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KAZAN KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ 

1. KAZAN KONTROL SİSTEMİ 

1.1. Genel Açıklamalar 
Yeni yapılacak 30 ton/saat kapasiteli bir adet kazan için ana kontrol sisteminin donanımlarının 
temin edilmesi, yazılımının yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işidir. Kazan ünitesi 
Brülör Denetim Sistemi ve Kazan Ana Kontrol Sistemi olmak üzere iki kontrol sistemi tarafından 
kontrol edilecektir. Bu şartnamede belirtilen özellikler kazanın bütününü kontrol eden ana kontrol 
sistemi içindir. Brülör Denetim Sistemi özelliklerine Genel Teknik şartnamede yer verilmiştir. 

1.2. Özel Tanımlar 
Kazan ana kontrol sistemi: Bu şartnamede tarif edilen kazan kontrol sistemidir.  

Operatör istasyonları, kullanıcı arabirimi: Kullanıcı ile kontrol sistemi arasındaki yedekli 
iletişim arabirimi  

Yedekli (redundant): Her biri aynı özellikte ve tek başına sistem gereksinimlerine yeterli, arıza 
durumunda sistemin çalışmasını etkilemeden diğerinin fonksiyonunu üzerine alan ikili donanım 
seti. 

Kilitleme (interlock): Bir yazılım veya donanımın başka bir yazılım veya donanımla uyumlu ve 
güvenli çalışması için aralarında kurulan başlama-çalışma-durma-ayarlama ilişkileri. 

BMS (Burner Management System): Genel Teknik Şartnamede özellikleri verilen Brülör 
Denetim (Yakma Yönetim) sistemleridir. Brülörün kazan gövdesine akuple edilen yakıcı ünitesi 
ve bu ekipman öncesinde çeşitli cihazlar ile donatılmış yakıt hattından meydana gelen 
ekipmanların kontrolü ana kontrol sisteminden ayrı olarak bu sistem üzerinden yapılır. Bu 
sistemden Modbus, Profibus, Profinet vb. haberleşme protokolleriyle alınan bilgiler ve diğer 
kazan ve saha enstrümanlarından alınan bilgiler Kazan Ana Kontrol Sistemi tarafından toplanarak 
kazanların ana kontrolü gerçekleştirilir. 

1.3. Yüklenici Kapsamı 
Yüklenici, kontrol sistemleri için gerekli donanım ve yazılımı kurmak ve çalışır şekilde teslim 
etmekten sorumludur. 

2. SİSTEM DONANIMI TARİFİ 

2.1. Kontrol Sistemi Genel Özellikleri 
Kazan kontrol sistemi donanımı NFPA, IEC-61508, IEC-61131 standartlarına uygun tasarlanacak 
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ve devreye alınacaktır. Kazana ait birbiriyle yedekli (redundant) çalışabilen bir çift kontrolör 
bulunacaktır. 

Genel olarak kontrol sistemi aşağıdaki verilen özellikleri taşımakla birlikte proses kontrol paketi 
içerisinde: 

 Safety (Emergency) shutdown sistemini, 
 Mühendislik ve sistemin test çalışmalarında kullanım amaçlı simülatör paketlerini, 
 Haberleşme protokollerini, 
 Bakım – revizyon takip paketini, 
 Maliyet hesaplama (Buhar – enerji için Birim maliyet, aylık maliyet yıllık maliyet) 

paketini  

kapsayacaktır. 

Proses kontrol paketinin ihtiyacı olan hususlar opsiyonel olarak teklif edilemez, işin herhangi bir 
aşamasında ihtiyaç duyulan alt paketler sisteme yüklenici tarafından dahil edilir ve herhangi bir 
ad altında ücret talep edilemez. Söz konusu alt paketler en son geliştirilmiş sürümlerde olacaktır. 

Teklif edilecek kontrol sistemi detayları ileriki bölümlerde açıklanacak olan en az aşağıdaki 
şartları sağlamalıdır:  

 Sistemin içerisinde tümleşik olarak alarm ve olay izleme yapısı 
 Kullanıcı için kolay kullanım 
 Kararlı Ağ yapısı 
 Kararlı kontrol işletimi 
 Eskiye dönük bilgilerin saklanabilmesi ve çağrılabilmesi 
 Tüm izlenebilecek bilgiler için tanımlanabilen detay grafiksel trend sayfaları 
 Raporlama ve yeni rapor yaratabilme özelliği 
 Yedeklenebilir (redundant) çalışma (kontrolör, sunucu ve komünikasyon) 
 Kullanıcı şifreleme ve yetkilendirme 

Kontrol sistemi Operatör istasyonları (endüstriyel tip olacaktır), Microsoft Windows 10 
platformunda çalışabilmelidir. Kazan operatör odasında olmak üzere kazana ait 2 adet operatör 
istasyonu olacaktır. PC ler endüstriyel tip olacaktır. Monitörler 22“ LCD tipte olacaktır.  

Ayrıca üretim, tüketim ve kütle enerji balansının sağlıklı şekilde takibi amacıyla; 

Üretim için gerekli prosese ait tüm girdiler, gerçek zamanlı kayıt altında tutulacaktır (buhar, su,  
proses havası, elektrik vs.). 
 
Prosese ait tüm çıktılar gerçek zamanlı kayıt altında tutulacaktır (katı ve sıvı atıklar, kondens, 
vs.). 
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Kütle ve enerji balansı için gerekli tüm parametreleri sürekli kontrol ve kayıt edilecek şekilde 
yazılım ve donanımı kapsayacaktır. 

 

2.1.1. Sistem Diagnostik Özellikleri 
Sistem kendi kendini sürekli test edebilecek (diagnostik)  özelliklere sahip olmalıdır. Bu amaçla 
minimum aşağıdaki diagnostik özellikler sağlanmalıdır: 

 Sistem kontrolörü diagnostik özelliklerine sahip olmalı ve kontrolörün diagnostik takibi 
(operasyon durumu-çalışma/arıza vs.., yükü…) otomatik olarak yapılabilmeli, 

 Sistem komünikasyon modüllerini sürekli test edebilmeli ve otomatik izleyebilmeli, 
 Sistem komünikasyon hatlarını test edebilmeli, gürültü ve arıza raporlarını otomatik 

verebilmeli, 
 Sistem sunucularının durumunu sürekli izlemeli, sunucu arıza ve durum raporlarını 

otomatik verebilmeli, 
 Sisteme bağlı istasyon, yazıcı ve üçüncü grup PLC veya kontrol cihazları haberleşme 

hatlarını izlemeli ve bunun raporlarını sistem ekranlarında verebilmeli, 
 Sisteme bağlı olan tüm I/O modüllerinin durumları (çalışma/arıza) ve değerleri sistem 

üzerinden izlenebilmelidir.  

2.1.2.  İletişim Altyapısı 
A) Client/Sunucu Ağı 

Sunucu ve kullanıcı istasyonlar arasında bilgi teknolojisi açık sistem standardı olan Ethernet ve 
TCP/IP üzerinde client/sunucu mimarisi kullanılmalıdır. Ancak çift yönlü yoğun bilgi akışının 
olduğu sunucu ile kontrolör ve I/O modülleri arasında çarpışma esaslı olan Ethernet  (CSMA/CD) 
ve TCP/IP kabul görmeyecektir. 

Sistem sunucu ve bağlı istasyonlar arasındaki Ethernet istendiği takdirde birbirinden bağımsız çift 
hat olabilmelidir. Bu amaçla Ethernet hatları arasına konacak repetear veya bridge’ler kabul 
görmeyecektir.  

