak kullanıla-
biliyor. 

KLOR ALKALI - VCM PROSESI IÇIN 
EN UYGUN ANALIZ TEKNOLOJISI
Tuzun elektrolizi ile klor ve sudkos-
tik elde edilen klor alkali prosesi 
ardından üretilen ürünler VCM pro-
sesinde vinil klorür eldesinde kulla-
nılıyor. Günlük hayatta sıklıkla kar-

şılaştığımız PVC bu tepkime dizisi 
neticesinde üretilebiliyor.
Membran, elektroniz hücresinde 
istenmeyen hidrojenin difüzyonun-
dan olumsuz etkilenebilmektedir. 
Bu yüzden sürekli ölçüm yapılıp be-
lirli bir seviyenin korunması istenir. 
Özellikle de ıslak klor prosesinde 
thermal conductivity (TCD) koroz-
yon riski ve istenen hasasiyetin sağ-
lanamaması sebeplerinden dolayı 
uygulama için tercih edilmemekte-
dir.  
Söz konusu proseste hidrojen ve 
HCI, NDIR prensibiyle ölçüm gerçek-
leştiren ve numuneyi soğutmaya ih-
tiyaç duymadan direkt olarak ölçüm 
gerçekleştirebilen sıcak MCS300P 
analizörü ile ölçülmektedir. Aynı 
zamanda neminin alınması avantajı 
ile EDC’de bulunan H2O’yu da aynı 
analizörle ölçebiliyoruz. Reaktör ko-
londa bu sayede korozyon riski ön-
lenebiliyor, tıkanıklık sorunu orta-
dan kalkıyor ve tepkime çevriminin 
hızı ile verimliliği artırılabiliyor. 

Petrokimya sektörüne özel 
SICK analizör çözümleri

SICK Proses Otomasyonu Analizörler Ürün Yöneticisi Özlem Yavuz Aydınlık, 
kaleme aldığı teknik makalesinde markanın petrokimya proseslerine özel analiz 

çözümlerinin detaylarını paylaştı. 
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ETILEN PROSESI IÇIN EN UYGUN 
ANALIZ TEKNOLOJISI
Başlangıç maddesi iki karbonlu al-

kan olan etandan etilen eldesine 
kadar tüm gerçekleşen proseslerde 
kesintisiz süren gaz analizi ile daha 
verimli üretim sağlanabilir. 
LPG buhar parçalanarak Nafta bile-
şiklerine ayrılıp bu esnada da parça-
lama fırınında karbondioksit (CO2) 
giderimi gerçekleştirilir. Ortamdaki 
karbondioksit’in gideriminin izlen-
mesi soğuk ekstraktif gaz analizörü 
SICK GMS820 ile gerçekleştirilebil-

mektedir. C2 fraksiyonunun sıyrıl-
ması prosesi sürecinde etilen ve 
etan muhtevası sırasıyla GMS820 
analizörü ve MCS300P sıcak eks-
traktif analizörü ile ölçülüp prosesin 
kontrolü mümkün hale gelir. Bitmiş 
ürün olan etilen polimer, alçak ve 
yüksek yoğunluklu polietilen el-
desinde propilen ve kauçuk eldesi 
benzeri pek çok alanda kullanılabil-
mektedir. 

POLIMER TOZLARININ ÖLÇÜMÜ
Polimer tozlarının tutulması için 
kullanılan torbalı filtrelerdeki ka-
çakların kontrolü amacıyla toz ana-
lizörleri kullanılır. Hem transmisyon 
hem de saçılan ışık prensibiyle öl-
çüm yapan SICK, toz analizörlerinin 
pazardaki en eski üreticisi olarak ta-
nınmaktadır. Bu analizörler ve uygu-
lamaları hakkındaki marka ciddi bir 
tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. 

BACADA EMISYONLARIN ÖLÇÜ-
MÜ VE RAPORLANMASI
SICK, bacagazındaki gaz ve toz 
emisyonlarının ölçümü, debi öl-
çümü içinse geniş ürün gamından 
proses şartlarına göre en uyumlu 
sistemi seçmektedir.Bu amaçla sis-
temler içinden seçilenler Türkiye’de 
uygulanan Avrupa standartları EN 
15267-3 ve EN 14181’e göre onaylı 
sertifikalara sahiptir. Sıcak veya so-
ğuk ekstraktif gaz analizörleri yerin-
de ölçüm yapan (in-situ) gaz anali-
zörleri, optik toz ölçüm sistemleri ve 
ultrasonik debimetreler emisyon öl-
çüm sistemlerini oluşturuyor.  Ölçü-
mü yapılacak gazın özelliği, sıcaklık 

ve basınç değerleri ile bakım gerek-
sinimi göz önüne alınarak bu tekno-
lojiler arasından ihtiyaç duyulan çö-
zümün doğru seçimi yapılıp SICK’in 
mühendislik tecrübesi ile en uygun 
ölçüm sistemi buluşturulmaktadır. 
Sera gazı olan CO2’nin ilgili yönet-
meliklerde belirlenen düşük belir-
sizliklerde ölçümü ve raporlanması 
amacıyla yerinde ölçüm (in-situ) gaz 
analizörü GM35 ve ultrasonik ölçüm 
yapan debimetre Flowsic100’den 
oluşan sera gazı ölçüm sistemi ter-
cih edilmektedir. 
Karbondioksitin konsantrasyonu 
bacadan direkt temasla ölçüm ya-
pılarak numune alma hattı, numu-
nenin taşınması aşaması gibi aşa-
malardan oluşabilecek belirsizlikleri 
ortadan kaldırmaktadır. Sera gazı-
nın kütlesel şekilde raporlanması 
için ise hassasiyeti artırmak amacıy-
la seçilen iki adet ultrasonik debi-
metreyle sistem oluşturulmaktadır. 
Söz konusu çözüm ile karmaşık he-
saplama yöntemine göre çok daha 
kolay ve pratik ölçüm şekli olan di-
rekt ölçüm yöntemiyle sera gazı ra-
porlanabilmektedir.  
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U
luslararası Çalışma Örgütü (ILO)tarafından 
tanımlanmış Dünya İşte Sağlık ve Gü-
venlik Günü’ydü. Dolayısıylaoperasyonel 
mükemmellik için Endüstri 4.0 inisiyatif-
lerinin bir parçası olan dijital operasyonel 
altyapıyı (DOI) genişleterek dijital dönü-

şümyoluyla tesislerin güvenliğini geliştirme fırsatlarına 
dikkat çekmek isteriz.
Bir ölçünün yanlış okunması gibi bir aksilikten kaçınmak 
için rutin veri toplama işleminin otomatikleştirildiği bir 
tesis düşünün. Ve bir vanayı kapatmayı unutmak gibi 
bellek gerilemesine bağlı olayları azaltmak için otoma-
tikleştirilmiş rutin görev kontrollerinin yapıldığını. Ya 
da deneyimsizlik nedeniyle yanlış kuralı uygulamamak 
için daha yoğun bir öğrenim deneyimini. Kestirmeden 
yüksek riskli bir bölge geçişi gibi ihlallerden caydırmak 
için“geofencing”. Ve prosedürlere uymamaktan caydır-
mak için denetleme yolu. Bu tür insanî hataların azaltıl-
ması, tesisi çalışmak için daha güvenli hâle getirir. Çoğu 
tesis bu yeni harika uygulamaları gerçekleştirmeye baş-
ladı bile. Peki gerçek gelişim fırsatları neler olabilir?

MANÜEL GÖREVLER VE INSANÎ HATALAR
Tesislerde otomatik kontrol sistemleri bulunsa da, ma-
nüel olarak yapılmaya devam eden pek çok görev var-
dır. Manüel görevlerin olduğu yerde insanî hata; insan 
faktörü olasılığı mevcuttur. İnsanî hatalar yukarıda gös-
terilen beceriler-kurallar-bilgi çerçevesi içinde ayrıntılı 
olarak sınıflandırılmıştır. 
Beceriye dayalı hatalar, becerikli bir kişinin görevi yerine 
getirirken yanlış bir şey yapmasıyla oluşur. Buna rutin 
görevlerde bir ölçünün yanlış okunması, yanlış ölçünün 
okunması, değerler yazılırken rakamların kaydırılma-
sı, yanlış manüel vanaın açılması veya kapatma yerine 
açma gibi fazla bilinçli düşünme gerektirmeyen aksi-
liklerdahildir. Beceriye dayalı hatalar ayrıca bir görevin 
bir adımını gerçekleştirmeyi unutmak, örneğin manüel 

vanaı kapatmayı unutmak gibi bellek gerilemesiniiçerir. 
İnsanî hataların %61’ibeceriye dayalıdır.
Yanlışlar, tüm görev planlama prosesinde deneyimsizlik 
veya bilgi eksikliğine bağlı hatalardır.
Kurala dayalı hatalar,kurallar yürürlükteyken yapılan 
yanlışlardır. Buna yanlış kuralınuygulanması, yani örne-
ğin deneyimsizlik veya bilgi eksikliği nedeniyle yanlış 
prosedürün izlenmesi dahildir. Kurala bağlı diğer bir 
hata kötü kuraldır,yani prosedürde hatalar vardır veya 
prosedür güncel değildir. Kurala dayalı hatalar içinde 
ayrıca ihlal,yani örneğin görevi kolaylaştırmak veya hız-
landırmak için kestirme olarak tesisin yüksek riskli bir 
bölgesinden geçmek veya denetleyici olmamasına kar-
şın kaldırma işlemleri yürütmek gibi prosedüre kasıtlı 
olarak uyulmaması bulunur. Buna insanî hata olmayan 
sabotaj dahil değildir. İnsanî hataların%27’sikurala da-
yalıdır.
Bilgiye dayalı hatalar,yürürlükte hiçbir kural, yani bir 
prosedür yokken, örneğin kişinin yetersiz bilgiye sahip 
olduğu yeni veya beklenmedik bir durumda yapılan ha-
talardır. İnsanî hataların%11’ibilgiye dayalıdır.

