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ÖZET 
 
Endüstriyel tesislerinde ürettiği ve tükettiği enerji miktarını, kalite ve performanstan ödün vermeden ve 
ekonomik kısıtlamalar uygulamadan en aza indirmeyi amaçlayan bir işletme, başarılı ve sürdürülebilir 
bir enerji yönetim projesinin ilk adımı olan enerji etüdünü oluşturabilmek için gerçekçi ve güvenilir bir 
tüketim veritabanı oluşturmak ve düzenli şekilde güncellemek durumundadır. Anlık ya da kısa vadeli 
ölçümlerden yola çıkan bir enerji etüdü, incelediği verilerin yetersizliğinden işletmenin gerçek ortamını 
yansıtamaz. Yanıltıcı veriler ışığında atılan adımlar, güvenilir sonuçlar ortaya çıkaramayacağı gibi, 
işletmeyi  enerji tüketimini azalttığı inancı ile sonuçta etkisiz yatırımlara da yönlendirebilir. 
 
Dağıtık, çok tesisli işletmelerin enerji tüketimi tek bir tesisin tüketimi ile karşılaştırıldığında, enerji 
verilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi değişik bir boyut kazanmaktadır. Dağıtık bir sistemde, 
toplanan noktasal verilerin ait oldukları tesis açısından değerlendirilmelerinin yanı sıra, izlenen tüm 
tesislerde elde edilen verilerin yardımıyla tesis randımanlarının birbirleri ile karşılaştırılması da söz 
konusudur. Örneğin; bir işletme başlangıç aşamasında sayılı tesis bazında yapılan değişik uygulama 
ve uyarlamalar ile kendine özgü bir enerji bilgi ve deneyim dağarcığı oluşturabilir. Böylece daha sonra 
projelendirilecek tesislerde, bu birikimden yararlanarak daha bilinçli ve verimli bir enerji yönetim süreci 
izleyebilir. Dolayısıyla, tesisler arası yapılan karşılaştırmaların yardımı ile işletme genelinde daha 
sağlıklı bir enerji  politikasının belirlenip izlenebileceği kuşkusuzdur. 
 
Bu çalışmada, enerji yönetimine kuramsal yaklaşımdan ziyade, saha uygulamasına yönelik bir proje 
ele alınmış, sistem bileşenleri irdelenerek  atılan adımlar değerlendirilmiş ve uygulama sonucu 
sunulmuştur. 

1. Enerji Yönetim Döngüsüne Genel Bakış 
 
Enerji yönetim projelerinin başarısı, temel alacağı alt yapıdaki enerji üretim ve tüketim verilerinin 
sürekli ve doğru bir biçimde ölçülmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Başarılı bir enerji yönetim 
döngüsünün oluşabilmesi Şekil-1’deki dört ana ögenin eksiksiz olarak ve sürekli tekrar edilmesine 
bağlıdır. 
 
Saha uygulamalarındaki deneyimler göstermiştir ki; tahmini verilerden, ortalama, anlık ya da kısa 
vadede yapılmış ölçümlerden yola çıkan değerlendirmeler hedeflenen verimliliği  
yakalayamamaktadırlar ve uzun vadede getirileri de beklentilerin çok altında olmaktadır. 
 
Tutarlı bir enerji politikası hedefleyen işletmeler, sahadaki üretim ve tüketim değerlerini kesin, doğru ve 
sürekli bir şekilde algılayıp ölçebilmelidirler. Bu ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan verileri, işletme 
açısından değerli bilgilere dönüştürebilmek için, hedef odaklı bir şekilde değerlendirebilmek ve bir 
sonraki adımda gerçekleştirilecek olan enerji etüdünü oluşturmak üzere uygun bir şekilde raporlamak, 
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analize hazır bir duruma getirmek gerekmektedir. Döngünün bu ilk iki ögesi kesin ve eksiksiz olarak 
gerçekleştirildiğinde projenin başarısı da artmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Enerji Yönetim Döngüsü 