B) Proses Kontrol Ağı ve Remote I/O Ağı 

Proses kontrol ağı ve remote I/O ağları açık mimaride esnek yapılı yüksek performanslı bir ağ 
olmalıdır.  

Bu ağ;  

 Komünikasyonda redundant yapıyı sağlayabilmelidir (hem sunucu ve kontrolör arası, hem 
de kontrolör ve remote I/O lar arasında), 

 Minimum 5 megabits/saniye hızda olmalıdır, 
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 Deterministik mesaj ve bilgi iletişimi (collosion tip değil) sağlamalıdır,  
 Açık mimari özelliklerde olmalıdır, 
 Ağ üzerindeki komünikasyon sağlayan kartlar, sunucu ve kontrolörün performansını 

etkilememelidir.  
C) Sistem Konfigürasyon Ayarlaması 

Kullanıcı tarafından daha önceden tanımlanmış ve geliştirilmiş algoritma ve stratejilerin 
kullanımına uygun olmalıdır: 

 Kullanıcı kontrol stratejilerini on-line olarak izleyebilmeli ve parametrelerinde değişiklik 
yapabilmelidir.  

 Konfigurasyon yazılımı, menü, mesaj ve tanımlamaları Türkçeye çevirme imkanı 
tanımalıdır.  

 Konfigürasyon yazılımı on-line help ve browser dokümantasyonuna sahip olmalıdır.  
 Sistem kontrol stratejilerinin on-line yaratılması, aktive, deaktive veya silinmesine izin 

vermelidir.  
 Sistemin, on-line yeni I/O modulleri eklenmesi veya değiştirilmesine izin vermesi 

gerekmektedir. Bu işlem sırasında mevcut kontrol stratejileri ve I/O modüllerinin 
çalışmaları herhangi bir şekilde etkilenmemelidir.  

D) Yedekli Çalışma Özellikleri 

i) Kontrolörlerin Yedekli Çalışma Özellikleri 

Kontrol sistemleri biri primary diğeri backup olmak üzere iki aynı özellikteki kontrolör üzerinde 
çalışabilmelidir. Primary kontrolörde herhangi bir problem yaşanması durumunda backup 
kontrolör otomatik olarak görevi devralmalıdır. Bu yapı kazanın kontrolörleri için geçerlidir. 

Normal çalışma sırasında backup kontrolör veritabanını primary kontrolörden ayrı bir 
komünikasyon hattı ile senkronize etmelidir. Kontrolör hatası kontrol sistemine bildirilmelidir.  

Herhangi bir anda sisteme redundant kontrolör bağlandığı zaman, kontrolör senkronizasyonu 
otomatik olarak ve sistem performansını hiçbir şekilde etkilemeden yapabilmelidir.  

Kontrol sistemi aynı zamanda fiziksel olarak birbirinden ayrı olan kontrolörlerin kendi aralarında 
direkt olarak parametre geçişini sağlayan komünikasyonu da desteklemelidir. Bu, konfigürasyon 
programı vasıtasıyla, konfigüre edilebilmelidir.  

ii) Sunucuların Yedekli Çalışma Özellikleri 

Sistem redundant konfigürasyonlu olarak birbirinin aynı iki sunucu üzerinde çalışabilmelidir. 
Herhangi bir anda sunuculardan biri primary, diğeri backup olmak üzere ve iki sunucu arasında 
on-line veritabanı yedeklemesi yapılmalıdır. Sunuculardan herhangi birinin devredışı kalması 
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durumunda diğeri otomatik devreye girebilmelidir. 

Birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı I/O‘ları izleyen yapılar kabul edilemez. Veritabanı 
yedeklemesi, iki databese’e aynı anda bilgi yazılması şeklinde değil, primary veritabanının tutarlı 
bir şekilde yedeklenmesi ile yapılmalıdır. Bu şekilde kontrolörün de iki defa bilgi toplaması ve 
bunları iki ayrı veritabanı işlemesi için gereksiz yüklenmesi de önlenecektir.   

Herhangi bir sebeple sunuculardan biri kapatıldığında ya da söküldüğünde veya tekrar yerine 
takıldığında, sistemin çalışması etkilenmemeli, sisteme tekrar takılan sunucu otomatik 
senkronizasyon yapabilmelidir.  

Sunuculara bağlı operatör istasyonları sunucu hatalarında otomatik sunucu değiştirebilmelidir.  

Sunucu hataları alarm sisteminde raporlanmalıdır.  

2.2. Kontrolörler 
Yedekli (Redundant) çalışacak kontrolörler kazan üniteleri kontrol odasına yerleştirilecektir. 
Kontrolörler, Mühendis İstasyonundan (Engineering Workstation) online olarak ve prosesi 
kesmeden konfigurasyonu ve programı değiştirilebilir olacaktır. Konfigürasyon güç kesilmesiyle 
kaybolmayan şekilde kontrolör hafızasında saklanmalıdır.  

Kontrolörler arası iletişim hattı ve bağlantı modülleri yedekli olacaktır. 

Kontrol sisteminde diğer kontrol cihazlarıyla bilgi alışverişi yapabilmek için Modbus, Interbus, 
Profibus, Profinet gibi saha seviyesi iletişim modülleri ekleme imkanı olacaktır. 

Sistem Kontrolörleri aşağıda listelenen tüm kontrol ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir: 

 Sürekli proses kontrol işlemleri (PID), 
 Lojik işlemler. 

Kontrolör tam anlamıyla sistem sunucusu ile tümleşik olmalıdır ve bu doğrultuda, 

 Kontrolörün tüm konfigürasyonu ve data yapıları sunucuda oluşturulmalıdır, 
 Kontrol bilgileri, isimleri ile tüm sistem elemanları tarafından kullanılabilmelidir, 
 Kontrolör standart sistem sayfaları ile otomatik ilişkilenebilmelidir. 
 Kontrolör diagnostik özelliklerine sahip olmalı ve sistem üzerinden diagnostik takibi 

otomatik olarak yapılabilmelidir. 
 Kontrol Sistem kontrölörü, kompakt yapıda, yüksek performanslı ve prosesin 

gerektireceği sürekli, hızlı lojik işlemleri, ardışıl işlemleri yapabilecek kapasitede 
olmalıdır. 

Sürekli Kontrol Fonksiyonlarının gruplandığı kontrol modüllerinin veya ardışıl kontrol 
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modüllerinin işletim zamanları ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır. Bu işletim zamanı şu özellikleri 
desteklemelidir: 

 Tek tek, her bir kontrol modülünün işletim süresi 50 ile 2000 ms arasında ayarlanabilir 
olmalıdır. 

 Her bir kontrol modülü fonksiyon blok sayısından bağımsız olarak belirtilen bu süre 
içerisinde işletilmelidir. 

 Kontrol bloğu içerisindeki her bir fonksiyon aynı sürede işletilmelidir. 
 Birden fazla kontrolör durumunda, kontrolörler arasında peer to peer komünikasyon 

mümkün olmalıdır. 

Kontrol sistemi konfigürasyon yazılımı grafik tabanlı olmalıdır. Aynı yazılım ile aynı zamanda 
kontrolör dizaynı, dokümantasyon, izleme işlemlerini de yapılabilmelidir. I/O’ların yerleşimi, 
sürekli işlemler, motor, ardışıl işlemler, batch ve ileri kontrol algoritmaları bu yazılım içerisinde 
gerçekleştirilebilmelidir. 

Çeşitli kontrol işlemlerini gerçekleştiren fonksiyon blokları çoklu parametre yapısını desteklemeli 
ve blokların işlemesi izlenebilmelidir. Fonksiyon blokları arasında grafiksel bağlantılar 
kurulabilmelidir. 