ÇALIŞMA UYGULAMALARINDA DIJITAL DÖNÜŞÜM
Çoğu tesis yeni dijital çalışma yollarıyla güvenliği artır-
mak içininsanî hataların azaltılacağı dijitalleşmeye dön-
mektedir. 

OTOMATIK VERI TOPLAMA
Önceki manüel veri toplamanın otomatikleştirilmesiy-
le tesisler, not panosu, kalem ve kâğıtla manüel olarak 
veri toplayan saha operatörleri yerine kablosuz sensör-
lerkullanarak örneğin paralaks hatasına bağlı olarak bir 
göstergeyi yanlış okumak, yanlış ölçüye bakmak, veya 
okumaları yazarken rakamları kaydırmak gibi aksilikler-

Insan hatalarını azaltmak 
üzere dijital dönüşüm
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den kaçınabilir. Bu verilere bağlı eylemler de otomatik-
leştirilebilir. Böylece doğru okumalara göre yürütülen 
işlemlerle, yanlış bilgi ile alınan kararlara bağlı daha az 
olay yaşanır. Tesisler ayrıca doğru kararlar almak için 
gerekli personel verilerini toplamada yenilikçi sensör-
lerkullanarak görev için bilgi eksikliği nedeniyle yanlış 
prosedür seçmek gibi yanlış kural hatalarını azaltarak 
olayları daha da azaltabilir – ve ayrıca personelin yükü-
nü hafifletebilir. Bu, modern tesislerde giderek yaygın-
laşmaktadır.

RUTIN GÖREVDE OTOMATIKLEŞTIRILMIŞ 
KONTROLLER
Tesisler doğrulama için rutin görevlerdeki kontrolleri 
otomatikleştirerek manüel vana serisi takibi yerine em-
niyet tertibatlı vana konumu izlemesi yoluyla manüel 
vanayı kapatmayı unutma, yanlış vanayı çevirme veya 
sıkıca kapatmama gibi bellek gerilemesi hatalarına bağ-
lı olayları azaltabilir, böylece baypas, izolasyon ve trans-
fer vanalarında ve diğer ekipmanlarda hatalı manüel 
işlemlere bağlı daha az olaya neden olurken doğrulama 
ve kontrol yükünü de azaltabilir.

 

DENETLEME YOLU
Denetleme yolunda manüel vana açma ve kapama gibi 
manüel işlemlerin manüel vana konumu izleme yoluyla 
otomatik olarak kaydedilmesiyle bu işlemlerdeki prose-
dür ihlali hataları belgelenmiş olur. Böylece adımların 
kasten atlanması veya başka bir dizideki vanaları açıp 
kapama gibi adımların gerçekleştirilmesi önlenerek in-
sanların prosedürlerdeki tüm adımları gerçekleştirme-
mesine veya başka bir sırayla yapmasına bağlı olaylar 
azaltılmış olur. Denetleme yolu ayrıca olay sonrası adli 
soruşturmaya da yardımcı olduğundan personeller ha-
talarından ders alarak gelecekte tekrarlamaktan kaçına-
bilir ve böylece olayların daha da azalması sağlanabilir.
 

OTOMATIK TANIMLAMA  
(AUTO-ID)
Vana gibi ekipmanların otomatik olarak tanımlanma-
sıyla tesisler boyanabilecek, kazınabilecek, çizilebilecek 
veya okunabilirliği başka biçimde bozulabilecek isimlik 
veya etiket plakalarını okumak yerine RFID etiketleri 

kullanarak yanlış ekipmanda çalışmak gibi aksilikleri 
azaltabilir. Bu tanımlama, yanlış ekipmanda çalışmaya 
bağlı olaylarda azalma sağlar.

GEO-FENCING
Arazinin alanlarında sanal olarak “çit yükselten” tesisler, 
izinsiz girişleri bildirmek üzere konum bilincikullana-
rak, tesisin yüksek riskli bir bölgesinden geçmek veya 
denetleyici olmamasına karşın kaldırma işlemleri yü-
rütmek gibi ihlal hatalarını azaltabilir, insanların yasak 
bölgelere girişi engellenerek toksik gaz gibi olası teh-
likelerden gelecek zararlar azaltılır. Personel yanlış böl-
gede çalışıyorsa bu kolayca tespit edilir. Bu, otomatik 
yoklama, kurtarma hedef tespiti, personel düşme ve 
yorgunluk yönetimi gibi diğer konum bilinci güvenlik 
faydalarına ektir. Bu özellikle bölgede tesise aşina olma-
yan binlerce insanın bulunduğu durumlarda kapatma/
devir/kesintisırasında faydalıdır. 

 

GÖRSEL KILAVUZLUK
Saha operatörlerine gör-
sel kılavuzluk sunan te-
sisler çalışacakları doğru 
ekipman parçasına yön-
lendirmek ve görev için 
doğru prosedürü seç-
mekte gerek duyacakla-
rı bilgiyi görüntülemek 
üzere Artırılmış Gerçeklik 
(AR – Augmented Reality)
kullanarak yanlış manüel 
vananın kapatılması gibi aksilikleri ve görev için yanlış 
prosedür seçmek gibi yanlış kural hatalarını azaltabilir. 
Böylece yanlış ekipmanda çalışmaya veya yanlış pro-
sedürü uygulamaya bağlı olaylar azaltılır. Aktifleri yön-
lendirmeye ve ekipman bilgisi ile durumunu görüntü-
lemeye ilaveten AR iş talimatlarını ve aktif bağlantılarını 
görüntülemektedir. AR gibi yeni teknolojilerin kullanımı 
bölgeyi yeni mühendis jenerasyonu için daha çekici kı-
lar.
  
YOĞUN ÖĞRENIM 
Tesisler öğrenme deneyimini yoğunlaştırarak sadece iş 
başında eğitim yerine, geleneksel eğitimi Sanal Gerçek-
lik (VR – Virtual Reality)yüksek gerçekçilikte sınıf eğitimi 
ile tamamlar ve böylece deneyimsizlik nedeniyle yan-
lış iş prosedürünü seçmek gibi yanlış kural hatalarını 
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azaltabilir. VR sınıf güvenliği içinde uygulama ve öğre-
nim sağlar. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalmadan 
yanlışlar yapabilir ve her seferinde doğru yapana kadar 
tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Böylece personel sahada 
doğru eylemde bulunmak üzere daha iyi eğitim görerek 
bilgi boşlukları ve yeni durumlara aşina olmamak nede-
niyle yaşanacak olaylarda gerileme sağlanır. VR gibi tek-
nolojilerin kullanımı tesisi genç mühendisler için daha 
çekici kılar.

 UZMAN IŞBIRLIĞI
Uzman işbirliği sunan tesisler, merkezi bir lokasyondaki 
uzmanın canlı çift taraflı video konferans yoluyla teknis-
yenlerin sahada baktıklarını görerek telefon veya e-pos-
ta ile yönetmek yerine, adım adım talimatlar vermesini 
sağlar ve vanaların yanlış sırada veya yanlış zamanda 
açılması gibi aksilikleri azaltabilir. Doğru manüel işlem-
ler, adımların izole etme-eşitleme-havalandırma vs. gibi 
yanlış sırada gerçekleştirilmesine bağlı olayları azaltır. 
Bu çözüm, saha operatörleri ile kontrol odası operatör-
leri arasındaki işbirliği için de idealdir. Bu, sorun çözme 
süresi ve seyahat masrafları tasarruflarına ektir.
En ilginç gerçek, tesislerin bu dijital çözümleri güvenlik 

durumu rejimi-
nin koşullarını 
yerine getirmek-
te de kullanabil-
meleridir.
 