 
 
Başarılı bir enerji yönetim döngüsü ileriye dönük ele alındığında projenin tutarlılığını sağlayan saklı 
ögesi, sürekliliktir, bir diğer deyişle enerji yönetim döngüsünün sürdürülebilirliğidir. Değişken 
ortamların, şartların ve endüstriyel süreçlerin bir parçası haline gelen ‘devamlı gelişme/ilerleme’ 
yaklaşımının enerji yönetim projelerine yansıması olan bu öge, enerji tasarrufunu en yüksek noktaya 
çıkarabilmek için gerekli teknik altyapıyı ve proje disiplinini sağlar. Yukarıda söz konusu edilen 
“Algılama/Ölçüm” ve “İzleme/Raporlama” aşamalarının geliştirilen bir İzleme, Kontrol, Raporlama ve 
Analiz Yazılımı ile otomatik olarak gerçekleştirilmesi, enerji yönetim ve analiz projelerinin başarısı için 
gerekli olan disiplinin elde edilmesine yüksek oranda destek olur. 
 

2. SAHA UYGULAMASI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Saha Uygulamasına dair Görseller 
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2.1. Proje Konusu 
 
Endüstride her türlü üretimin arka planında elektrik, buhar, kızgın su, kızgın yağ gibi alışkanlar ile ısı 
enerjisi, soğutucu akışkan, basınçlı hava kullanımı, yardımcı sistemler adı altındaki bir ünitede 
toplanır. Genel olarak ısı merkezi ya da kazan dairesi adı verilen bu ünitelerde, buhar kazanları, kızgın 
su ve kızgın yağ kazanları, soğutma makinaları, kompresörler bulunur. Bu ünitelerde elektrik, su ve 
yakıt kullanımı esastır ve bir üretim tesisinin en temel  maliyet kalemlerini oluştururlar. Genel elektrik 
enerji kullanımı ve çeşitli yakıtlara bağlı ısı enerjisi üretim maliyetleri üretilen ürünün maliyetine çok 
büyük etkide bulunurlar. 
 
Enerji üretimi için kullanılan, elektrik, su ve yakıt  maliyetlerini en aza indirmek, üretim sürecindeki tüm 
kullanılan değişkenleri ölçüm, izleme ve denetim altına alarak mümkündür. 
 
Ekipmanların, çalışma  ve arıza durumlarının ölçülmesi, ölçüm verilerinin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi, bu ekipmanların eş yaşlandırılması ile kestirimci bakım programlarının 
hazırlanmasını sağlar. Vardiyalar esnasında termik arızadan dolayı duran bir motorun durumunun 
izleme sisteminde bilgisayara kaydedilmesi, bakım yönetimi için sistemde bir şeylerin yanlış gidiyor 
olduğunun ön habercisidir. 
 
Tüketilen elektrik, su, yakıt akışlarının ölçülerek belirli bir döngü içindeki normal değerlerden 
sapmaları, sistem bileşenlerinin verimsiz kullanıldığının ya da kaçakların habercisidir.  
 
Özet olarak, ısı merkezlerinde kullanılan pahalı tüketim unsurlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 
beklenen ve ısı merkezinin toplam olarak tasarım değerlerinde hedeflenen verimlilik değerlendirmesi 
için esastır. 

2.2. Proje İçeriği ve Hedefleri 
 
Büyük ölçekli endüstriyel bir et entegre tesisinde uygulanan, Eylül 2018'de teslim edilen ve 2.1.’de 
belirtilen temeller üzerine kurulu projenin hedefi; kazan dairesinde bulunan tüm sistem bileşenlerini 
ölçerek, izleyerek ve sürekli denetim altında tutarak tesisin ısı merkezindeki verimliliği arttırmak ve 
tesisin teknik ekibinin periyodik etkinliklerini otomatikleştirerek, iş gücünün üzerindeki manuel bakım, 
raporlama ve analiz yükünü hafifletmek idi. 
 