Batch ve lojik kilitlemeleri oldukça kolaylaştıran ardışıl işlem (Sequential “control modules”) 
modülleri ile bu tür sistem işlemleri kolaylaştırılmalıdır. Belli bir kontrol stratejisini oluşturan 
kontrol bloklarının işletim süreleri 50 ms ile 2000 ms arasında ayarlanabilmelidir. Kontrol 
bloklarının işletim sıraları da konfigüre edilebilir olmalıdır.  

2.3. I/O Modülleri 
Bütün giriş-çıkış modülleri sahadan optokuplörler, röleler ve galvanik izolasyonla yalıtılmış 
olacaktır. Saha ile mantık devreleri arasında uygulanacak minimum yalıtım seviyesi 2.500V DC 
olacaktır. Bütün çıkışlar kısa devre korumalı olacaktır. 

Bütün I/O modülleri sistemi durdurmadan yenisiyle değiştirilebilir olacaktır. Modül değiştirme 
sırasında hiç bir kablolama veya klemens bağlantısı gerekmeyecek, bütün parçalar pratik 
geçmeli/soketli biçimde hızla devreye alınacak şekilde seçilecektir. Bir I/O modülünün 
arızalanması veya sökülmesi diğer modüller ile kontrolör arasındaki iletişimi ve çalışmayı 
etkilemeyecektir. 

Analog Girişler 

Analog girişler 4-20 mA ve 1-5V seçilebilir olacaktır. Transmittere sağlanacak besleme, sistemin 
I/O modülünden yapılacaktır. Çözünürlük 12 bit, kesinlik +/- 0.1% olacaktır. 
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Analog Çıkışlar: 

Analog çıkışlar 4-20 mA ve 1-5V seçilebilir olacaktır. Modül çözünürlüğü istenen çalışma 
aralığında en az 1500 değer alacak ve bağlantıdan kaynaklanacak etkileri telafi edebilecek şekilde 
olacaktır. Kontrolörle iletişim hatası durumunda programlanabilir “default output” seçeneği 
olacaktır. 

Dijital Girişler: 

24V DC, 120VAC ve 220V AC girişler optokuplör izolasyonlu ve kısa devre korumalı yapıda 
olacaktır. 

Dijital Çıkışlar: 

Sahayla 220VAC, 120 VAC veya 24VDC 2A röleler kullanılarak yalıtılacaktır. Rölelerin 
kontaklarının bağlandığı besleme hatları ayrı ayrı sigortalanacak, dijital çıkışların durumunu 
gösterir LED’ler bulunacaktır. 

Kontrolör ve I/O modülleri Class 1 Division 2 montajına uygun olmalı, zor endüstriyel çalışma 
koşulları ve CE-Mark (European Community) koruma ve emisyon standartlarına uymalıdır.   

2.4. Bağlantı Kabinleri (Marshalling Cabinets) 
Bağlantı kabini kazan kontrol odasında kurulacaktır. Kabinde kazanların ve ortak kontrollerin 
bağlantıları ayrı bölmelerde düzenlenecektir. 

Kabinler sistem kabinleriyle aynı görünüşte olacak, içerdiği elektrik malzemeleri kontrol sistemi 
üreticisiyle aynı marka ya da işletmenin onaylayacağı yüksek kalitede bir marka olacaktır. Kablo 
girişleri kabinin altından yapılacaktır.  

Kabinin bütün metal kısımları topraklanacaktır. Tehlikeli gerilim bulunan parçalar kazayla 
dokunulamayacak şekilde örtülmüş olacaktır. 

Kabine güç girişi tek noktadan yapılacak, kabin içi güç dağıtımı hazır gelecektir. 

Kabin kapaklarının içinde çizim koymak için cep bulunacaktır. 

2.5.  Sunucu Donanımı 
2.5.1.  Operatör İstasyonları, Sunucular, Kullanıcılar 

Operatör istasyonu Kazan Kontrol odasına yerleştirilecektir.  

Sunucu veya operatör istasyonları kapatıldığında veya arıza oluştuğunda diğer sunucu ve operatör 
istasyonları kesinlikle etkilenmemelidir. 

Operatör istasyonlarının tepki süreleri: 
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 İstendiğinde ekrandaki verileri tazeleme süresi en fazla 2 saniye, 
 Ekrandaki bir kontrol fonksiyonunun çalıştırılmasıyla sahaya etki etmesi arasındaki süre 

en fazla 2 saniye, 
 Sahadaki bir sinyalin mesaj gerektirecek şekilde değişmesiyle ekranda mesajın çıkması 

arasındaki süre en fazla 2 saniye olacaktır. 

Sunucu ve çalışacak kontrol sistemi programının kapasitesi değişken kayıtlarını (parameter 
logging), alarm kayıtlarını ve onaylama zamanı kayıtlarını en az 6 ay veri kaybetmeden 
saklayacak ölçüde olmalı, bu periyot sonunda kayıt veritabanlarını sonradan erişilebilecek şekilde 
yazılabilir CD, DVD veya harici harddisk’e kaydetme kabiliyeti olmalıdır. 

A). Sunucu Operatör İstasyonları Özellikleri (asgari seviye): 

İstenilen serverlar en az aşağıda belirtilen özeliklere sahip olacaktır. Ancak kullanılacak 
serverlar günün teknolojik özeliklerine uygun olacak ve İDARE’nin onayı alınarak 
güncelleştirilecektir. 
• İşlemci:1 x Intel® Xeon Processor E5-2640 v4 family (2.60 Ghz, 8 GT/s, 25 MB, Turbo, 

HT, 10 Core)am 
• Hafıza:24 GB DDR4 2400 Mhz LV RDIMM (3 x 8 GB) 
• HDD:3 x 1 TB SAS 10.000 rpm Hot Plug 2.5" (RAID 5) 
• Boyut : Rack Tipi (2U) 
• Soket : 2 adet 
• Maksimum Hafıza : 768 GB 
• Maksimum HDD : 8 x 2.5" Hot Plug 
• İşletim Sistemi : Windows Server 2012 R2 veya Windows Server 2016 
• Raid : PERC H710p (RAID 0,1,5,6,10,50,60) with 1 GB &BatteryBackupUnit 
• Ethernet : 4 x Broadcom® NetXtreme 5720 Gigabit Ethernet (on board) 
• Optik Sürücü : 8X DVD+/-RW Drive SATA 
• PowerSupply : 2 x 750 Watt Hot Plug Redundant (Platinum+ Sertifika) 
• Portlar : 5 USB, Seri, 2 VGA, iDRAC7 Enterprise 
• Diğer Genişleme Yuvaları : 1 adet PCIe x16 Full Gen3, 3 adet PCIe x8 Full Gen3 , 3 adet 

PCIe x8 Half Gen3 
• Garanti Süresi : 3 Yıl 
• En az 5 kullanıcı için Windows server lisansları,  

B) Sunucu Olmayan Operatör İstasyonları Özellikleri (asgari seviye): 

İstenilen iş istasyonları en az aşağıda belirtilen özeliklere sahip olacaktır. Ancak kullanılacak 
iş istasyonları günün teknolojik özeliklerine uygun olacak ve İDARE’nin onayı alınarak 
güncelleştirilecektir. Operatör istasyonları (OS) ve Mühendislik İstasyonları (ES) Windows 10 
sistemler üzerinde çalışan endüstriyel bilgisayarlardan oluşacaktır. Kurulacak sistemde 
redundant yapıda çalışacak Serverlara bağlı olarak çalışan 2 (iki) adet Operatör İş istasyonu ve 
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bir adet Mühendislik İstasyonu olacaktır. İş İstasyonu ve Mühendislik İstasyonu minimum 22” 
ekranlı olacak ve İş İstasyonu (Workstation) olarak satılan bir donanıma sahip olacaktır. 
Kullanılacak olan Windows lisansları iş kapsamında İDARE’ye teslim edilecektir. 