DIJITAL OPE-
R A S Y O N E L 
A LT YA P I N I N 

(DOI) UYGULANMASI
İnsanî hataları azaltmak üzere yeni dijital çalışma yolla-
rına dijital dönüşüm sağlamak için, tesisler temel pro-
ses kontrolü, fonksiyonel güvenlik ve historian tarafında 
ikinci bir otomasyon katmanı olarak Dijital Operasyonel 
Altyapı (DOI) kullanmaktadır.Enstruman ve kontrol mü-
hendislerinin beceri ve ustalıkları dijital dönüşüm için 
gereklidir. 
On binlerce tesis otomatik veri toplama için Wireless-
HART altyapısıuygulayarak, mekanik basınç ve sıcak-
lık göstergelerini, seviye gösterge camlarını, değişken 
alanlı akış ölçerleri ve gösterge çubuklarını vs. kablo-
suz sensörlerle değiştirerek dijital dönüşümü başlattı. 
FOUNDATION Fieldbus kurulu tesisler ayrıca, veri yolları 
çoğunlukla %100 fazla kapasiteye sahip olduğundan, 
kısa bir parça kabloyla en yakın bağlantı kutusuna bağ-

layarak marjinal toplam maliyetlekolaylıkla daha fazla 
sensör ekleyebilir.
Manüel vanalar, kontrol sistemindeki emniyet vertibat-
ları ve denetleme yolu için kullanılmak üzere konum 
sensörleri ile güçlendirilir.
Vanalar ve diğer ekipmanlar RFID etiketleri ile güçlen-
dirilir ve saha personeli RFID okuyucusu ve yazılımı ile 
donatılır.
Tesis boyunca Wi-Fi altyapısına sahip çeşitli tesisler en-
düstri sınıfı (tehlikeli bölge onaylı) Gerçek Zamanlı Ko-
num Bilgisi Sistemi (RTLS – Real-Time Locating System) 
kullanmaya başlamış ve personellere tehlikeli bölge 
onaylı konum etiketleri düzenlenmiştir. Bu teknoloji ha-
len hızla gelişmektedir. Yenikonum bilinciçözümleri ise 
daha uygun maliyetli konum tespit noktaları ve kolayca 
doldurulabilir konum etiketleri içeren WirelessHART alt-
yapısını kullanmaktadır. 
Artırılmış Gerçeklik (AR)teknolojisi, özellikle endüstri 
sınıfı (tehlikeli bölge onaylı) donanımı henüz emekle-
mektedir. Ancak arka uç yazılım ve mobil cihaz son uy-
gulamaları oldukça becerikli ve kolay kullanılabilirdir. 
Tesisler tüm tesis boyunca Wi-Fi altyapısı geliştirmekte 
ve AR için hazırlananlar dahil çeşitli uygulamalar için 
bulut bağlantısı sunmaktadır. 
Sanal Gerçeklik (VR)çözümleri olgunlaşmıştır. Tek başla-
rına çalışabilir veya modelleme ve simülasyon ile (“Digi-
tal Twin”) yazılımı ve Operatör Eğitimi Simülatörleri (OTS 
-Operator Training Simulators) ile entegre olabilirler.
Gerçekte başınıza giydiğiniz bir endüstriyel (tehlikeli 
bölge) tableti olan giyilebilir kameralar başka bir ko-
numdaki bir uzmanla eller serbest (hands-free) şekilde 
video konferansı yapmakta kullanılır. Tesis boyu Wi-Fi 
altyapısına ve internet bağlantısına sahip bölgeler bu 
çözümü kullanabilir.
Gelecek dijitalde – dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 tama-
men bununla ilgili. Dijital dönüşümde en başarılı tesis-
lerufaktan başlar. Aşamalı yaklaşımda hazır çözümlerle 
süratle ölçeklendirir. Fakat güvenilirlik, enerji verimi-
veüretkenlik dahil olmak üzere güvenliğin ötesinde bü-
yük düşünür.Dönüşüm yolculuğunda,yol haritasının 
çizilmesi gerekir.
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Pano Odaları için Kablo 
Geçiş Çözümleri
Roxtec Kontrol Odaları, MCC Odaları, Trafo Merkezlerinizin Kablo Geçişlerini yalıtarak insan 
yaşamını ve yatırımlarınızı korur. Bu şekilde tesislerinizi en ideal şartlarda işletebilirsiniz. 

 O Yangın Dayanımı (Standart, Hidrokarbon ve Jet Yangınları)

 O Su, Toz, Haşere, Gaz Geçirmezlik

 O Patlamaya Karşı Dayanım

Roxtec Yalıtım Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
+90 216 474 50 26, www.roxtec.com/tr, info@tr.roxtec.com
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Endüstri kuruluşlarına ek 
olarak, hayatın her ala-
nında kimyasalların ve 
tehlikeli maddelerin yer 
aldığını gözlemleyebi-

leceğimizi hatırlatan Yıldız, bu 
ürünlerin üretiminden taşınması, 
ambalajlanıp boşaltılmalı, berta-
rafına kadar yönetilmesi gereken 
bir hayat döngüsü olduğunu vur-
guladı. Markanın Tehlikeli Madde 

Güvenlik Danışmanı ve Eğiticisi 
Tankut Yıldız gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide, TMGD A.Ş olarak her 
türlü çözümü üretme ve sürdürme 
ilkesiyle her farklı alan için konu-
sunda uzman, tecrübeli isimlerin 
önderliğinde farklı ekipler kur-
duklarını dile getirerek mevzuat 
ve mühendislik danışmanlığı ça-
lışmalarında tecrübenin önemine 
inandıklarını sözlerine ekledi. 

Tankut Bey, TMGD A.Ş. Markası 
yönetim, eğitim, belgelendirme 
ve danışmanlık ekibiyle yapılan-
masını, faaliyet alanlarını kısaca 
tanıyabilir miyiz?
Faaliyetlerimize 2015 Şubat’ta baş-
ladığımız TMGD sektöründe, bu 
hizmeti verebilmek için kuruluşların 
yetkilendirilmesini takip eden 2017 
Kasım’da 12 şubemiz ve İstanbul 
merkezimizle 81 ilde hizmet verme 
yetkisine sahip ilk TMGD kuruluşu 
olduk. 2020 itibariyle 180 çalışma 
arkadaşıyla, 1300 lokasyona hizmet 
veriyoruz. Tehlikeli maddelere ve 
kimyasallara yalnızca güvenlik da-
nışmanı gözüyle değil, farklı alan-
lardan ve disiplinlerden edindiğimiz 
tecrübelerle yaklaşarak en efektif 
çözümleri maksimum fayda ve mi-
nimum giderle projeye dönüştür-
mek esas faaliyetimiz diyebilirim.

Tehlikeli kimyasalların üretildiği 
tesislerden nihai tüketiciye ula-
şana kadarki süreçlerin tümünde 
Türkiye’deki serüvenini nasıl yön-
lendiriyor TMGD A.Ş.?
Baktığınızda bu maddelerin yalnız-
ca endüstri kuruluşlarında değil, 
hayatımızın her alanında yer aldı-
ğını görebiliyorsunuz; marketlerde, 
yollarda, evimizde, mağazalarda, 
oto-servislerde, yapı marketlerde, 
kargoda, kozmetikçide… Ayrıca 
üretilmesinden taşınmasına, am-
balajlanmasından boşaltılmasına, 
kullanılışından atığa dönüşüp ber-
taraf edilmesine kadar yönetilmesi 
gereken bir hayat döngüsü var bu 
maddelerin. Bu iki bilgi ışığında ku-

Tehlikeli kimyasallar için 
uzman ekipler kuruyor

Tehlikeli maddelere ve kimyasallara yalnızca güvenlik danışmanı gözüyle değil 
farklı alanlardan ve disiplinlerden edindikleri tecrübeyle yaklaşarak en efektif 
çözümleri maksimum faydayla projeye dönüştürdüklerini belirten TMGD A.Ş. 
Merkez Koordinatörü, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve Eğiticisi Tankut 

Yıldız ile tehlikeli kimyasalların Türkiye’deki serüveni üzerine konuştuk. 

TMGD A.Ş. Merkez Koordinatörü, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve 
 Eğiticisi Tankut Yıldız
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rumların tehlikeli maddelerle ilgili 
ihtiyaç duyabileceği her türlü çö-
zümü üretme ve sürdürme ilkesiyle 
hareket ediyoruz. Bunu yaparken 
de her farklı alan için konusunda 
uzman ve tecrübeli isimlerin önder-
liğinde farklı ekipler oluşturuyoruz; 
mevzuat ve mühendislik danışman-
lığında tecrübenin önemine inanı-
yoruz. 

SEVESO olarak da bilinen büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesi 
kapsamındaki düzenlemeler ye-
terince etkin ve etkili mi? Tesisle-
rin ihtiyaç duyduğu yatırımların 
gerçekleştirilmesi konusunda 
yeterli çalışmalar gerçekleştirildi 
mi?
SEVESO direktifi ve buna bağlı ya-
pılan ulusal düzenlemelerin belirli 
bir deneme yanılma sürecinin ar-
dından gerçek, sürdürülebilir ve 
efektif bir etkiye ulaştığını söylemek 
mümkün. Şöyle ki; 2019’da gerçek-
leştirilen güncellemeler ile proses 
güvenliğinin yalnızca danışman fir-
ma tarafından yürütülebilecek bir 
kavram olmadığı, tesislerin yönetim 
şekillerinden günlük yaşantılarına 
her alanda içselleştirilmesi gereken 
bir konu olduğu ortaya kondu. Artık 
bir güvenlik raporu, bir büyük kaza 
senaryo dokümanı hazırlatıp kena-
ra çekilemeyeceğini anlayan mü-
esseseler kendi SEVESO ekiplerini 
kurmaktan tesis/proses revizyonu 
yapmaya ciddi hamleler yapıyorlar 
bu kapsamda.

