
EnErgyMastEr

Enerji takibi sayesinde, plastik işleme 
tesisleri için büyük tasarruf sağlanır

Artan enerji fiyatları ile enerji maliyeti, nihai ürünün toplam maliyetinde önemli bir faktör haline 
gelmiştir. Hammadde ve işçilikten sonra, enerji, şirketin cirosunun ortalama % 3-5’ini temsil 
eden, plastik işleme alanındaki en büyük üçüncü değişken maliyettir.

Günümüzde üretim, kalite ve üretim planlamasını optimize etmek artık yeterli değildir; ayrıca 
bir plastik fabrikasının işletim maliyetinde enerji tüketimi çok önemli bir faktördür. Bir üretim 
hattının enerji tüketiminde ani bir artış, siparişin kırmızı rakamlarda kolaylıkla itilmesini 
sağlayabilir. Artan enerji fiyatları ve artan çevre mevzuatı ile verimli enerji yönetimi, günümüz 
küresel ekonomisinde karlı bir iş yürütmek için çok kritik bir başarı faktörü haline gelmiştir.

BMS, bu yeni zorluklarla plastik işleme şirketlerine yardımcı olmak için PlantMastEr MES 
sistemini EnErgyMastEr modülüyle genişletiyor. İzleme ve Hedefleme (M & T) ilkesini takiben, 
daha ileri analiz ve optimizasyon için farklı enerji tüketimlerini (elektrik, gaz, basınçlı hava, 
su, buhar, atık, CO2 emisyonu) haritalandırır. Bu enerji parametrelerinin planlama, makine ve 
proses izleme gibi diğer MES uygulamaları ile entegrasyonu, enerji tüketimi ve üretim arasındaki 
ilişkide mükemmel bir içgörü sağlar.

Enerji izleme yazılımının kullanılması, şirket içindeki tüm çalışanlar arasında bir “enerji 
farkındalık kültürü” oluşturur. EnErgyMastEr, bir şirketin Enerji Verimliliği Planı hedeflerine 
ulaşması için mükemmel bir araçtır.
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EnErgyMastEr ile neler hedefleniyor?
Üretim şirketi, enerji tüketimini izleyerek aşağıdaki önemli soruların cevaplarını bulmaktadır:

• En büyük enerji kullanıcıları hangi makineler veya bölümlerdir?
• En yoğun tüketimimize neden olan şey nedir?
• Firmamızın güç faktörü (cos phi) ne olacak?
• Zamanla bir makinenin veya bölümün enerji tüketimi dalgalanması 

ne olacak?

• Üretim siparişi ve ürünü ile enerji tüketimi veya maliyeti nedir?
• Üretim durdurulduğunda kalan enerji tüketimi (taban yükü) nedir?
• Anormal tüketimler nereden ve ne zaman oluşur?

Tüketimin ölçülmesi
Çoğu durumda, üretim ve kalite verilerini algılamak ve PlantMastEr MES 
sistemine iletmek için BMSvision Veri Birimleri makineye adapte 
edilmiştir. Bu şekilde, enerji verileri mevcut ağ (kablolu veya kablosuz) 
vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak EnErgyMastEr sunucusuna iletilir. 
Diğer ölçüm cihazları için, örneğin, yardımcı programlar için ilave 
Veri Birimleri eklenebilir. Yedekleme ve Kurtarma özelliği, ağ veya 
sunucu arızaları durumunda veri kaybolmamasını sağlar.

Veri Birimleri, sayaçları darbe çıkışlarıyla veya Modbus arabirimi 
ile bağlamayı sağlar. Bağlanabilir darbe çıkışlarının sayısı mevcut 
giriş sayısına bağlıdır; bir adet serbest seri port 31 Modbus metreye 
kadar bağlanmayı sağlar. Darbe ve Modbus dışında analog çıkışlar 
da, örneğin tüketimin sıcaklık ve neme bağlı olması için bazı Veri 
Birimlerine bağlanabilir.