 
• İşlemci :Intel® Xeon E5-1650 v4 (3.60 Ghz, 4 GHz, 15 MB, 6 Core, Turbo, HT) 
• Hafıza :16 GB DDR4 2400 Mhz ECC RDIMM (4 x 4 GB) 
• HDD :2 TB SATA-II 7200 rpm XT Series 
• Ekran Kartı:nVidia® Quadro K4000 (3 GB DDR5) Dual Display Port, DVI 
• Hafıza :128 GB 
• İşletim Sistemi :Windows® 10 Professional 64bit TR  
• Optik Sürücü :8x DVD +/- RW Slim 
• Monitör :22” Full HD (1920x1080) LED Ekran 
• Klavye Mouse :USB Black Keyboard, Laser Mouse 
• Boyut :Rack Tipi(2U) 
• PowerSupply :685 watt 
• Ethernet :Gigabit Ethernet 
• Portlar :3+3+3 USB 2.0, 3+1 USB 3.0, Seri, 2x PS2 
• Diğer Genişleme Yuvaları :3xPCIe x16 Gen3, 1xPCIe x4 Gen2, 1xPCIe x1 Gen2, 1xPCI 
• Garanti Süresi :3 Yıl 

2.6. Güç Kaynakları: 
Her bir Kontrolör için yedekli çalışan 2 adet Güç Kaynağı bulunacaktır.  

2.7. İletişim Kablolaması:  
Kontrol sistemi ile Operatör İstasyonları arası kablolama yüklenicinin sorumluluğundadır. 
kontrol sistemi ve sunucu bilgisayarlar arası kablolama yedekli yapılacak, iletişim ekipmanları da 
yedekli olacaktır. 

2.8. Yazıcılar 
Alarm/Event bilgileri printerdan basılmalıdır. 1 adet A3-A4 formatında renkli printer olacaktır.  

2.9. Diğer Donanımlar ve Testler: 
Yüklenici Bilgisayarlar için konacak yerlerin vaziyet planına uygun mobilyalar (Masa, operatör 
sandalyesi) sağlayacak ve sistemi mobilyalı teslim edecektir. 

Yüklenici kazan kontrol odasına getirilecek kablolarda kısa devre ve kopukluk testi yapacak ve 
bundan sonra bağlantıyı gerçekleştirecektir. Testler sırasında bulunacak problemler yönetime 
bildirilerek montaj taşeronuna yaptırılması sağlanacaktır. 

2.10. Kontrol Sisteminin Sinyal ve Enerji Beslemesi 
Kontrol Sistemlerini en az 30 dakika besleyecek kapasitede paralel redundant yapıda on-line tip 2 
adet UPS temini ve devreye alınması işi ile girişi ve kazan ana şalterlerinden sonra aşağıda 
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özellikleri verilen 1 Adet Aşırı Gerilim İletici (Surge Arrester) temini ve devreye alınması işleri 
ihale kapsamındadır. Kurulacak Kontrol Sisteminin sinyal ve enerji beslemesi aşağıdaki şekilde 
konfigüre edilecektir. UPS gücü, kurulu gücün min. % 60 fazlası olacaktır. Sahadan gelen ve 
giden tüm analog sinyaller; sinyal izolatörü ve surge arrester üzerinden, dijital sinyaller de role 
üzerinden geçirilerek kontrol sistemine montajı yapılacaktır. UPS, Role, Surge Arrester ve Sinyal 
İzolatörü en az aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır. (Belirtilen teknik özellikler zaman içerisinde 
gelişebileceğinden işin yapımı esnasında idarece gerek görüldüğünde yeni teknik özellikler 
yükleniciye verilecek olup yüklenici yeni değerlere uygun ekipmanları temin edecektir.) 
KURULACAK KONTROL SİSTEMLERİNİN SİNYAL VE ENERJİ BESLEMESİ 

 

 

 
MCC1: Kazan Panosu 
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2.10.1. UPS Özellikleri 
a. Çıkış gerilimi maksimum  + - 2%  

b. Çıkış frekansı anma frekansından maksimum % 1 sapma  

c. Lineer-düzgün yüklere karşı toplam harmonik bozulmasını; yükün, DC gerilimin 

ve güç faktörünün tüm çalışma değerleri içinde 5% ile sınırlaması için bir AC 

çıkış filtresi 

d. AC gerilimin rms değerinin, DC geriliminin 5% ‘ini aşmaması için bir DC giriş 

filtresi  

e. Harmoniklere karşı filtreli olacaktır.  Bakım gerektirmeyen kuru tip akü 

f. Ana şebeke kaybında inverter çıkış gerilimi herhangi bir kesintiye uğramayacaktır. 

g. Şarj edici arızası gösterme, Statik anahtar arızası gösterme 

h. Şarj edici çıkış gerilimini gösterme, Akü akımını (şarj/deşarj) gösterme 

i. Yük akımını gösterme, AC çıkış gerilimi gösterme  

UPS’lerin uygulama şekli İDARE’nin görüşü alındıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

2.10.2. Sinyal İzolatörü Özellikleri (Analog Sinyaller İçin) 
a) Giriş sinyal akımı  :   4mA.....20mA 

b) Max giriş akımı  : 28mA 

c) Giriş akım direnci : 50 Ohm 

d) Aktarıcı voltaj aralığı : 14.7 VDC...25.5 VDC 

e) Çıkış sinyal akım aralığı :  4mA....20 mA 

f) Mak. Çıkış akımı  : 28mA 

g) Çıkış yük direnci  :   <500 ohm 

h) Besleme voltajı  :   19.2 VDC...30VDC 

i) Montaj şekli  :  Raya geçmeli. 

j) Cevaplama suresi  : 3.5 ms 

k) Test voltajı  : 1.5 kV AC (50Hz.  1 dakika) 

l) Kanal sayısı  : 1,2 

 



 

              
 

 

 

30 T/H KAPASİTELİ 8 BAR ALEV 
DUMAN BORULU DOĞALGAZ 

YAKITLI BUHAR KAZANI MAL ALIMI 
İŞİ  

Doküman No:                  Sayfa No:    
 15 /28 

KAZAN KONTROL SİSTEMİ ÖZEL 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Tarih: 
17.07.2018 

Revizyon: 

 

 
2.10.3. Surge Arrester Özellikleri: ( MCC-1  ) 

a) Raya geçmeli tip ve Arresterleri sökülüp takılabilir olmalıdır. 

b) IT Üç fazlı sistem koruma (L1,L2,L3,N,PE) 

c) Çalışma gerilimi, Un = 230 - 400 VAC  

d) Arrester gerilimi, Uc = 350 VAC , 

e) IEC Katagorisi /VDE sınıfı /EN tipi :  I + II /B+C/T1+T2 

f) Boşaltma, Aktarma akımı : 100kA  

g) Koruma sınıfı : IP20 

h) Alarm kontağının maks. İşletme Akımı : 1A 

i) Çalışma sıcaklığı : -40 oC  /  80 oC   

j) Test standartları : DIN EN 61643, IEC 61643–1, UL 1449, IEEE C62.1 : 

C62.45; C62.34 

k) Algılama süresi : C sınıfı için 8/20 μs, B sınıfı için 10/350 μs olmalıdır. 