Günümüzde giderek önem ka-
zanan bir alan dayazılım. Gerek 
şirket içi iş ve süreç yönetimi ge-
rekse kamuya yapılması gereken 
raporlamalar söz konusu oldu-
ğunda bir yazılımdan destek al-
mamak mümkün olmuyor. TMGD 
A.Ş.’nin yazılımla ilgili çalışmaları 
neler? 
Kurulduğumuz günden bugüne 
yazılımın işimizin önemli bir par-
çası olacağının bilincindeydik. Bu 
çerçevede 2015’ten beri Türkçe-
leştirmesini de gerçekleştirdiğimiz 
Avrupa menşeili bir yazılımın dist-
ribütörlüğünü yapıyoruz. Ancak 
hem kendi kodlarınızla istediğinizi 
yapabilmenin özgürlüğünü hem de 
bilişim dünyasında veri güvenliği-
nin önemini değerlendirerek yüzde 
yüz yerli kendi yazılımımızı yazdık. 
En güncel ADR, RID, IMDG Kod, DGR 
verileriyle taşıma evrakı ve kontrol 
formları oluşturma, muafiyet he-
saplama, karışık yükleme, karışık 
ambalajlama ve ayrıştırma kontrolü 
gibi pek çok teknik gerekliliği yerine 
getiren yazılımımıza kADRy adını 
koyduk; kolay ADR yazılımı. Bu söy-
lediğim özelliklerin yanı sıra TMGD 
kuruluşlarına uygun operasyon ve 
personel takip modülü ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığınca talep edilen 
U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip 
Denetim Sistemi) yük kayıt bildirim-
leri ile U-ETES (Ulaştırma Elektronik 
Taşıma Evrakı Sistemi) bildirimlerine 
yönelik modüllerimiz de hazır. 

Hizmetleriniz arasında liman hiz-
metlerinin ayrı bir başlık olarak 
karşımıza çıkmasının sebebi ne-
dir? Kara, demir ve hava yolların-
dan ayıran bir özelliği mi var de-
niz yolunun? 
Aslında baktığınızda her bir modun 
teknik gereklilikleri ve detayları ayrı 
birer leb-i derya; içine girdikçe, daha 
çok öğrendikçe ne kadar az şey bil-
diğinizi görüyorsunuz. Limanlar söz 
konusu olduğunda; ülkemizdeki 
180 limanın 159’u Tehlikeli Madde 
Uygunluk Belgesi sahibi, yani tehli-
keli madde elleçlemesi yapıyor. Bu 
sayı toplam liman sayısının %88’ine 
tekabül ediyor; dolayısıyla liman 
işletmeciliğinde tehlikeli madde 
yönetiminin ayrı bir önemi oldu-
ğunu söylemek mümkün. Üstelik 
limanların yerine getirmesi gereken 
zorunluluklar hiçbir zaman tehlike-
li madde ile sınırlı kalmıyor; diğer 
uluslararası kodlar ve farklı ulusal 
mevzuat çerçevesinde eğitimden 
dokümantasyona, tasarımdan pro-
jeye, kayıttan bildirime uzanan pek 
çok farklı yükümlülüğe sahipler. Biz 
de müşterilerimize tüm bu süreçler-
de çözüm üretebildiğimiz için liman 
hizmetlerini ayrı bir başlık olarak de-
ğerlendiriyoruz. 

Sağlık, emniyet, çevre ve güven-
lik konularında riski minimuma 
indirmenin en önemli gereklilik-
lerinden birisi de eğitim şüphe-
siz. TMGD A.Ş.’nin eğitim konusu-
na yaklaşımı nasıldır?
Gerek şirket içi eğitimlerimizde ge-
rekse hizmet olarak sunduğumuz 
eğitimlerde zorunluluklara uygun 
terzi modeli eğitim planlaması 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. SRC, 
TMGD, IMDG Kod, RID, DGR Catg.6, 
KDU gibi yetkilendirilmiş kuruluşlar-
ca verilebilen mevzuat eğitimlerinin 
yanı sıra SEVESO, ATEX ve REACH 
direktiflerine yönelik işletme ve per-
sonelinin ihtiyaç duyduğu teknik ve 
uygulamalı eğitimler de düzenliyo-
ruz. Öncü işletmelerde hayatın bir 
rutini haline gelen eğitim konusun-
da yetkinliğimiz alanına giren her 
başlıkta çözüm üretebiliyoruz. 
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E
x-proof, tehlikeli olarak sınıflandırılan yerler-
de kullanılan ürünleri tasarlarken uygulanan 
koruma tekniklerini tarif eden bir terimdir. 
Ex-proof korumalar/ürünler, kıvılcım veya 
patlamanın çok daha büyük bir patlamaya ve 
infilaka neden olmasını önlemek için doğru 

olarak tasarlanmalı ve kullanılmalıdır. 

EATON, Ex-Proof (zorlu, tehlikeli ve patlayıcı) ortamlar 
için global çapta önde gelen elektrikli ve enstrümantas-
yon ürünleri tedarikçisi konumunda. Ürünlerin tamamı 
insanları ve çalışanları güvende, tesisleri ise çalışır halde 
tutmak için yüksek standartlara ve yüksek güvenilirliğe 
sahip. Prosesinizde ihtiyaçlar ve koşullar ne kadar zorlu 
ise Eaton ürünleri ile karşılaşmanız bir o kadar olasıdır. 

ATEX NEDIR? 
ATEX (“Atmosphère Explosive” veya Türkçesi “Patlayıcı 
Ortamlar”), Avrupa’daki patlayıcı ortamları kontrol et-
mek için oluşturulan iki Avrupa Birliği mevzuat yöner-
gesine verilen genel isimdir.
Patlama tehlikesi her türlü endüstriyel üretimde mev-
cuttur. Madencilikten, tahıl değirmenciliğine, her türlü 
kimyasal imalattan gıda üretimine kadar birçok endüst-
riyel üretim prosesinde patlama riski vardır. Üretim sa-
halarında patlayıcı ortamlara gazlar, buhar veya tozlar 
neden olabilir. DSEAR (Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı 
Ortamlar Yönetmeliği 2002), patlayıcı bir ortamı “atmos-
ferik koşullar altında, tutuşma meydana geldikten sonra 
yanmaların yayıldığı, gazlar, buhar veya tozlar şeklinde 

hava ile tehlikeli maddelerin karışımı olarak tanımlar.
Tüm patlamalar büyük kayıplarla sonuçlanmasa da 
çoğu zaman plansız duruş süreleri, üretim kabiliyetinin 
yitirilmesi ve üretim hattının hasarı nedeniyle ekonomik 
kayıplarla sonuçlanır. Bazı patlamalar çalışanları ve/veya 
fabrika dışındaki personeli yaralar veya öldürür. ATEX’in 
Avrupa Birliği’ndeki yasal gereklilikleri patlama koruma-
sı sistem ve önlemlerinin kullanımını zorunlu kılmakta-
dır.
ATEX (“Atmosphère Explosive” veya Türkçesi “Patlayı-
cı Ortamlar”), Avrupa’daki patlayıcı ortamları kontrol 
etmek için oluşturulan iki Avrupa Birliği mevzuat yö-
nergesine verilen genel isimdir. Bu direktifler; - İşyeri 
koşullarını tanımlayan tesis sahipleri / işverenleri için 
1999/92 / EC veya ATEX 153 Direktifi - Ekipman ve koru-
yucu sistem üreticileri için 2014/34 / EU veya ATEX 114 
sayılı Direktif.

Elva Mühendislik;
 Patlamadan Korunma Sistemleri 
 Aktif Patlama Algılama ve Söndürme Sistemleri 
Patlama Kapakları o Alevsiz Patlama Kapakları
Patlama İzolasyon Sistemleri - Yangından Korunma Sis-
temleri
Yangın Algılama Sistemleri 
Yangın Söndürme Sistemleri  Sprinkler Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Gazlı Söndürme Sistemleri
Aşırı Basınçtan Korunma Sistemleri Konuları ile ilgili çö-
zümlerini sunuyor.

Ex-Proof ve ATEX Nedir?  
Neler sunuyor?

Elva Mühendislik, Ex-proof ve Atex ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor. 
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V
ibguard IIoT sürekli durum izleme siste-
mi Prüftechnik tarafından kesintisiz varlık 
durum izleme çözümü olarak sunuluyor. 
Marka bu yeni ürünü ile nesnelerin inter-
neti alanında çığır açacak bir çözümü kul-
lanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Vibguard 

IIoT sürekli durum izleme çözümünde entegre MQTT 
Protokolü sayesinde global durum izleme süreçlerin-
den kesintisiz erişim mümkün hale geliyor. Yeni yazılım 
platformu Omnitrend Asset View ise tesislerdeki kritik 
varlıklara ait veriler, mevcut internet tarayıcılarından 
hızlı ve kolay bir oturum açma işlemi sonrası her an her 
yerde yüksek performanslı online durum izleme sistemi 
Vibguard IIoT ile izlenebilir hale geliyor. 

KARMAŞIK EKIPMANLARIN SÜREKLI IZLENMESI 
MÜMKÜN 
Vibguard IIoT, paralel ve senkron şekilde örneklenen 
12,16 ya da 20 ölçüm kanalından oluşuyor. Bu sayede 
en karmaşık ekipmanların bile sürekli izlenmesi sağla-
narak plansız duruşlara karşı güçlü bir koruma sağlan-
mış oluyor. Vibguard IIoT otonom şekilde çalışarak öl-
çüm görevlerini yerine getirebiliyor.  