Elektrik tüketiminin ölçümü, faz başına bir metre ve bir adet akım 
trafosu (CT) gerektirir. Ölçülecek akım, BT’ye uygun olarak sayaca 
bağlanabilen daha düşük bir akıma dönüştüren CT deliğinden akar.

 Şekil 1: EnErgyMastEr konsepti. 
Mevcut BMSvision Veri Birimleri, 
sayaç sayaçlarını toplamak 
için kullanılabilir. Bu veriler 
mevcut BMSvision ağı (kablolu 
veya kablosuz) üzerinden 
EnErgyMastEr sunucusuna aktarılır. 
Yeni kurulumlar için kablosuz bir 
ağ en iyi seçimdir.

 Şekil 2: Üç fazlı bir güç şebekesi, bir enerji sayacı ve üç akım transformatörü 
gerektirir. Ölçüm aleti, her fazın voltajını ve akımını doğru olarak ölçer ve diğer 
tüm elektrik değerlerini hesaplar.

Gereksinimler
Enerji izlemenin sağlanabilmesi için tüketim sayaçlarının kurulması 
gerekmektedir. Bazı bölümlerde, bir grup makinenin tüketimini 
ölçmek için güç anahtarı panosuna yerleştirilebilir, ancak detaylı 
takip veya ürünle ilgili raporlama yapılması gerekiyorsa, makineler 
ölçüm aletleri ile donatılmalıdır.

Plastik işleme prosesinde üretim makineleri tesisin toplam enerjisinin 
%60 ila %75’ini tüketir. Bu nedenle her makineyi bir enerji ölçme 
cihazı ile donatılması önerilmektedir.

Enerji ölçme cihazları genellikle kompresör odası, soğutucular, 
malzeme kurutma ekipmanı gibi alanların enerji tüketimini takip 
etmek için kurulur ...
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 Şekil 3: Fabrikanın ana sayacının karşıya genel bakış raporu. Elektrik tüketimi 
(aktif güç) ve buna göre güç faktörü (cos phi) her 15 dakikada raporlanır. Hafta 
sonu, daha az makine üretim aşamasındadır ve sonuçta aktif güç azalır ve güç 
faktörü iyileşir. Grafik, gç faktörünün daima kabul edilebilir bir durumu belirten 
0.9’un üzerinde kaldığını gösterir. Bu grafik, güç faktörünün iyileştirilmesi için 
kondenser bataryanın işlevselliğini değerlendirmenize de olanak tanır.

Tüketim raporlaması
EnErgyMastEr güçlü ve esnek bir rapor jeneratörü içerir. “Bir kez 
yaratın, her zaman kullanın” ile, her kullanıcı farklı tüketicilerin 
çeşitli tüketilerinin analizi ve takibi için gerekli olan kendi rapor 
kümesini tanımlayabilir. ‘Gösterge tablosu’, web erişimi olan 
herhangi bir bilgisayardan raporlanır, grafiklerin ve grafik metrelerin 
görselleştirilmesini sağlar. EnErgyMastEr önceden tanımlanmış 
rapor türleri içerir:

Sayaç genel bakış raporu
Bunlar, sayaç verilerini grafiksel olarak gösteren grafiklerdir. Bu tip 
rapor türleriyle, anormal pik tüketimini izlemek, anormal tüketimin 
ortadan kaldırılması için örneğin üretim birimi başına daha yüksek 
enerji tüketimi göz önüne alındığında azaltılmış gece veya hafta 
sonu vardiyalarının mantıklı olup olmadığını değerlendirmek için 
tesisin tümü veya bir bölümü izlenebilir.

Dönem karşılaştırma raporu
Benzer dönemlerdeki enerji tüketimini karşılaştırmaya yardımcı olur. 
Diğer dönemlerin tüketimiyle karşılaştırmak için referans dönemi alınır. 
Bu tür bir karşılaştırma, iyileştirme projelerinin sonuçlarını kolayca 
görmek ve anormal tüketim tespit etmek için özellikle yararlıdır.