2.10.4.      Surge Arrester Özellikleri: (Analog I/O için ) 
a) Raya geçmeli tip  

b) Arrester gerilimi, Uc = 30/21 V ( DC/AC )  

c) IEC Kategorisi  IEC 61643-21:2000-09 

d) Boşaltma, Aktarma akımı : 500 A (10/350 μs ) 

e) Koruma sınıfı : IP20 

f) Çalışma sıcaklığı : -40 oC  /  85 oC   

g) Nominal çalışma akımı In: 300 mA. 

h) Cevap verme süresi ta:=<1ns 

2.10.5.        Röle Özellikleri (Digital Sinyaller için) 
a) VDE 0160 (DIN EN 50 178) emniyet izolasyon ve CE normlarına uygun 

olacaktır 

b) Raya monte edilebilir, universal tipte ve 6 mm kalınlığın da olacaktır. 

c) Üstünde durum lambası olacak ve role enerjilendiğinde bu lamba yanacaktır. 

d) Üzerinde sürgülü anahtar olacak ve bu anahtar geri çekildiğinde role otomatik 

olarak yuvasından çıkarılabilecektir. 

e) Cevaplama süresi 5ms den fazla olmayacaktır. 
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f) Bırakma zamanı 8 ms den büyük olmayacaktır. 

g) Maksimum Anahtarlama voltajı:250 250AC/DC 

h) Sürekli kontak akımı :6A 

i) Test voltajı: 4kv, 50Hz,1 dakika 

j) Mekanik servis ömrü: 2x107 açma/kapama  

Sistem devreye alınmadan önce topraklama alt yapısı İdare ve yüklenici 

tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından kontrol edilecektir. Tespit edilen 

eksiklikler yüklenici tarafından giderildikten sonra sisteme enerji verilecektir.  

3. KONTROL YAZILIMI GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.1. Kullanıcı Yetkileri ve Gizlilik 

3.1.1.  Güvenlik Seviyeleri 
Kontrol sistemi en az 4 yetki seviyeli operatör güvenliği sağlamalıdır.  

Her bir kullanıcı sisteme kullanıcı ismi ve şifresi ile erişebilmelidir. Bu isim ve şifreler;  

 Kademeli güvenlik seviyesi, 
 Kademeli kontrol yetki seviyesi, 

operatör tarafından tanımlanabilen, tekrarsız olmalıdır. 

Operatörler tarafından yapılan aksiyonlar olay veritabanına işlenmelidir. Aynı operatör 
istasyonundan birden fazla kullanıcı farklı isim ve şifre ile erişim yapabilmelidir. 

İstenmesi durumunda kontrol sistemine üç kez yanlış giriş yapıldığında ilgili operatör istasyonu 
kendini belli bir periyotta kilitleyecektir.  

İstendiği takdirde operatör otomatik sistem dışına atma (time-out) özelliği tanımlanabilmelidir. 

3.1.2.  Şifre Kontrolü 
Şifreler alfanümerik karakterde olmalıdır. Kontrol sistemi operatörün kendi şifresini 
değiştirmesine izin vermelidir.  

Şifreler sistem içinde şifreli olarak tutulmalıdır. 

Her bir operatör için, prosesin belli bir kısmının izlenmesi ve kontrolü gibi bölgesel 
yetkilendirmeler yapılabilmelidir. 

3.2. Kullanıcı Arabirimi 
Kontrol sistemi operatör arabirimleri; operatöre, proses bilgi ve normal dışı koşulları ile kontrol 
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sistemi ve komünikasyon sistemi ile ilgili etkin bir bilgi akışı sağlamalıdır. Alarm, grafik trend, 
grup ve detay sayfalarına hızlı erişim için hızlı erişim kutuları (ikon) bulunmalıdır.  

Operatör ekranlarında bir satır üzerinde acil mesaj ve durumlar operatöre bildirilmelidir. Bu satır 
hangi sayfada olursa olsun hiç kaybolmamalıdır. Bütün operatör ekranlarında parametreler 
üzerinden hızlı erişim butonları ile o parametrenin grup, grafik trend ve detay sayfalarına 
ulaşılabilmelidir. Bu olay belli sayfalarla sınırlı olmamalıdır. 

Operatör arabirimi Windows esaslı sayfalar (renkli, pop-up menüler, ikonlar…) sunmalıdır. 
Operatör, menüler vasıtasıyla da proses grafik mimik, trend, rapor, grup vs.. ile sistem diagnostik 
sayfalarına erişebilmelidir.  

Operatör istasyonları Windows işletim sisteminde çalışabilmelidir. 

Operatör arabirimi istenmesi durumunda diğer Windows uygulamalarına kapatılabilmelidir. 

Kontrol sistemi her seviyede on-line elektronik ortamda yardım sağlayabilmelidir. 

Proses grafik mimik ekranları kullanıcı istasyonlar tarafından da oluşturulabilmelidir. 

Operatör arabirimleri (istasyonlar) istenirse seri, istenirse LAN bağlantıyı desteklemelidir. 
Operatör istasyonlar modem bağlantısını desteklemelidir.  

Kontrol Sistemi LAN üzerinden kullanıcı bağlantıları sürekli veya geçici bağlantılar olabilir. Bu 
şekilde birden fazla kullanıcı aynı erişim hakkıyla kontrol sistemine bağlanabilmelidir. 

Kontrol sistemi operatöre Windows esaslı kullanım ekranları sunmalıdır. Bu ekranlar, özel tuşlar 
veya menüler vasıtasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmelidir; 

 İstenen proses grafik mimik sayfasına gitme, 
 Alarm sayfasına gitme (tüm sayfalarda ), 
 Alarm onaylama (tüm sayfalarda ), 
 Ardışıl ekranlar arasında ileri ve geri hareket imkanı. Bir önceki resme gitme (tüm 

sayfalarda), 
 Sayfa çağırma (tüm sayfalarda), 
 Grafik trend çağırma (tüm sayfalarda), 
 Grup çağırma (tüm sayfalarda), 
 Servis sayfaları çağırma (tüm sayfalarda), 
 On-line değişimlerin ve durumların izlenebileceği nokta detay sayfaları (PV ölçüm 

aralığı, yüksek/düşük değerleri, SP yüksek/düşük değerleri, tüm alarm değerleri, alarm 
bölgeleri, öncelikleri, PID parametreleri), 

 Sistem zaman gösterimcisi (tüm sayfalarda), 
 Güvenlik gösterimcisi (tüm sayfalarda), 
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 İstasyon numarası (tüm sayfalarda), 
 Alarm durum gösterimcisi (tüm sayfalarda), 
 Komünikasyon durum gösterimcisi (tüm sayfalarda), 
 Operatör mesaj iletimcisi (tüm sayfalarda). 

3.2.1.  Operatör Fonksiyonları 
Aşağıdaki belirtilen fonksiyonlar operatör istasyonu tarafından gerçekleştirilebilmelidir; 
 Saha ekipmanlarına ekranlardan müdahale ve kontrol, 
 Alarmları onaylama, 
 Yazıcı raporlarını başlatma, 
 Arşiv ve olay kayıtları başlatma, 
 Kendi şifresini değiştirme, 
 On-line yeni grafik ekran yaratabilme, 
 Tüm komünikasyon kanallarını izleme, 
 Sistem parametrelerini izleme. 