Bu tesiste bulunan bir adet 10 ton/saat kapasiteli kazan sisteminin geliştirilen tümleşik bir otomasyon 
ve yazılım sistemi ile izlenmesi, verimli bir şekilde işletimi ve elektrik, su ve yakıt harcamalarının en 
aza indirilmesi, elde edilen verilerin eş zamanlı maliyet hesaplamalarını desteklemesi projenin ana 
hedefleri olmak ile birlikte, ayrıntılı olarak: 
 

a. Toplanan saha verileri temelinde kazanın ve çevre birimlerinin verimlilik hesaplarını canlı 
sistemde görselleştirmek ve kayıt altına almak, 

b. Kazan dairesindeki enerji (yakıt, elektrik) tüketimini öğrenmek, buhar üretim maliyetini 
hesaplamak, 

c. Kayıpları (baca gazı, kazan (yüzey & dip) blöfü) ortaya çıkartmak, 
d. Sıradışı durumları en kısa sürede tespit ederek müdahale etmek ve kayıpların önüne geçmek, 
e. Arızaları kayıt altına almak, 
f. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak, 
g. Kazan dairesinden alınan raporları otomatikleştirerek, raporlama süresini en aza indirrmek, 

raporları elektronik ortama taşımak ve saklamak ve 
h. Dinamik bir arşiv ve analiz sistemini devreye alarak, uzun vadede de ( > 10 yıl ) kazan dairesi 

için sürdürülebilir bir enerji yönetim döngüsü oluşturmak 
 
amaç edinilmiştir. 
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2.3. Sistem Modelleme 
 
Bir işletmede, tesislerin enerji tüketim parametrelerinin ölçümü projelendirilirken, güncel ve doğru bir 
borulama ve enstrümantasyon çiziminin (P&ID) yanı sıra, bir tek hat şemasının varlığı da sağlıklı bir 
proje süreci için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Borulama ve enstrümentasyon çizimi (bkz. Şekil-3) 
sistemin ana bileşenlerini, proses akış mantığını ve ölçüm noktalarını, dolayısı ile sisteme genel bakışı 
temsil ederken, tek hat şeması da neyin, ne zaman ve ne için tüketildiğini belirlemede yol gösterecek 
olan proje ögesi olduğundan, her enerji yönetim projesinin başlangıcında ilk gözden geçirilmesi 
gereken ögelerdir. Bu ögelerin oluşturulması ya da işletmenin en son durumunu yansıtacak şekle 
getirilmesinden sonra üzerinde hangi kullanıcı fiderin özel olarak ölçüleceğine proje analiz 
aşamasında karar verilmelidir. Dağıtım panoları bu doğrultuda imal edilmelidir. Eğer mevcut tesis tek 
hat şemasına enerji analizörleri monte edilecek ise tek hat şeması revize edilerek gerekli pano 
revizyonları yapılmalıdır. Bunun yanı sıra enerji ölçümü ile ilgili kullanılacak endüstriyel iletişim ve ağ 
bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği topolojik ağ diyagramı da hazırlanmalıdır. 
 
 

 
 

Şekil 3. Borulama ve Enstrümantasyon Çizimi (Piping and Instrumentation Diagram, P&ID) 
 