Tüketici trend raporu
Çeşitli tüketicilerin enerji tüketiminin analizi için kullanılır. Bu şekilde, 
enerji tüketimini, CO2 emisyonunu ve maliyetin zaman içindeki tek 
bir 3C raporunda nasıl değiştiğini analiz edebilir.

Tüketici Raporu
Belli bir zaman periyodunda departman, iş merkezi veya makine 
ile belirli bir enerji veya hizmet kaynağının tüketimini gösterir. Bu 
raporlar, seçilen bir enerji kaynağı için “en iyi tüketicileri” hızlı bir 
şekilde tespit etmeyi sağlar. Pasta grafiği veya pareto grafiği gibi 
farklı grafik türleri mümkündür.

 Şekil 6: Tüketici (pareto) raporu.

 Şekil 5: Üç tüketicinin istiflenmiş tüketim, CO2 emisyonu ve maliyetini gösteren 
tüketici eğilim raporu. Maliyet grafiği (üstteki), aynı tüketime rağmen, sessiz saatler 
süresince veya bir enerji bloğu satın alınırken daha düşük bir maliyet gösterir.

 Şekil 4: Bu periyot karşılaştırma raporu, belirli gece boyunca ısıtmanın 
kapatılmadığını göstermektedir.

Ölçüm donanımı ve sayaç kaynakları
BMSvision enerji tüketimi ölçüm cihazları serisi şunları içerir: 

• Üç tip elektrik sayacı:
 - EM1-M: Tüm fazların olası tüm elektrik değerlerini ayrı ayrı 

ölçen, gelişmiş Modbus metre.
 - EM2-M: Tüm enerji değerlerini ölçen temel Modbus metre. 

Fazlar toplanır.
 - EM2-P: Aktif, reaktif ve görünür enerjisini ölçen temel darbe 

çıkış sayacı. Fazlar toplanır.
• Bir boruya kelepçelenen hava debimetreleri.
• Sıcaklık ve nem sensörü.

Elektrik sayaçları için, 5000 A’ya kadar farklı iletken boyutları 
ve akımları için bar, kablo geçiş veya bölünmüş çekirdekli akım 
transformatörleri mevcuttur.

Tesiste halihazırda bulunan sayaçlar darbe çıkışları, Modbus veya 
Ethernet arabirimi ile donatıldığı sürece de bağlanabilir. Sayaç verileri 
manuel sayaç kayıtından veya başka kaynaklardan bir elektronik 
tablo, XML dosyası veya OPC arabirimi yoluyla da aktarılabilir.

Uyarılar - Alarmlar
İstisnai enerji tüketimi veya tüketim anormallikleri üzerine e-posta 
veya kısa mesajlarla otomatik uyarılar, hızlı bir tepki vermeye ve 
sorunu erken bir aşamada çözerek hemen tasarruf etmeye izin verir. 
Bir alarm, tüketicileri otomatik olarak kapatmak için bir Veri Birimi 
çıkışı veya OPC etiketi ayarlayabilir. Alarm yükseltme, belirtilen 
süre içinde ele alınmayan alarmları raporlamak için kullanılabilir.



Üretimle ilgili raporlama ve enerji izleme standartları

 Şekil 7: Üretim raporu: ürün grubu başına enerji tüketimi.

 Şekil 10: Gerçek ve hedef tüketimli CUSUM grafiği. Gerçek tüketim hedefle 
uyumluysa, kümülatif sapmalar sıfıra dağılmış olmalıdır. Hedeften sapmalar, 
artan (hedefin üzerinde gerçek tüketim) veya düşen (gerçek tüketim hedefin 
altında) CUSUM grafikleriyle sonuçlanır.