3.2.2.  Kullanıcı Sayfaları 
Aşağıda belirtilen sayfalar ve ilgili ekranları kontrol sistemi içerisinde standart olarak 
sağlanmalıdır; 

 Alarm Sayfası, Olay Sayfası, Nokta detay sayfaları (Veritabanındaki her nokta için), 
 Grafik trend Sayfaları (on-line örnekleme sayısı, aralığı grafik trend tipi değiştirilebilecek 

şekilde), 
 Grup sayfaları (Noktalara müdahale edilebilecek şekilde), 
 Komünikasyonlara ilişkin durum ekranları, Sistem durum sayfaları, 
 Sistem Diagnostik Sayfaları (Komünikasyon modülleri, prosesör, komünikasyon hatları, 

I/O Modülleri, I/O Modüllerinin kanallarının mevcut durumları ve prosesör yük durumu 
izleme)  

Grafik trend ve grupların konfigürasyonu için master sayfalar hazır olacak, çoğaltılması 
gerektiğinde sadece tag no’lar girilerek yeni sayfalar yaratılabilecektir. Yaratılan yeni noktalar 
için alarm, olay, detay sayfaları otomatik oluşacaktır. 

3.2.3. Durum Gösterim Sayfaları 
Sistem durum sayfaları şu bilgileri içermelidir; 
 Noktaların Onaylanmış/onaylanmamış alarm durumları, 
 Komünikasyon hataları, 
 Yazıcı durumları,  
 Operatör istasyon durumları,  
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 Sistem Yönetim Sayfaları. 

Kontrol sistemi aşağıda belirtilen sayfaları standart olarak sağlamalıdır; 

 Genel sistem menüleri (Grafik trend, grup, servis, diagnostik tanımlama ve komünikasyon 
tanımlama menüleri), 

 Rapor tanımlama sayfaları, 
 Alarm sayfaları, 
 Olay sayfaları, 
 Proses mimik resim sayfaları özeti, 
 Sistem parametreleri konfigürasyon sayfası, 
 Sistem Diagnostik Sayfaları (Kontrolörler, sunucular, komünikasyon modülleri ve 

hataları, I/O modülleri, istasyonlar, printerlar), 
 Operatör istasyon konfigürasyon sayfası, 
 Bölge atama sayfası, 
 Geçmiş bilgilerin tanımlama sayfası, 
 Tuş takımı atama sayfası, 
 Operatör tanımlama sayfası,  
 Operatör mesaj iletim sayfası, 
 Her tanımlanmış nokta için detay tanımlama sayfası, 
 Herbir konfigüre edilmiş analog nokta için looptune sayfası, 
 Enstrüman – ekipman kimlik bilgi sayfaları, 
 Bakım – revizyon programı takip sayfaları. 

3.2.4. Proses Grafik Göstergeleri 
Kontrol sistemi Grafik display editör vasıtasıyla proses resimlerini hazırlama imkanı vermelidir. 
Grafik Display Editör sunucu yada istasyonlarda çalışabilmelidir. Tüm statik ve dinamik objeler 
bu editör ile aynı adım içerisinde yaratılabilmelidir. Editörde yapılan resimler sistemde aynı 
şekilde yer almalıdır. Herhangi bir sistem operatöründe yaratılan grafik mimikler kaydedildiğinde 
kullanılabilir hale dönüşmelidir. 

Grafik Display Editör; 
 Tek bir adımda grafik resimlerin hazırlanmasına, 
 İşaretleyip klikleme ile konfigüre edilmesine, 
 Endüstri standardı script dili (VB) kullanabilme, 
 Standart proses resimleri kütüphanesine, 
 Çizim ve renk paletine, 
 Obje detay ve tanımlamaları için diyalog kutularına, 
 Bitmap resim aktarımına veya diğer Windows programlarından resim aktarımına, 
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 3-boyutlu resimlerin oluşturulmasına, 
 Canlı video bağlantılarına 
 On-line yardım, 
 On-line sistem dokümantasyon imkanına 

sahip olmalıdır. 

Aynı proses mimik sayfasında istenmesi durumunda, 3-boyutlu resimler, trendler olabilmelidir. 

Proses sayfalarına MS Word, Excel veya ActiveX dokümanları dahil edilebilmelidir. 

Yaratılan grafik proses mimiklerin dinamik değerleri veritabanına ve gerçek değerlere bağlı 
olarak hareketli olmalıdır. 

3.3. Mühendis İstasyonu (Engineering Workstation) 
Kontrol sistemi yazılımı ve konfigürasyonunun değiştirilmesi veya görüntülenmesi; operatör 
kontrollerinin düzenlenmesi, operatör ekranlarına yeni fonksiyonlar eklenmesi için 
kullanılacaktır. 

Çalışacak programın değişken (tag) kapasitesi, tanımlanacak fonksiyonların gerektireceği sayıdan 
en az %25 fazla olacak, ileride istenebilecek yeni rutinler için yedek program kapasitesi 
bulundurulacaktır. 

Programda veya ekranlarda yapılacak değişiklikler buhar üretim prosesini ve kontrol sistemini 
hiç bir şekilde durdurmayacaktır. 

Programda aşağıdaki işlevler hazır olarak bulunacak ve bunların kombinasyonlarıyla istenen 
kontroller yaratılabilecektir: 

 Prosesi gösterecek grafik ekran arabirimleri yaratma 
 Donanım konfigurasyonu 
 Mesaj (uyarı, alarm, onay) veritabanı ayarları 
 Log fonksiyonları, trend grafikleri 
 Rapor alma fonksiyonları 
 Sahadaki giriş-çıkışları görüntüleme, çıkışları manuel değiştirme 

Bu standart fonksiyonlara ilaveten, programda tümleşik alt rutin (script) yazma imkanı veren bir 
yüksek seviye programlama dili (C, Visual Basic, Delphi gibi) derleyicisi (compiler) özelliği 
bulunacaktır. Bu derleyici özelliği kullanılarak yazılacak “script” ler operatör ekranlarından 
erişilen fonksiyonlara dönüştürülebilecek, operatörün komutuyla kontrol sistemi “tag”lerinde ve 
veritabanları üzerinde bir dizi ardışıl işlem otomatik olarak yaptırılabilecektir. 

Yetkisiz erişimi engellemek için şifre koruması ve bilgisayarda açılmayı engelleyecek kilit 
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donanımı (örneğin güvenlik kartı, parmak izi okuyucu vs) bulunacaktır. 

Kazayla silinmesi engellenecek kayıtlar için silme koruması olacaktır. 

Kontrol sistemi ağındaki elemanların durumu gerçek zamanlı görüntülenebilecek ve iletişim test 
edilebilecektir. 

Sistemi uzaktan izlemek ve müdahale edebilmek için dial-up modemle ve uzaktan erişim yazılımı 
bulunacaktır. 

3.4. Raporlar, Grafik Sunum, Arşivleme 
3.4.1. Grafik Trend Sayfaları 

Kontrol sistemi gerçek proses bilgileri için (real time) ve geçmiş bilgiler için (historical veya 
archive) bilgileri için esnek ve değişik formatlarda (line, bar graf, nümerik…)  grafik trendler 
içermelidir. Ayrıca grafik trend sayfalarında gerçek ve arşiv bilgilerini karşılaştırabilecek grafik 
trendler de mevcut olmalıdır. 
Kontrol sistemi aşağıda belirtilen trend işlevlerine sahip olmalıdır: 
 Gerçek bilgilerin grafik trendleri (Real time trending) 
 Geçmişe dönük bilgilerin trendleri (Historical trending) 
 Grafik trend üzerinde zamanda kaydırma yapabilme (Trend Scrolling) 
 Grafik trend zumlama (Trend Zoom) 
 Mühendislik birimi veya yüzde ile gösterebilme, kursörle trend üzerinde işaretleme 
 Grafik trend karşılaştırma yapabilme (gerçek bilgi ile geçmişe ait, örneğin bir yıl önceki 

bilgilerin karşılaştırılması) 
 Çok değişkenli trendlerde ayrı ayrı ölçeklendirme enable/disable yapabilme imkanı  
 Mevcut trend ekranlarında istenilen kısmı MS Excel’e veya doküman dosyalarına 

aktarabilmelidir. 
 Aynı noktaya ait gerçek ve historizasyon bilgileri aynı grafik trend ekranına 

getirilebilmelidir. 