 
Yukarıda söz edilen teknik unsurların yanı sıra, işletmede göz önüne alınması gereken en önemli 
noktalardan birisi de, projeye tüm yaşam döngüsü boyunca sahip çıkacak bir birimin belirlenmesidir. 
Sistemlerin bakımı ve onarımı ile görevlendirilecek bu proje biriminin oluşturulması sistemlerin uzun 
vadede sorunsuz bir şekilde çalışmalarına destek verecektir. Oluşturulacak bu ekip, projenin planlama 
aşamasından başlayarak, bakım ve geliştirme süreci boyunca sistemlerin sürekliliğini sağlamak ile 
görevli olmalıdır. Aksi takdirde sistemin uzun vadede hedeflenen verimliliğe ulaşması için gerekli olan 
sürdürülebilirlik sağlanamaz. Başarılı bir enerji yönetim döngüsünün gerektirdiği bu süreklilik, veri 
akışının kesintisiz ve doğru bir biçimde sağlanmasına bağlı olduğu için, gerek saha enstrümanlarında, 
gerekse yerel ve merkezi bilişim sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar en kısa zamanda belirlenip 
çözülmelidir. Dolayısı ile görevlendirilmiş bir saha ekibinin bulunması ve ekibin sistemleri tutarlı bir 
şekilde izleyerek, sistem akışını kesintisiz sağlayacak çalışmaları yapması gereklidir. 
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2.4. Fiziksel Değerlerin Ölçümü 
 
2.3.’de belirtilen çizimler esas alınarak belirlenen ölçüm noktaları, niteliklerine göre sınıflandırıldıktan 
sonra, ölçümlerin doğru ve sürekli yapılabilmesi için saha cihazlarının seçimi fiziksel değerler 
temelinde aşağıdaki ölçüm altyapısı kurularak ölçülür: 
 

 Elektrik parametreleri:  Enerji Analizörleri ile,  
 Yakıt, gaz ya da sıvı durumuna göre: 

o Doğal gaz: Girdap (Vorteks) ya da Kütlesel Debimetre ile, 
o Fuel Oil: Pozitif Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı) Debimetre ile, 
o Motorin: Yer Değiştirmeli (Deplasmanlı) Debimetre ile, 

 Basınçlı hava: Girdap (Vorteks) Debimetre ile, 
 Buhar: Kütle Akış Özellikli Girdap (Vorteks) Debimetre ile, 
 Su/Atıksu: Manyetik Debimetre ile, 
 Sıcaklık: Sıcaklık Sensörü ya da Termometre ile. 

 
Söz konusu dinamik sistemlerde, cihazların saha şartlarına uygun ve iletişime izin veren bir yapıda 
olmaları, proje isterleri ile tümleşik doğrultuda seçimi projenin başarısı açısından büyük önem 
kazanmaktadır. Genellikle RS-232/RS-485, Modbus ya da Ethernet tabanlı standart endüstriyel 
iletişim arayüzleri ile donatılmış olan bu enstrümanlar, elde ettikleri ölçüm değerlerini bu kanallar 
üzerinden diğer sistemlere de sunabiliyorlar. 
 
Mevcut, ancak sadece anlık değerleri ölçebilen ve bu değerleri gömülü ekranlarında gösterip tekil 
olarak çalışan enstrümanların projeye uygunluklarının kontrol edilmesi, eğer mümkün ise, dış 
sistemler ile iletişime açık bir hale getirilmeleri, aksi takdirde, saha ve proje isterlerine uygun cihazlar 
ile değiştirilmeleri gerekmektedir. 
 

2.5. Gerçekleştirilen Saha Uygulamaları 
 
Proje kapsamında Şekil-2 ve Şekil-4’te görülen kazan dairesinde: 
 

 18 ayrı noktadan yaklaşık 50 değişik nitelikte değer toplanmaktadır, 
 2 ayrı noktada basınç ve sıcaklık kontrolü yapılmaktadır, 
 Kazan besi suyu pompaları, kondens transfer pompaları ve brülör uzaktan çalıştırılıp 

durdurulabilmektedir, 
 Kazan besi suyu pompalarında otomatik eş yaşlandırma sistemi oluşturulmuştur, 
 Brülör ve pompa arıza bilgileri elektronik ortama taşınmıştır, 
 Yanma verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır,  
 Kazan net verimi doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır, 
 Kazan blöf kayıpları doğrudan ölçüm yöntemi ile hesaplanmaktadır, 
 Kazan besi suyu pompalarının frekans kontrollü sürücüler ile düşük enerji maliyetleri ile işletim 

kumandası sağlanmıştır, 
 Brülör yakma sistemindeki optimum hava/yakıt oranı kontrolü ile kazan basıncı kontrol 

edilmiştir. 
 