 Şekil 9: Özgül Enerji Tüketiminin (SEC) üretim çıktısıyla birleşmesinin 
evrimi. Azalan SEC, tesisin daha fazla enerji verimli çalıştığı anlamına 
gelmiyor; aynı zamanda, taban yükünün daha yüksek bir çıkış hacmine 
bölünmesine neden olan daha yüksek bir üretim hacminin bir sonucu olabilir.

Sonuç

EnErgyMastEr modülünün eklenmesiyle, BMSvision 
PlantMastEr sistemleri önemli bir maliyet faktörünün izlen-
mesi ile genişletilir. Mevcut veri toplama ağı, veritabanı ve 
sunucu yapılandırmasından yararlanarak, yatırım maliyeti 
minimum seviyede tutulabilirken, aylık enerji faturası tasarrufları 
EnErgyMastEr modülü kullanılarak önemli seviyede olabilir.

Açık bir hedefle bir Enerji Verimliliği planı belirleyerek önemli 
enerji tasarrufu sağlanabilir. EnErgyMastEr, hızlı bir enerji tasar-
rufu eylemleri için analizi ve karar vermeyi sağlayan kısa bir ROI 
zamanı garanti eden doğru yazılım paketidir.

 Şekil 8: Bir enjeksiyon kalıplama tesisi için Performans Karakteristik 
Hattı (PCL), 152MWh / ay bir baz yükü ve işlenmiş malzeme kg’ı için 1,5 
kWh’lik bir işlem yükü göstermektedir. Ekstrüzyon hatları örneğin enjeksiyon 
kalıplama işleminin yarısından daha az bir işlem yüküne sahip olacaktır.

EnErgyMastEr BMSvision üretim izleme sistemleri ile sorunsuz 
bir şekilde bütünleşir. Üretim verilerini enerji tüketimiyle 
birleştirmek, her ürünün genel üretim maliyetinde enerji bileşenini 
değerlendirmeye olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Enerji tüketimi, 
üretim katındaki farklı Veri Birimlerinde görüntülenebilir; bu da 
operatörü, tüketilen enerjiden haberdar eder.

Üretimle ilgili enerji tüketiminin raporlanması pek çok ülkede 
endüstri standartlarıyla iyi belgelendirilmiştir. EnErgyMastEr, PCL, 
SEC ve CUSUM grafikleri gibi endüstri standart raporları içerir:

PCL: Performans Karakteristik Çizgisi
PCL, izleme sistemi tarafından kaydedildiği gibi, enerji tüketimi 
ile üretim çıktısı arasındaki regresyon analizinin sonucudur. PCL, 
işlenmiş materyalin kg’ı başına genellikle kWh olarak ifade edilir. 
PCL, bir makine, makine grubu veya komple bir departman veya 
tesis ve sistem tarafından izlenen enerji kaynağı için çizilebilir. 
Bu regresyon analizine dayanarak, baz yükü hesaplanır; bu, hiç 
üretim olmadığında enerji tüketimi olur. Çizginin eğimi, bir ürün 
birimi üretmek için gereken enerjinin miktarını belirtir. PCL, 
üretim bütçelerine dayanan gelecekteki enerji sarfiyatlarını 
hedeflemek için de kullanılabilir.

SEC: Özgül Enerji Tüketimi
Bir sonraki önemli grafik, Üretim Birimi başına kWh cinsinden 
Belirli Enerji Tüketimi anlamına gelen SEC’dir. Tipik bir grafik, 
SEC’in aylık evrimi olup bitkinin enerji verimliliğini kazanıp 
kazanmadığını belirlemenize izin verir.

İzleme ve Hedefleme
CUSUM eğilimi (Sapmaların Kümülatif Toplamı), gerçek tüketimin 
bütçeyle karşılaştırılmasına izin veren özel bir rapor türüdür. 
Eğilim grafiğindeki degrade çizgisi, enerji tüketiminde yükselen 
veya azalan eğilimin derhal algılanmasına izin verir. Bu tür 
raporlar gerçekten enerji farkındalık kültürü teşvik yardımcı olur.
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