Vibguard’ın hızlı veri işleme özelliği sayesinde IIoT vinç-
ler, makineler, presler gibi kısa döngülü işletime sahip 
sistemler için veya deney düzenekleri, rüzgar türbini, 
zincirli konveyör gibi dinamik süreçleri bulunan maki-
neler için verimli izleme ve tanı sistemi haline geliyor. 
Yine Vibguard IIoT ile tesislerdeki önemli fanlar ve pom-
palar kolay şekilde izlenebiliyor. Sistem zaman sinyalle-
ri, genel değerler, FFT spektrumlar, şok darbeleri, orbit-
leri ve daha fazlasını tüm sinyal girişleri için 20 paralel 
kanalda ölçebiliyor. Tork, sıcaklık, tako sinyali ve titreşim 
gibi tüm diğer önemli veriler işlenerek güncel üretim 
prosesi ile korelasyon sağlanabiliyor. 

Kritik varlıklar için  
online durum izleme

Prüftechnik’in yeni ürünü Vibguard IIoT,  
nesnelerin interneti alanında çığır açıyor
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Krohne ve Samson marka-
ları proses endüstrisi 4.0’a 
uygun aktüatör çözümleri-
nin geliştirip, üretilmesi ve 
pazarlanması hedefiyle Fo-

cus-On ismiyle yeni bir marka kurdu. 
Bu yeni şirket Franfurtta geçtiğimiz 
19 Eylül’de gerçekleştirilen bir basın 
toplantısıyla tanıtıldı. Bu yeni şirket 
ile vana ve ölçüm teknolojileri, di-
agnostic ve kontrol fonksiyonlarını 
bir cihaz üzerinde bir araya getiren 
çözümler sunuyor. Samson ve Kro-
hne markalarının yetkilileri; proses 
enstrümantasyonu ve kontrol cihaz-
larının birleşmesi ile oluşturulan bu 
inovatif çözümü, proses endüstrisi 

için özel olarak geliştirilen ilk akıllı 
proses nodu olarak tanımlıyor. 

25 YILLIK BIR ÇALIŞMA ILE OLUŞ-
TURULDU
Bu yeni marka yatırımının temelleri, 
Krohne ve Samson markalarından 
yapılan açıklamaya gore her iki mar-
kanın dünya çapında gerçekleştirdi-
ği projelerle 25 yılı aşkın bir sürede 
gerçekleştirdiği iş birliği sonucu 
atıldı. Enstrüman konusundaki bu 
stratejik özellikleki ortaklık ve yeni 
kurulan bu ortak şirketin tanıtımı da 
Samson CEO’su Dr. Andreas Wıdl ve 
Krohne CEO’su Stephan Neuburger 
tarafından gerçekleştirildi. Gerçek-

leştirilen tanıtım etkinliğinde, diji-
talleşme çağında öncü yeniliklere 
ancak işbirlikleriyle ulaşılabileceği-
ni söyleyen Wıld, tam bir güvenle 
gerçekleyen bir iş birliğinin gözler 
önünde olduğunu ifade etti. Neur-
burger ise, İlk olarak; merkezi ol-
mayan kontrol ve kestirimci bakım 
konusunda yenilikçi yaklaşımları 
birleştirerek fikirleri bir araya getire-
rek Focus-On’u ortaya çıkardıklarını 
belirtti. Akıllı proses nodu satışları 
2020 yılının ilk çeyreğinde başlaya-
cak. 
Hollanda’nın Dordrecht kentinde 
kurulmuş olan “FOCUS-ON” şirke-
tinde eşit paylara sahip oldukları 
bildirilen KROHNE ve SAMSON; 
“FOCUS-ON” yatırımının temelle-
rini; her iki firmanın dünya çapın-
daki projelerde 25 yıldan uzun bir 
süredir gerçekleştirdikleri işbirliği 
sonucunda atıldığını belirtmekteler. 
Enstrümantasyondaki bu strate-
jik ortaklığın ve yeni kurulan ortak 
girişimin tanıtımı SAMSON CEO’su 
Dr.Andreas Wıdl ve KROHNE CEO’su 
Stephan Neuburger tarafından ger-
çekleştirdi. Tanıtımda “Dijitalleşme 
çağında öncü yeniliklere ancak iş-
birlikleriyle ulaşılabileceğini” söyle-
yen WIDL, “Burada tam bir güvenle 
gerçekleşen bir işbirliğinin gözler 
önünde olduğunu” belirtti.  Ardın-
dan Neuburger de “İlk ürün olarak; 
merkezi olmayan kontrol ve kesti-
rimci bakım konusundaki yenilikçi 
yaklaşımlarımızı birleştirerek fikirle-
rimizi bir araya getirdik ve böylece 
“FOCUS-ON“ ortaya çıktı.” sözleriyle 
düşüncelerini belirtti. 
Modülün geliştirilmesine ilişkin 
teknolojik motivasyon ise SAM-
SON CTO’su Dr.Thomas Stecken-

Proses endüstrisi 4.0’a 
uygun aktüatörler

Krohne ve Samson markalarının kurduğu Focus-On şirketi proses 
endüstrisi 4.0’a uygun aktüatörler geliştirip üretecek. 
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reıter tarafından şöyle açıklandı: 
“FOCUS-ON ile, otonom bir şekilde 
kendini optimize ederek otonom 
üretim yapabilen otonom fabrika-
lara doğru kararlı bir adım atıyo-
ruz.”KROHNE CTO’su Dr.Atilla Bilgiç 
ise “Uyarlanabilir kontrol fonksiyo-
nunu geliştirmek yalnızca ilk adım-
dı. Daha önemli olan diagnostik 
fonksiyonlarla yapay zekanın en-
tegrasyonudur. Otonom aktüatörü-
müz mevcut durumunu biliyor, ge-
lecekteki koşulları öngörebiliyor ve 
sahip olduğu öğrenme yeteneğiyle 
uygulamalara uyum sağlayabiliyor.”  
sözleriyle görüşlerini belirtti. 
Akıllı proses nodu; şu üç işlevi bir 
araya getirmektedir: Sensör, aktüa-
tör ve kontrol. Modül, bir boru hat-
tındaki akışı ölçmekte ve belirtilen 
ayar (set) noktalarına ulaşmak için 
vana işlevini bağımsız olarak düzen-
lemektedir. 
Konuyu özetleyen Neuburger söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bu ürünün, 
bir tesisin karışıklığını önemli ölçü-
de azaltacağından eminiz. Ürünün 
diğer bir avantajı ise, kaynakların 
daha iyi ve daha verimli kontrol edil-
mesini sağlayacak şekilde, bir pro-
sesi kapsamlı diagnostikler yoluyla 
optimize etme yeteneğine sahip 
oluşudur. Bu sayede tesis verimliliği 
önemli ölçüde artırılabilecektir.”
Akış, sıcaklık ve basınç için entegre 
ölçüm sensörleri sayesinde kavi-
tasyon gibi sorunlar tanımlanabilir 
yada öngörülebilir. Vana ve borula-
rın aşınması önlenebilir yada önem-
li ölçüde azaltılabilir. Böylece tesis-
ler daha uzun sürelerde kesintisiz 
olarak durmaksızın çalışabilecektir.

AKILLI PROSES NODU SATIŞLARI-
NIN 2020 YILININ ILK ÇEYREĞIN-
DE BAŞLAMASI BEKLENIYOR
Frankfurt, 19Eylül 2019:KROHNE 
ve SAMSON ortak girişimleri olan 
“FOCUS-ON”u, 19.09.2019 tarihin-
de Frankfurt’ta düzenlediği basın 
toplantısıyla tanıttı. “FOCUS-ON”; 
proses endüstrisi 4.0’a uygun ola-
rak özel aktuatörlerin geliştirilmesi, 
üretimi ve pazarlanması amacıyla 
kurulan yeni bir şirkettir. Ortaklığın 
duyurulmasıyla birlikte yeni şirket; 
vana ve ölçüm teknolojilerini ben-
zersiz diagnostik ve kontrol fonksi-

yonlarıyla tek bir cihazda birleştiren 
çok önemli bir inovasyonu  ortaya 
koymaktadır.  Her iki firma yetkilileri 
de bu önemli yeniliğin “Proses ens-
trümantasyonu ve kontrol cihazları 
kombinasyonun, proses endüstrisi 
için özel olarak geliştirilen dünyanın 
ilk akıllı proses nodu” olduğunu be-
lirtmektedirler. 
Hollanda’nın Dordrecht kentinde 
kurulmuş olan “FOCUS-ON” şirke-
tinde eşit paylara sahip oldukları 
bildirilen KROHNE ve SAMSON; 
“FOCUS-ON” yatırımının temelle-
rini; her iki firmanın dünya çapın-
daki projelerde 25 yıldan uzun bir 
süredir gerçekleştirdikleri işbirliği 
sonucunda atıldığını belirtmekteler. 
Enstrümantasyondaki bu strate-
jik ortaklığın ve yeni kurulan ortak 
girişimin tanıtımı SAMSON CEO’su 
Dr.Andreas Wıdl ve KROHNE CEO’su 
Stephan Neuburger tarafından ger-
çekleştirdi. Tanıtımda “Dijitalleşme 
çağında öncü yeniliklere ancak iş-
birlikleriyle ulaşılabileceğini” söyle-
yen WIDL, “Burada tam bir güvenle 
gerçekleşen bir işbirliğinin gözler 
önünde olduğunu” belirtti.  Ardın-
dan Neuburger de “İlk ürün olarak; 
merkezi olmayan kontrol ve kesti-
rimci bakım konusundaki yenilikçi 
yaklaşımlarımızı birleştirerek fikirle-
rimizi bir araya getirdik ve böylece 
“FOCUS-ON“ ortaya çıktı.” sözleriyle 
düşüncelerini belirtti. 
Modülün geliştirilmesine ilişkin 
teknolojik motivasyon ise SAM-
SON CTO’su Dr.Thomas Stecken-
reıter tarafından şöyle açıklandı: 
“FOCUS-ON ile, otonom bir şekilde 
kendini optimize ederek otonom 
üretim yapabilen otonom fabrika-