Ayrıca: 
 

 Baca gazı analizi, 
 Yakıt tüketim ölçümü, 
 Buhar üretim ölçümü, 
 Buhar kollektöründen tesisin farklı ünite veya ekipmanlarına giden buhar tüketim ölçümleri 

yapılmış, 
 Kazan ekonomizer giriş/çıkış hava ve su sıcaklıklarının izlenmesi ve denetimi, 
 Kazan suyu iletkenliği ölçümü ve sürekli yüzey ve dip blöf denetimi ile enerji kayıplarının 

önlenmesi, 
 Kazan yüzey ve dip blöfü optimizasyonu ile enerji kayıplarının önlenmesi sağlanmış, 
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 Sistemdeki operasyonel kilitleme ve otomasyon senaryosu programının koştuğu PLC temelli 
bir kontrol sistemi devreye alınmış, 

 Kazan dairesi kontrol odası işletmecisinin, yönetimin ve bakım personelinin her durumda, yerel 
ya da tesis dışından güvenli uzak bağlantılar üzerinden endüstriyel tablet, dizüstü bilgisayarları 
ve akıllı telefon uygulamaları ile kolayca izleyip kumanda edebileceği bir izleme, kontrol, 
raporlama ve analiz sistemi yazılımı geliştirilerek devreye alınmış, 

 Sistemde saha enstrümanlarından toplanan değerler temel alınarak, her değişkenin veri 
analizi gerçekleştirilmiş, aşağıda sıralanan ve Şekil-5’te de görülen canlı ve anlık verimlilik 
hesaplamaları yapılarak kazan dairesi operatörlerine ve bakım personeline canlı sistem 
üzerinden görsel olarak sunulmuş, ayrıca analiz edilmek üzere kayıt altına alınıp, 
saat/vardiya/gün/hafta/yıl bazında düzenli olarak ve istenilen zaman aralıklarında 
raporlanmıştır: 

 
- Kazan Net Verimi [%] 
- Kazan Yanma Verimi [%] 
- Ekonomizer Isıl Kapasitesi [kW] 
- Dip Blöf Enerji Kaybı [kW] 
- Yüzey Blöf Enerji Kaybı [kW] 
- Brülör Yanma Yüzdesi [%] 
- Baca Gazı O2 Yüzdesi [%] 
- Baca Gazı CO Oranı [ppm] 
- Kazan Toplam Çalışma Süresi [h] 

 
 

 
 

Şekil 4. Geliştirilen Kazan Dairesi İzleme, Kontrol, Raporlama ve Analiz Uygulaması 
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Şekil 5. Anlık Verimlilik Hesapları 

3. SONUÇ 
 
Endüstriyel alanda enerji tüketiminin belirlenmesi herhangi bir saha enstrümanının algıladığı, birbirini 
izleyen değerleri kaydetmek değildir. Değerlendirmeyi yapan kişi, bu değerleri kendisi için önemli olan 
bir süreç bağlamında göz önüne alacaktır. Dolayısı ile bir işletmede değişik konumlarda olan 
yöneticilerin, bulundukları tesis ya da işletme genelinde enerji tüketimi ile ilgili bilgilere hızlı bir şekilde 
erişebilmeleri ve proaktif kararlar verebilmeleri, tesislerde toplanan tüketim değerlerini hem noktasal 
hem de daha geniş ve değişik bakış açılarından esnek bir şekilde değerlendirilebilmelerine bağlıdır. 
 