A) Standard Grafik Trend Tipleri 
Kontrol sisteminde gerçek, geçmişe ait ve arşivlenmiş bilgileri gösterebilmek için değişik grafik 
tipleri olmalıdır ve bu grafik tipleri on-line kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. Bunlar; 
 Single Bar Trend  
 Dual Bar Trend  
 Triple Bar Trend  
 Multi-Plot Trend  
 Multi-Range Trend  
 Numeric Trend  
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 X-Y-Plot Trend  
 Set Point Program Trends 

Her bir grafik trend ekranında operatör örnekleme sayısı, örnekleme aralığı, noktalar ve 
skalalarını on-line kullanım sırasında da değiştirebilmelidir. İstendiği takdirde aynı bilgilerle on-
line değişik grafik trendler alınabilmelidir. 

Operatör grafik trendlerin belli bölgesinde zoom yapabilmeli, scroll bar ile zaman ekseninde 
hareket edebilmelidir. Herhangi bir konfigürasyona ihtiyaç duymadan geçmişe ait bilgilere 
ulaşılabilmelidir. Operatör istemesi halinde on-line grafik trend tipini değiştirebilmelidir. Grafik 
trendlerden istenen bölge Windows’ta olduğu gibi Copy/Paste ile MS Excel’e atılabilmelidir. 

3.4.2.  Geçmiş Bilgilerin Arşivlenmesi 
Kontrol sistemi geçmiş bilgilerin arşivlenmesi için cartridge, DAT tipi kayıt cihazları veya 
yazılabilir CD/DVD’ler kullanabilmelidir. Arşivlenecek bilgiler on-line filtre edilebilmelidir. 
Arşivleme aşağıdaki sebeplerin herhangi birisi ile olabilir: 

 Operatör isteği ile, 
 Periyodik olarak, 
 Olay tetiklemeli olarak. 

Arşivleme yapıldıktan sonra bu bilgilerin trendleri tekrar getirilebilmelidir.  

Sunucu diskindeki mesaj veritabanı büyüklüğü konfigüre edilen değerin üzerine çıktığında 
yedekleme uyarısı oluşmalıdır. 

3.4.3. Raporlar 
Kontrol sisteminin raporlama imkanı olmalıdır. Alarm, event gibi raporlar mevcut olmalıdır. 
Raporlar aşağıda belirtilen durumların herhangi birinde oluşturulabilmelidir: 

 Kullanıcının belirteceği aralıklarda periyodik olarak 
 Operatör isteği ile 
 Olay başlatmalı olarak 
 Müdahale başlatmalı olarak  

Sistem standart olarak aşağıdaki raporları içermelidir: 

 Alarm/Event Raporu: Belli bir aralıkta belirtilen tip olaylar için  
 Operatör İzleme Raporu: Belli bir operatörün belirli periyottaki hareketlerini izlemek için 
 Nokta İzleme Raporu: Belli bir noktanın belli bir periyottaki hareketini izlemek için 
 Alarmda kalma süreleri Raporu: Oluşan alarmlar ve kalma süreleri ile ilgili olarak 
 Nokta Durumları Raporu: Belirtilen noktaların servis dışı kalma süreleri 
 Alarma girip çıkma, normal dışı giriş ve manuel mod süreleri  
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 Veritabanı Yapısı ile ilgili Raporlar: Kontrol sistemi içerisindeki noktaların hangi proses 

mimiklerine, hangi algoritmalara, hangi raporlara, hangi grup ve grafik trendlere 
atandığını gösteren raporlamalar 

Yukarıda bahsi geçen standart raporlara ek olarak, konfigüre edilebilir rapor hazırlama imkanı da 
mevcut olmalıdır. Bu raporlar istendiği zaman hazırlanabilmelidir. Bu raporlar tüm proses 
değişkenlerine erişebilmelidir. Rapor formatı kullanıcı tarafından tanımlanabilmelidir. Bu 
raporlar şu özelliklere sahip olabilmelidir: 
 Gerçek ve arşivlenmiş veritabanına erişebilmelidir. 
 Kullanıcı girişli bilgilere ulaşabilmelidir. 
 Aritmetik hesaplamalar yapabilmelidir. 
 İstatiksel hesaplar yapabilmelidir. 
 Formatı kullanıcı tarafında belirlenebilmelidir. 
 Aşağıda listelenen raporların, verilen periyotlar dahilinde yazıcıdan otomatik yazdırılması 

sağlanacaktır :  

Vardiya Raporları (8 saatte bir) 

Kalıcı alarm listesi, 

Günlük Raporlar (saat 24:00 de) 

Üretim tüketim raporu, 

Aylık Raporlar 

Üretim/tüketim (alt istasyonlar girişleri bazında) 
 

3.5. Alarm Yönetimi 
Kontrol sistemi, anlaşılır ve detaylı bir alarm tespit ve yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bu 
alarm ve ihbar sistemi normal dışı proses koşulları ve arıza tespiti ile sistem donanım ve 
komünikasyon hatalarını tespit edebilmelidir.  
Kontrolör ile komünikasyonun kaybı halinde, bu sırada gelen alarmlar komünikasyonun tekrar 
kurulması durumunda kayıpsız olarak sunucuya aktarılabilmelidir. 

Kontrol stratejilerindeki alarm tipleri tek tek tanımlanabilmelidir. Minimum aşağıdaki alarm 
tipleri mevcut olmalıdır: 
 PV HI, PV LOW, PV HI HI, PV LOW LOW 
 Deviation alarmları (Deviation Hi and Low),Output alarmları (Output Hi and Low) 
 Rate of Change alarmlar (Positive rate of change, Negative rate of change) 
 Machine kontrol alarmları (Command Disagree and Command Fail) 
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 System Alarmları (Printer and Station hataları, kommunikasyon, I/O modül diagnostik) 
 Makul olmayan değer  (Bad Value inputs), 
 Transmitter hataları, 
 Flag alarmları.  

3.5.1. Alarm Öncelikleri 
Sistem en az dört seviyeli alarm önceliğini sağlamalıdır. Bunlar; 
 Acil alarmlar, 
 High (yüksek değer alarmları ),  
 Low (Düşük değer alarmları) 
 Sıradan bilgi alarmları 

Her bir alarm tipi her bir nokta için ayrı ayrı atanabilmelidir. Acil, yüksek ve düşük alarmlar, 
alarm sisteminde yer almalıdır. Tüm alarmlar Olay Veritabanında (Event Database) da yer 
almalıdır. 

İstenmesi durumunda alarmlara ilişkin sesli alarm mesajları alınabilmelidir. 