lara doğru kararlı bir adım atıyo-
ruz.”KROHNE CTO’su Dr.Atilla Bilgiç 
ise “Uyarlanabilir kontrol fonksiyo-
nunu geliştirmek yalnızca ilk adım-
dı. Daha önemli olan diagnostik 
fonksiyonlarla yapay zekanın en-
tegrasyonudur. Otonom aktüatörü-
müz mevcut durumunu biliyor, ge-
lecekteki koşulları öngörebiliyor ve 
sahip olduğu öğrenme yeteneğiyle 
uygulamalara uyum sağlayabiliyor.”  
sözleriyle görüşlerini belirtti. 
Akıllı proses nodu; şu üç işlevi bir 
araya getirmektedir: Sensör, aktüa-
tör ve kontrol. Modül, bir boru hat-
tındaki akışı ölçmekte ve belirtilen 
ayar (set) noktalarına ulaşmak için 
vana işlevini bağımsız olarak düzen-
lemektedir. 
Konuyu özetleyen Neuburger söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bu ürünün, 
bir tesisin karışıklığını önemli ölçü-
de azaltacağından eminiz. Ürünün 
diğer bir avantajı ise, kaynakların 
daha iyi ve daha verimli kontrol edil-
mesini sağlayacak şekilde, bir pro-
sesi kapsamlı diagnostikler yoluyla 
optimize etme yeteneğine sahip 
oluşudur. Bu sayede tesis verimliliği 
önemli ölçüde artırılabilecektir.”
Akış, sıcaklık ve basınç için entegre 
ölçüm sensörleri sayesinde kavi-
tasyon gibi sorunlar tanımlanabilir 
yada öngörülebilir. Vana ve borula-
rın aşınması önlenebilir yada önem-
li ölçüde azaltılabilir. Böylece tesis-
ler daha uzun sürelerde kesintisiz 
olarak durmaksızın çalışabilecektir.
Akıllı proses nodu satışlarının 2020 
yılının ilk çeyreğinde başlaması bek-
leniyor. 
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D
iyafram ayırıcılar; basınç, fark basınç ve 

mutlak basınç ölçüm cihazlarının en 

zorlu uygulamalarda dahi kullanılabil-

mesini sağlar. WIKA diyafram ayırıcıları 

basınç göstergelerinin büyük bir kısmına 

uyumlu olan farklı tasarımlarda ve dayanıklı malzeme-

lerden üretilebilmektedir. Diyafram ayırıcılar için bir SIL 

( sınıflandırması mümkün olmasa da, diyafram ayırıcılar 

sadece mekanik parçalar içerdiğinden WIKA diyafram 

ayırıcılarında güvenlikle ilgili teknik değerler mevcuttur.

IŞLEVSEL GÜVENLIK

İnsanlara, çevreye ve ekipmana yönelik risklerden ka-

çınmak için yüksek kalitede bileşenlerin kullanılması ge-

rekmektedir. Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisin-

de güvenilir bileşenler (C & I) kimya endüstrisinde kritik 

prosesleri korur. Bu bağlamda genellikle devre kesiciler, 

güvenlik devreleri veya emniyet fonksiyonları kullanıl-

maktadır. Kullanılan bileşenler için gerekli olan güvenlik 

özellikleri örneğin IEC 61508 (Genel olarak işlevsel gü-

venlik) ve IEC 61511 (proses endüstrisinde işlevsel gü-

venlik) standartları ile belirlenmiştir. Bu bağlamda ay-

rıca Safety Integrity Level (SIL) terimi kullanılmaktadır. 

Bir bileşenin hata oranı (Failure Rates) üretici tarafından 

belirlenir ve kullanıcıya sunulur. Bu bağlamda önemli 

bir araç FMEDA (Arıza Modları, Efektler ve Tanı Analizi 

- Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis)’dır. Bu 

amaçla bileşenlerin istatistiksel değerleri ve fonksiyonel 

ilişkileri birlikte değerlendirilir. Sonuçlar, hata olasılığı 

veya bileşenlerin güvenilirliği hakkında sayısallaştırıl-

mış verilerdir. Diyafram ayırıcıların monte edilmesine 

ilişkin verileri tanımlamak için fonksiyonel prensibin 

açıklanması gereklidir.

DIYAFRAM AYIRICI SISTEMIN ÇALIŞMA PRENSIBI

Basınç ölçüm enstrümanları diyafram ayırıcılar yardı-

mıyla proses endüstrisindeki en zor şartlara adapte edi-

lebilir. Bu durumda, uygun bir malzemeden yapılmış bir 

diyafram, ölçüm ortamı ve ölçüm elemanının ayrılması-

nı sağlar. Ölçüm görevine uyarlanmış bir dolgu sıvısı (Fill 

Fluid), hidrolik basıncı ölçüm elemanına aktarır. Conta-

nın proses tarafı esnek bir membran ile izole edilmiştir 

(bakınız resim 1). Diyafram ile basınç göstergesi arasın-

daki boşluk bir dolgu sıvı ile tamamen doldurulmuştur. 

Proses basıncı elastik membran yoluyla sıvıya ve hidro-

lik olarak basınç ölçme aletinin ölçüm elemanına aktarı-

lır. Örneğin; Manometre, transmitter veya basınç şalteri. 

Bu şekilde basınç güvenilir bir şekilde ölçülebilir. Diyaf-

ram ayırıcı doğrudan ölçüm cihazı ile ya doğrudan ya 

da esnek bir kapiler hat üzerinden bağlanabilir. Yüksek 

sıcaklıklarda, ayırıcı ile cihaz arasına bir soğutma elema-

nı yerleştirilebilir.

Güvenlik uygulamaları için 
diyafram ayırıcı sistemleri

WIKA Diyafram Ayırıcı (Seal) Sistemleri Ürün Müdürü Jennifer Breunig
WIKA Diyafram Ayırıcı (Seal) Sistemleri Tasarım Müdürü Heiko Kern

Kapiler kablo ile diyafram ayırıcının bir basınç 
göstergesine monte edilmesi
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MATERYALLER

Standart olarak, korozyona daya-

nıklı 316L paslanmaz çelik (1.4404 / 

1.4435) diyafram malzemesi kullanı-

lır. Bu malzeme, aşındırıcı ortamlara 

karşı yeterli direnç göstermiyorsa, 

diyafram contanın madde ile temas 

eden parçaları plastiklerle örneğin 

PTFE, ECTFE, vb. ile kaplanabilir. Baş-

ka bir alternatif ise wikaramic® sera-

mik kaplamanın aşınmaya karşı sü-

rekli bir koruma olarak kullanılması 

olacaktır. Özellikle kritik uygulama-

lar için diyaframlar, tantal veya Has-

telloy C gibi malzemelerden üretile-

bilir. Böyle bir ölçüm düzenlemesi, 

+ 400 ° C’ye kadar olan son derece 

yüksek sıcaklıklarda sorunsuz kul-

lanılabilir. Tek sınırlama, sistem do-

lum sıvısının veya özel malzemenin 

maksimum çalışma sıcaklığından 

kaynaklanmaktadır. Kullanıcıların 

seçebileceği 20’den fazla farklı özel 

malzeme bulunmaktadır. Kimyasal 

ve petrokimya uygulamalarındaki 

kimyasal contalar için en yaygın özel 

malzemeler Hastelloy C4, Hastelloy 

C276, Tantal ve Monel 400’dür.

DIYAFRAM AYIRICI SISTEMLER 

IÇIN EMNIYET DEĞERLERI

IEC 61508, kişilerin, çevrenin ve 

ekipmanın güvenliği üzerinde bü-

yük bir etkisi olan elektronik sistem-

lerin tüm uygulamaları için geçer-

lidir. Güvenlikle ilgili gereklilik bir 

hasar olayının oluşma ihtimaline ve 

olası etkilerine bağlıdır. Beklenen 

hasar derecesi ve oluşma ihtimali 

ne kadar yüksek olursa, SIL 1’den 

SIL 4’e sınıflandırma o kadar yük-

sek olur. Bu sınıflandırma, bir “risk 

grafiği” kullanarak tesis operatörü 

tarafından yapılır. IEC 61508 uyarın-

ca, emniyet devresinin tamamı, yani 

devrede kullanılan tüm bileşenler 

(sensörler, mantıksal işlemciler, ak-

tüatörler) dikkate alınmalıdır. Böyle 

bir hesaplama ve risk değerlendir-

mesinin yapılabilmesi için diyafram 

ayırıcının her bir bileşenin yapısını 

bilmek gereklidir.  Örneğin, diyaf-

ram ayırıcı gövdesi ve membrandan 

oluşan standart bir tasarım için di-

yafram ayırıcı ile gövde arasında sa-

dece bir bağlantı noktası olduğun-

dan başarısızlık ihtimali nispeten 

düşüktür.