İşletmelerde değişik konumlarda bulunan değişik sorumluluklara ve isteklere sahip yöneticiler ve 
çalışanlar verilere de farklı bakış açılarından yaklaşacaklardır: 
 

 Bir genel müdür ya da işletmenin yönetim kurulu üyeleri, işletmenin ülke çapında enerji 
tüketimini ve yapılan yatırımdan sonra proje yardımıyla elde edilen toplam getiriyi görmek 
isteyebilir, 

 Dağıtık bir üretim yapısına ve dolayısı ile bir çok üretim noktasına sahip bir işletmenin teknik 
müdürü, elde edilen verilerden tesis(ler)in genel bir tablosunu oluşturduktan sonra, örnek 
nitelikteki tesisleri ve değerlerini raporlamak isteyebilir. Böylece en uygun modeli temel alarak 
işletme çapında bir standart belirleyebilir ve bu modeli diğer tesislere uyarlayarak proje 
süreçlerini hızlandırabilir, işletmenin benzer diğer tesislerdeki uygulamalarından yararlanmak 
üzere, başka tesislerin verimliliği ile karşılaştırmalar yapmak isteyebilir. Tesislerin ya da 
birimlerin performanslarının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan genel tablo yardımı ile, kendi 
tesisinin ya da belli bir birimin diğerlerine oranla ne kadar enerji tükettiğini hızlı bir şekilde 
belirleyebilir ve gerekli gördüğü noktalarda verimliliği arttırmaya dair çalışmalar başlatabilir, 

 Üretimden sorumlu bir yönetici, üretim sürecinde harcanan enerjinin güncel tüketim değerlerini 
incelemek isteyebilir. Böylece ürün maliyetlerinin belirlenebilmesi için üretim ile ilgili olan 
birimler bazında noktasal değerler ile ilgilenip sistemde toplanan bu sürece ilişkin veri 
kümesine odaklanabilir, 

 Tesis A’da çalışan yetkili, belli bir birimdeki dengesiz enerji tüketimini, kaçakları ya da arızaları 
araştırmak üzere söz konusu birimin belli enstrümanlarına ve ekipmanlarına odaklanarak 
sistem yardımı ile sadece belli değerleri raporlamak ve analiz etmek isteyebilir. 

 
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, enerji tüketiminin analizinde değerlendirilen konular, 
değerlendirmeyi yapan kişiler, temel aldıkları ölçütler gibi esnek değişkenler göz önüne alındığında, bu 
değişik bakış açılarını ve gereken teknik çözünürlüğü destekleyebilecek özelliklere sahip sistemler ve 
yazılımlar başarılı bir enerji yönetim projesinin ilk adımı olacaklardır. 
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Somut olarak, uygulanan proje ile kazan operatörlerinden başlayarak bakım müdürü, üretim müdürü, 
mali işler/finans bölümü müdürü gibi pozisyonlarda bulunan işletme sorumlularının kazan dairesine 
bakış açıları ve buradan toplanan bilgileri değerlendirme aşamasındaki özgün gereksinimleri göz 
önünde bulundurularak, görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak tümleşik bir sistem başarı ile 
devreye alındıktan sonra endüstriyel tesiste aşağıda sıralanan somut getiriler gözlemlenmiştir: 
 

a. Kazan dairesi işletim personeli ısı merkezinde bulunan kontrol odasındaki sistemden izleme, 
alarm, denetim fonksiyonlarını her nokta için eksiksiz, gerçek zamanlı ve konfor altında 
sürdürmektedir (bkz. Şekil-4, 5, 6, 7 ve 8), 

b. Toplanan ve hesaplanan tüm değerler sürekli göz önünde tutulmakta, sisteme girilen kısıtlama 
değerleri ile normal değerlerin altında ya da üstünde olup olmadıkları sistem tarafından sürekli 
takip edilmekte, sıra dışı durumlar operatörlerin ekranlarında görselleştirilmekte, çok kritik 
durumlar ise yetkili ve sorumluların akıllı telefonlarına SMS, e-posta ya da “anında 
mesajlaşma” çözümleri üzerinden anlık iletilebilmektedir: 
 

i. Baca gazı oksijen değeri, 
ii. Baca gazı karbon monoksit değeri, 
iii. Kazan net verimi, 
iv. Kazan yanma verimi, 
v. Kazan çıkışı gaz sıcaklığı, 
vi. Ekonomizerden alınan enerji, 
vii. Kazan suyu iletkenliği, 
viii. Kazan dip blöfünden atılan enerji, 
ix. Kazan yüzey blöften atılan enerji. 