3.5.2.  Alarm İşletimi 
Kontrol sistemi üzerinde yapılan konfigürasyonlarla, alarm durumlarında belli aksiyonlar 
otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir. Herhangi bir alarm geldiğinde aşağıdaki olaylar 
otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir: 

 Alarmlar zaman etiketi ile Olay Veritabanına nokta ismi, alarm tipi, alarm önceliği, nokta 
detay açıklamaları, değeri ve birimi ile işlenmeli 

 Alarmla ilgili PV, ilgili mimik, trend ve grup sayfalarında kırmızıya dönüşmeli ve yanıp 
sönmeli 

 Alarmlar için onaylama imkanı olmalı 
 Sesli alarmlar konfigüre edilebilmeli 
 Her sayfada mevcut olacak bir alarm göstergesi, alarm durumunda yanıp sönmelidir. 
 Alarm Onaylama (Acknowledgment) 
 Sistem etkin bir alarm onaylama mekanizmasını da içermelidir. Bunlar; 

 Herhangi bir mimik sayfasından ilgili nokta seçilerek ve bir onaylama 
butonuna basılarak, 

 Belirli bölgedeki alarmlar seçilerek ve onaylama butonuna basılarak, 
 Alarm sayfasından ilgili alarmlar seçilerek, 
 Alarm sayfasından sayfaların onaylanması  
 Mevcut alarmlar için onaylama yapıldığında yanıp sönme sona ermeli, 

ancak alarmdaki noktalar kırmızı olarak kalmalıdır. Tüm alarmlar Olay 
(Event) Veritabanına işlenmelidir. 

 Onaylama öncesi alarmdan çıkan alarmlar da izlenebilmeli ve 
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onaylanabilmelidir.  

 Tüm kullanıcılar alarmları onaylama imkanına sahip olabilmelidir. 
3.5.3. Alarmların Bildirimi 

 Her sayfada bulunan bir alarm butonu vasıtasıyla alarmlar bildirilebilmelidir. 
 Alarm sayfasında alarmlar izlenebilmelidir. 
 Sesli alarmlar alınabilmelidir. 
 Alarmlar yazıcı vasıtasıyla alınabilmelidir. 
 Alarmlar sisteme bağlı tüm kullanıcı ve sisteme tanımlı bilgisayarlar üzerlerinde 

görülebilmelidir.  
 Tüm ekranlarda en yüksek öncelikli son alarmı gösteren bir satır olmalıdır. Tüm alarmlar 

onaylandığında bu satır temizlenmelidir. 
 Bir alarm oluştuğunda grafik ekranlarda alarm bilgisi nokta ismi, tanımı ile ekrana 

gelmelidir. Aynı anda gelen alarmlar olursa veya başka alarmlar oluşursa yüksek öncelikli 
olan alarm ekrana gelmelidir. Tüm bu alarmlar, alarm sayfalarında doğal olarak 
oluşmalıdır. 

3.5.4.  Alarm Kayıtları 
Alarmlar bir yazıcıya kayıt ediliyorken, aynı zamanda alarm olay veritabanına işlenmeli ve bu 
bilgiler diğer bilgi saklama ortamlarına aktarılabilmeli ve daha sonra geri getirilebilmelidir. 

3.5.5. Alarm Filtreleme 
Alarm sayfalarında alarmlarda filtrelemeler yapılabilmelidir. Bunlar; 
 Önceliklerine göre (Acil, High, Low) 
 Onaylanmış alarmlar 
 Sadece belli bölgedeki alarmlar  

3.5.6.  Alarm Bilgileri 
Alarm sayfalarından ilgili alarm noktasından detay ekranlarına ilgili proses mimik sayfalarına, 
grafik trend sayfaları veya grup sayfalarına tek bir tuşla hızlı bir şekilde ulaşılabilmelidir.  

3.6. Veritabanı Özellikleri 
3.6.1. Geçmiş Bilgi Veritabanı 

Konfigüre edilebilir geçmişe ait bilgilerin saklanması da kontrol sisteminin bir parçası olarak 
düşünülmektedir. Proses değerleri veya ortalamaları geçmişe ait bilgi olarak saklanabilmelidir.  
 
Geçmiş bilgilerin toplanması yapıldıktan sonra, proses bilgisine ilgili noktanın parametreleri ile 
birlikte ulaşılabilmelidir. Tüm grafik, trend, rapor ve uygulama arabirimi bu geçmiş bilgiler 
veritabanına ulaşabilmelidir.  
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Geçmiş bilgilerin toplanması sırasında toplama parametreleri ile ilgili on-line değişiklik 
yapılabilmelidir. Yapılan bu değişiklikler değişiklikten önceki bilgileri etkilememelidir.  

3.6.2. Olay (Event) Veritabanı 
Sistem, proseste ve sistem üzerinde oluşan olaylar için, bir olay raporu (event) üretmelidir. Bu 
olaylar; 
 Alarmlar, Alarm onayları, Normale dönen alarmlar, Operatörün kontrol için yaptığı 

hareketler, 
 Operatörlerin sisteme girişi ve güvenlik seviyeleri değişimi, 
 Veritabanı üzerinde yapılan değişiklikler, Komünikasyon alarmları, Sistem başlama 

mesajları, 
 Olay veritabanının 20.000 olaya kadar kapasitesi olmalıdır. Sistem standart sayfalarında 

bu bilgiler zaman sırasına göre son olaydan başlayarak gösterilmelidir. Standart raporlar 
olarak bu olay bilgileri on-line filtreleme ve sıralama yapılarak raporlanabilmelidir. Olay 
sayfaları tüm kullanıcılar tarafından izlenebilmelidir. 

Olay veritabanı aşağıdaki bilgileri içermelidir : 
 Saat / tarih bilgisi, 
 Nokta ismi, 
 Olay tipi, 
 Alarm önceliği, 
 Nokta açıklaması, 
 PV değeri, 
 Birimi. 

3.6.3. İlişkisel Veritabanları ile Karşılıklı Bilgi Aktarımı 
Yukarıda da belirtildiği üzere kazan ünitelerinde maliyete ve üretime esas tüm bilgiler kayıt altına 
alınacaktır. Bu bilgilerin Kuruluşumuz mevcut ERP sistemine aktarılabilmesi amacıyla, teklif 
edilecek kontrol sitemi üst seviye bilgi sistemlerine bilgi aktarımına müsait olmalıdır. Bu amaçla 
ODBC uyumlu veritabanlarına bilgi okuma/yazma yapabilmelidir. Standart SQL sorgulaması ile, 
veritabanları;  
 Access,  
 Oracle,  
 Microsoft SQL,  

Veritabanlarına bağlanmalıdır. 

Aşağıdaki sistem veritabanlarına erişilebilir olmalıdır; 
 Gerçek zamanlı veritabanı 
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 Geçmiş bilgilere ait veritabanı, 
 Olay veritabanı, 
 Kullanıcı tarafından tanımlanan veritabanları, 

Bilgi aktarımı periyodik, olay başlatmalı veya kullanıcı talebi ile olabilmelidir. Bu seçenek 
opsiyonel olarak verilebilir. 

3.6.4.  Microsoft Excel ile Karşılıklı Bilgi Aktarımı 
Kontrol sistemi Microsoft Excel ortamına on-line veya off-line bilgi aktarımına uygun olmalıdır. 
Bu amaçla şu özellikler desteklenmelidir: 
 Periyodik bilgi aktarımı, 
 Nokta parametrelerinin aktarımı, 
 Parametreler tag no ve tanımını içermeleridir. 

Bu özellik ile Excel’den kontrol sistemine bilgi aktarımı da mümkün olmalıdır. Böyle bir seçenek 
opsiyonel teklif edilmelidir. 

3.6.5. Proses Ekipmanları Arıza Analizi 
Kontrol Sistemi ekipman arıza süreleri ve sebeplerini kayıt eden bir analiz sistemine sahip 
olmalıdır. Bu arıza bilgi sistemi, alarm veritabanından bağımsız olmalıdır. Bu amaçla üretilecek 
raporlarda arıza süreleri, sebep ve tipleri yer almalıdır. Raporlar periyodik veya isteğe bağlı 
olarak alınabilmelidir. Ünite, paket içinde yer alacak olup opsiyonel olarak teklif edilemez. 
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