Genişletilmiş bir diyafram ayırıcı 

(bkz. Şekil 3) gibi önemli tasarımlar 

yapılması gerekiyorsa arıza oranla-

rının toplamı, her ilave bileşen veya 

her bağlantı noktası ile birlikte artar. 

Her bileşen ve bağlantı için belirli 

bir olasılıkla bir arızanın oluşabile-

ceği unutulmamalıdır.

Komple bir emniyetle ilgili sistemin 

değerlendirilmesi için ilgili güvenlik 

parametreleri ile diyafram ayırıcının 

büyük ölçüde basitleştirilmiş bir ka-

tegorizasyonu aşağıdaki tabloda lis-

telenmiştir (tabloya bakınız). Diyaf-

ram ayırıcı çeşitleri için daha ayrıntılı 

karakteristik değerler mevcuttur ve 

bir değerlendirme için gerekliyse 

sağlanabilir.

SONUÇ

Riski azaltmak amacıyla tesis ope-

ratörü mevcut sistemdeki tüm bile-

şenleri hesaba katarak, sistemin ta-

mamı için bir hesaplama yapmalıdır. 

Bu hesaplama aynı zamanda emni-

yet sisteminin risk azalmasının bir 

kanıtı olarak da hizmet etmektedir.

Genişletilmiş diyaframlı model 990.29 
Zeichen: 6603

✧DU =  Failure rate dangerous undetected
FIT = Failure in Time

Diyafram ayırıcı tasarımı ✧DU FIT

Standart versiyon
Örneğin dişli veya flanş bağlantılı

26

Özel versiyon
Örneğin genişletilmiş diyaframlı (bakınız resim 3) veya borulu 
model 

45

İç diyaframlı özel diyafram ayırıcı 100

990.27 model diyafram contalı IPT-10 
proses basınç sensörü. Diyafram 

malzemesi tantaldandır.
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Kömür yakıtlı enerji santral-
lerinde ölçüm ekipmanları 
ihtiyaçları için enerji sek-
törünün deneyimli teda-
rikçisi Vega, optimize ve 

sertifikalı seviye ve basınç ölçüm 
çözümleri sunuyor. Uzun ömürlü 
ölçüm çözümleri sayesinde operas-
yon maliyetleri en aza inerken pro-
seslerin güvenliğine katkı sağlanmış 
oluyor. 

HASSAS VE DAYANIKLI ÖLÇÜM 
TEKNOLOJISI 
Enerji üretim tesisleri için ölçüm 
cihazları üretimi gerçekleştiren tec-
rübeli tedarikçi Vega, uzun yıllardır 
dünyanın birçok bölgesine seviye 
ve basınç sensörü çözümlerini ulaş-
tırıyor. 
Markanın ölçüm teknolojisi, proses-
lerde ihtiyaç duyulan tüm üretim 
süreçleri için önem taşıyan doğru 
ve kesin ölçüm verilerini alınmasına 
olanak sağlıyor. Markanın sunduğu 
tüm sensörler enerji prosesleri için 
kullanıma uygun ve en güncel tek-
noloji standartlarına ve enerji sek-
töründe ihtiyaç duyulan tüm serti-
fikasyonlara sahip olarak üretiliyor. 

GÜVENILIR ÖLÇÜM
Uzun ömürlü sensörler sayesinde 
masraflar düşürülerek bakım gider-
leri azaltılıp arıza süreleri en aza in-
diriliyor. 

KISA TEDARIK SÜRELERI
İlk teslimattan itibaren onarım kap-
samına giren teslimatlarda dahi 
Vega, ölçüm cihazının hızlıca adrese 
sevkini gerçekleştiriyor. Bu sayede 
depolama maliyetleri de gözle gö-
rülür şekilde düşürülüyor. 

KOLAY ENTEGRASYON
Marka sensörleri sahada kurulu sis-
teme kolayca entegre edilebiliyor. 
Hızlı montaj, devreye alma ve kul-
lanım sensörlerin entegrasyonunun 
basit şekilde kurulumunu mümkün 
hale getiriyor. 

KÖMÜR DEPOLAMA SILOSUNDA 
SEVIYE ÖLÇÜMÜ VE SINIR SEVIYE 
TESPITI 
Santrallerdeki linyit ve taş kömür-
leri 30 metre yükseklikteki silolarda 
depolanıyor. Kömür taşınan konve-
yörlerden gelen beslemenin kesil-
memesi için seviye ölçümünün de 
emniyetli ve güvenilir şekilde sür-
dürülmesi gerekiyor. Bu aşamada 
seviye şalteri kullanımıyla silonun 
fazla dolumu riskinin önüne geçile-
biliyor. 

VEGAPULS 69 
Ara depolama kömür bunkerlerin-
de radar ve temassız seviye ölçümü 
imkanı sağlayan Vegapuls 69 ile kü-
çük huzme açısıyla tahliye hunisine 
kadar doğru ve güvenilir ölçüm so-
nuçları alınabiliyor. Yapışma ve toz 
oluşumunda bile güvenilir ölçüm 
gerçekleştirilebiliyor. Ölçüm gürül-

tüden etkilenmediği için de yüksek 
işletim verimliliği sağlanmış olur. 

VEGACAP 65
Kapasitif sensörle kömür ara depo-
lama bunkerinde sınır seviye tespiti 
yapılan Vegacap 65 ile kısaltılabilen 
ölçüm  sondaları sayesinde ihtiyaç 
duyulan esneklik sağlanabiliyor. 
Ürünün dayanıklı yapısı ile çalışma 
ömrünün uzatılması sayesinde pe-
riyodik bakım ihtiyacı minimum se-
viyeye düşüyor. Yüksek germe ağırlı 
sayesinde ise güvenilir açma ve ka-
pama noktası oluşturulmuş oluyor. 

Kömür yakıtlı enerji santralleri 
için ölçüm çözümleri

Enerji sektöründe uzmanlaşmış olan ölçüm ekipmanlarının uzman tedarikçisi 
Vega, kömür yakıtlı enerji santrallerinde seviye ve basınç parametreleri için 

sertifikalı ölçüm çözümleri sunuyor. 
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The AMS Trex™ Cihazı zor-
lu endüstriyel ortamlarda 
çalışabilen,yüksek daya-
nıklığa sahip, kendinden 
emniyetli ünitesi (Intrinsi-

cally Safe - IS) olan bir ürünü dene-
yimlemenize olanak sağlar.
Trex Communicator sahadaki akti-
viteleri düzenleyerek, teknisyenlere 
cihazlar çalışır durumdayken prob-
lemleri izole etme ve çözme imkanı 
verir. Segment ve çevrim tanı (loop 
diagnostic) araçları karakteristik 
doğrulama yaparak arızaların hızlıca 
giderilmesine yardımcı olur. Sayısız 
haberleşme olanağı sayesinde  AMS 
Trex Communicator tesisinizdeki ci-
hazlara kolaylıkla bağlanabilir.

DAHA VERIMLI ÇALIŞIN
Sahada çalışanların işlerini kolaylaş-

tırmaya uygun dizayn edilmiş olup, 
tek el ile rahatlıkla kullanabilen AMS 
Trex Communicator ile sıkışık ve dar 
yerlederde dahi kolayca çalışabilir-
siniz. Dahili USB ve WiFi bağlantı-
ları sayesinde Trex Communicator 
ile çift yönlü veri transfer etmek 
çok kolaydır. Dayanımı yüksek lit-
hium-ion pili ile cihazı uzun saatler 
boyunca sahada kullanabilir, saha-
daki enstrümanların enerjisini cihaz 
üzerinden verseniz bile tüm vardiya 
boyunca rahatlıkla çalışabilirsiniz.
Geniş dokunmatik ekranı, görev 
odaklı kullanıcı arayüzü, modern 
kullanıcı deneyimi ile verimi arttırın. 
Sahada yapılan değişiklikleri oto-
matik olarak AMS Device Manager 
veritabanı ile senkronize edebilirsi-
niz. Cihaz kontrol paneli, ileri diag-
nostik özellikleri ve sorun çözümü-

ne dair yönlendirmeleri sayesinde 
sahadaki hataları çözmenizde sizle-
re fazlasıyla yardımcı olmaktadır.