 
Yetkililerin sistemdeki kritik değerler bağlamında otomatik olarak uyarılmaları, sahadan elde 
edilen değerlerin normal değerlerden sapması sonucunda aşağıdaki kayıplar 
yaşanacağından, önemlidir: 
 

i. Yanmadaki bozulma ve verim kaybı (%4-%5’lere çıkabilir), 
ii. Gereksiz yere blöf yapılması sonucu enerji kaybı (%5-%6’lara çıkabilir), 
iii. Kazan ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%7-%8’lere çıkabilir), 
iv. Ekonomizer ısıtma yüzeylerinin kirlenmesi sonucu verim kaybı (%1-%2’lere çıkabilir). 

 
Bu bağlamda sıra dışı durumlar gözlemlendiğinde, bu bilgi(ler) hızlı bir şekilde kullanıcıların 
dikkatine sunulmakta ve bulundukları yerden bağımsız olarak çok kısa sürede probleme 
odaklanıp önlem almaları sağlanmaktadır, 

c. İzleme sisteminde tanımlanan “Anlık Verimlilik Göstergesi”, kazan işletmecisine denetim için 
büyük fayda sağlamış, bu gösterge değerinin değişimleri otomatik olarak kayıt altında 
tutulduğundan kazanda sürdürülebilir bir verimlilik denetimi sağlanmıştır (bkz. Şekil-5), 

d. İşletmenin eksiksiz izlenmesi ve denetimi, “Arıza Önleyici ve Kestirimci Bakım” verilerini 
kusursuz ve sürekli olarak sağlamıştır. İşletme bakım ve duruş zamanlarını, maksimum ve 
verimli olarak devrede kalma süresi ile kolayca planlayabilmiştir (bkz. Şekil-6 ve Şekil-7), 

e. Sistem dahilinde ölçülen ve hesaplanan tüm değerler istenilen zaman aralıklarında 
raporlanmış ve mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine entegre edilmek üzere 
kullanıma sunulmuşlardır. Bunun sonucunda sahadan alınan somut verilere ve hesaplamalara 
dayanarak üretime esas maliyetler kesin olarak hesaplanabilmektedir (bkz. Şekil-8), 

f. Kullanılan hız kontrollü sürücüler ile motorların yol verme akımları düşmüş ve yumuşak yol 
alan motorlarda maksimum verimlilik sağlanmıştır, elektrik tasarrufu sağlanmıştır, 

g. Kazan üzerindeki seviye ve basınç kontrolü ile buhar hatlarında meydana gelebilecek su koçu 
darbeleri önlenmiştir, 

h. Brülör fanına ve besi suyu pompalarına invertör uygulaması ile elektrik tüketiminde %20 düşüş 
sağlanmıştır, 

i. Hava ve yakıt oranını denetleyen brülör, kontrol sistemi ile haberleştirilmiş, yakıt ve buhar 
tüketimleri ile blöf vanalarındaki su kayıplarının denetimi kazan dairesi bilgisayarında 
toplanarak yanma verimliliği ve tesis verimliliği ile ilgili bir çok değerli veri toplanmış, bilgi 
edinilmiştir. 
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Şekil 6. Kestirimci/Önleyici Bakım Desteği 

 
 

 
Şekil 7. Bakım Desteği: Tüm Sistem Bileşenlerine Ait El Kitapları ve Bakım Talimatlarına 7/24 

Erişilebilirlik 
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Şekil 8. Verilerin Saat/Vardiya/Gün/Ay/Yıl Temelinde ya da İstenilen Zaman Aralığında Raporlanması 

ve Analizi 
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