TEK BIR CIHAZLA DAHA 
FAZLASINI YAPIN
Trex, cihazlara güç beslemesi sağla-
mak için gerekli donanımla birlikte 
tasarlanmıştır.Trex ile saha enstrü-
manlarını kolayca enerjilendirebi-
lirsiniz. Harici bir güç kaynağı veya 
uygun harici direnç için vakit kay-
betmenize veya bunları yanınızda 
taşımaya gerek kalmaz. Trex ünite-
si tarafından enerjilendirilen saha 
enstrümanı sistemin geri kalan kıs-
mından izole edildiği için noktasal 
olarak hatanın güç kaynağından mı, 
kablodan mı, I/O kartından mı veya 
konfigürasyondan mı kaynaklandı-
ğını gözlemleyebilirsiniz.
Enstrümanı kendi üzerinden bes-
leyebilme (power the loop) özelliği 
sayesinde yeni projelerin devreye 
alınmasında henüz sahaya enerji 
verilmemiş durumlarda dahi saha 
enstrümanlarının konfigürasyonu 
yapılabilmektedir.

HER ORTAMDA KULLANIN
Darbe dayanımı yüksek, kolayca 
tutulabilen bu cihaz sahada yaşa-
nabilecek çarpma ve düşmelere 
dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Trex 
cihazı neme ve yüksek sıcaklıklara 
karşı korumalıdır. Bu sayede ortam 
koşullarından bağımsız bir şekilde 
çalışmaya devam edebilirsiniz. Ken-
dinden emniyet standartlarına uy-
gun olduğu için statik elektrik ener-
jisinin birikimini sınırlandırmaktadır.
Trex taşıma çantasının önündeki 
açılabilir bölüm sayesinde cihaza 
çantadan çıkarmadan kolayca ula-
şabilirsiniz. Ayrıca yan taraflardaki 
ilave bölümlere çeşitli aksesuarları 
koyabilirsiniz.

Tek bir cihazla daha fazlasını 
yapabilirsiniz

Emerson 
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CACE on-line ölçümü- 
ConductivityAfterCati-
on Exchange - (Katyon 
Değişiminden Sonra 
İletkenlik veya Katyon / 

Asidik İletkenlik) enerji santralleri ile 
endüstriyel tesislerde ki su buhar 
çevrimi kalitesini izleyerek,belirli bir 
değerin altında tutmak vekontrol 
etmek için ölçümü yapılması gere-
ken en önemli parametredir.

IAPWS Birliğine göre su buhar çev-
rimlerinde iletkenlik ölçümü ya-
pılması gereken hatlar; Kondens, 
Besleme Suyu, Kazan, Buhar ve Ma-
ke-UpWater hatlarıdır.

Katyonik iletkenlik ölçümlerindeso-

runlar başlıca şu şekilde sıralanabi-
lir; 
- Reçine değişimi sürecindeki  za-

man ve ölçüm kayıpları, 
- Reçinenin yıkanması için işçilik 

ve zaman kayıpları,
- Numune şartlarına göre sık reçi-

ne değişim ihtiyacıdır.

SWAN, ekonomik, minimum bakım 
gerektiren, güvenilir ve tutarlı öl-
çüm ile verimlilik sunan  online ilet-
kenlik ölçüm analizörü AMI CACE’yi 
kendi AR-GE’sinde geliştirerek ürün 
gamına eklemiştir. 
 
Avantajları;
- Minimum bakım gerektirir; çün-

kü standart reçine değişimi ya 

da reçine yıkaması yoktur. Böy-
lelikle işçilik ve sarf malzeme 
maliyetlerini düşürerek yüksek 
tasarruf sağlar.

- Enstrüman, kesintisiz ölçüm sa-
yesinde, kayıpsız trend analizleri 
sağlar.

- Numune akışı ve numune sıcak-
lığının sürekli izlenmesi, ölçülen 
verilerin bütünlüğünü sağlar.

 
AMI CACE’NIN ÇALIŞMA PRENSIBI
AMI CACE’yi, bir katyonikiletkenlik 
analizörünün reçinesiz hali olarak 
düşünebilirsiniz. Reçine yerine EDI 
Module olarak adlandırdığımız bir 
modül kullanılmaktadır.
 EDI modül; EDI (Elektrodeiyonizas-
yon) teknolojisi kullanılır. Bu tekno-

Reçinesiz katyonik iletkenlik 
ölçüm analizörü

SWAN Türkiye

SWAN Türkiye Satış & Servis Ekibi Burak AKSU, Alp Ozan ÖZBEKOZAN,  
Mehmet Nafız ÇIKINTOĞLU, Burcu KARA, Ismail ODABAŞI, Ekrem KIRAN
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lojide DC akım kullanıldığı için re-
jenerasyona gerek yoktur, böylece 
kesintisiz çalışma imkânı sağlar. 
EDI Teknolojisinden kısaca bahse-
decek olursak; iyon seçici membran 
ve iyon değiştirici reçine kullanarak, 
numune suyunda bulunan katyon-
lar giderilir. Buradaki önemli fark, 
yatak içinden geçen bir elektriksel 
akım sayesinde, kirletici iyonlar 
aralıksız olarak besleme suyundan, 
konsantre hattına doğru hareket 
ederler. Bu sayede katyonik iletken-
lik ölçülebilir ve kirletici iyonlar reçi-
ne üzerinde kalmaz. Klasik reçinede 
yapılan değişimin ve yıkamanın se-
bep olduğu zaman, işçilik ve ölçüm 
kayıpları önlenmiş olur.

Tüm bunların yanında;
- Titanyum elektrotlar sayesinde 

iletkenlik sensörlerikalibrasyona 
ihtiyaç duymaz.

- Spesifik (Toplam) iletkenlik, Kat-
yon (asit) iletkenlik olmak üzere, 
2 adet iletkenlik değeri ölçül-
mektedir.

- İletkenlik farkı ile Hesaplanmış 
pH ve Amonyak konsantrasyon 
değeri alınmaktadır.

- Numune yeterli olmadığında 
kendini kapatan alarm sistemi 
ile hem cihaz hem de ölçüm gü-
venliği sağlanır. Numune bilgisi 
analog ya da dijital çıkış olarak 
takip edilebilir.

- Fabrika testi yapılmış, kuruluma 
ve kullanıma hazırdır.

CACE ÖLÇÜM OPEX 
KARŞILAŞTIRMASI: REÇINE 
DEĞIŞIMI VE OTOMATIK EDI 
REÇINE YENILEMESI
CACE - ConductivityAfterCation 

Exchange- analizi için reçine bazlı 
katyon değiştiricilerin kullanılma-
sı standart bir uygulamadır. Ancak 
reçine tüketimi numune akışına, 
numune pH’ına, ve reçine kolonu 
dizaynına bağlıdır. Bu nedenle, sık 
aralıklarla ve düzenli olarak insan 
müdahalesi gerektirir. Bu, müm-
kün olduğunca bağımsız çalışması 
amaçlanan On-Line ölçüm felsefesi-
ne aykırıdır.
 Tesis kurulumuna ve düzenleme-
sine bağlı olarak, 2-2-1 konfigüras-
yonda 2 blok (2 ortak HRSG üni-
tesini besleyen 2 gaz türbini) olan 
modern Kombine Çevrim Elektrik 
Santralinde (CCPP) toplamda yakla-
şık 24 CACE analizörü bulunur (Yar-
dımcı kazan göz önüne alınmadan 
sayı belirtilmiştir). 
AVT’dekiCCPP’lerde, pH değeri 9,7 
ve saatlik 8 litre numune akış hızın-
da, analizör başına 1 litre katyonik 
reçine 8 haftada tüketilir. Ancak bu 
teorik bir değerdir. Uygulamada ise 
santrallerin çalışma sırasındaki du-
ruş ve kalkış zamanları veya yükü 
değişmesi nedeniyle su buhar çev-
rimindeki yabancı maddelerin daha 
hızlı reçine tüketimine neden oldu-
ğunu göstermektedir. Bu nedenle 
4-6 haftalık tüketim süreci uygula-
mada daha gerçekçi gözükür. Daha 
yüksek bir pH üzerinde çalışan nük-
leer enerji santralleri çok daha faz-
la reçine tüketimine sahiptirler ve 
daha sık reçine değiştirmeye veya 
rejenerasyona ihtiyaç duyarlar.

Yukarıdaki örnek tesiste, 24 CACE 
Analizörü ile 37.000 Dolardan fazla 
yıllık tasarruf ile CACE analizörünün 
yenilenmesini dikkate almayı şid-
detle tavsiye ediyoruz.

Geleneksel Reçine Kolonlu Katyo-
nik İletkenlik analizörlerinin işletme 
maliyetlerini SWAN AMI CACE Ana-
lizörleri ile 1.5 - 2 yıl içerisinde geri 
kazanabilirsiniz.

SWAN AMI CACE 
EDI Modülü ile Sürekli Otomatik Re-
çine RejenerasyonuSayesinde 
Katyon Öncesi ve Sonrası İletkenlik 
Ölçümü 
Sürekli güvenilir veriler için işletme 
maliyetlerinden tasarruf edilir ve 
daha güvenilir ölçüm sağlar.
pH yükseltici(Amonyak gibi) kon-
santrasyon değeri ve pH değeriSC 
ile CC farkından izlenebilir. (VGB-di-
rektif 450L) 

On-Line Ölçümler;
• Spesifik İletkenlik 
• Katyonik İletkenlik 
• pH Değeri ya da Amonyak Kon-
santrasyonu 

Özetle;
Pahalı Reçine Kolonu yoktur! 
Katyonik Reçine Değişimi yoktur! 
Kimyasal madde kullanımı yoktur!
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