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Teknoloji dünyası

Pompa Savaşları: 
Sıkı Bütçeler, Pratik Çözümler ve Güç Faktörleri
Pump Wars: Tight Budgets, Quick Fixes, and Power Factors1

1	 Mechanical	 Engineering	 (The	Magazine	 of	 ASME)	 dergisinin	Aralık	 2012	 sayısında	 editör	 Harry	 Hutchinson	 tarfından	 hazırlanan	 Techfocus	
bölümünde	yer	alan	yazı	Dilan	Pamuk	tarafından	dilimize	çevrilmiştir.	

2	 Gary	Wamsley,	Atlanta’da	kurulmuş,	enerji	değerlendirmesi	ile	ticari	ve	endüstriyel	tesislerin	uygulama	sistemleri	incelemesi	üzerinde	uzman	bir	
danışmanlık	kurumu	olan	JoGar	Enerji	ve	Uygulama	Şirketi’nin	başkanıdır.

22. Murphy Kanunu'nu akla 
getiren bir hikaye ile 
başlayalım: "Bugün üze-

rinde çalıştığımız şeyler, genelde dün 
düzelttiğimiz şeylerin sonuçlarıdır."

90'larda kağıt şirketimiz, üretim tesis-
lerimizden birinde geliştirilen yeni bir 
ürünün başarısını kutluyordu. Aylar 
boyu süren toplantılardan sonra yöne-
tim kurulu, operasyon grubundan yeni 
"greenfield" işletmesi için bir program 
oluşturmasını istedi. Proje takımı yeni 
ve büyük bir program öngörmüştü, 
dolayısıyla bir deneme yerleşkesi se-
çilmişti. Endişeler teknik, üretim ve 
satış organizasyonları konularındaydı.

Son 150 milyon dolarlık projenin üze-
rinden yalnızca birkaç yıl geçmişti. Ku-
rula, gözden geçirilmesi ve onaylanması 
için bir tahsisat sunulması gerekiyordu. 
İki aylık bir ön hazırlık sürecinden 
sonra, bir sanayi tasarım/yapım danış-
manı, projenin olanaklarını ve maliye-
tini belirlemek üzere gruba dahil oldu.

Yönetim kurulu, teklifi gözden ge-
çirdi ve eğer operasyon ve mühen-
dislik grubu istedikleri ödeneğin 
%85'ine bu işi yapabilecekse bu raka-
mı ödemeyi kabul edeceğini söyledi.

Birkaç hafta projeyi gözden geçirdikten 
sonra proje takımı, üretim kapasitesini 

ve ürün kalitesini düşürmeden birkaç 
''daha fazla dayanıklılık'' fikrinde kısıt-
lamaya gitmeye karar verdi. Planlardan 
biri, tesisler açık ve çalışır durumdayken 
değiştirilmeye ve geliştirilmeye imkan 
sunan bazı sistemlerin dizayn edilme-
siydi. Ama operasyon esnekliği, kısıt-
lamalardan dolayı kesinlikle azalmıştı.

Fabrika dizaynı, üç adet geniş kağıt 
üretim süreci içeriyordu. Her biri 2 
megawatt elektrik ile yüklüydü ve 4 
megawatt'ta ham madde işleme işle-
mini gerçekleştiriyordu. Dönüştür-
me, denetleme, depolama, bekletme 
ve küçük diğer işler ise 4 megawatt-
lık başka bir makinayla yapılıyordu.

Birkaç ay sonra, başarılı bir başlangıç 
ve üretimin ilk aşamalarının ardından, 
tesisteki bir enerji incelemesi ile aylık 
ortalama 8.000 dolar kayıba mal olan 
bir güç faktörü (0.78 reaktif) tespit 
edildi. Sorunun birkaç makine sürü-
cüsü, fanları ve hiçbir güç faktörü dü-
zenleme kapasitesine sahip olmadan 

tam yükün oldukça altında işleyen 
pompalardan kaynaklandığı anlaşıldı.

Masraf azaltmaya yönelik program, 
sistem güvenilirliğini oldukça azalttı.

Güç faktörü düzeltme projesi için fab-
rikanın elektrik mühendisi görevlendi-
rildi. Elektrik mühendisi, projeyi ola-
bilecek en az maliyete indirmek için 
üretim sürecinde yer alan 10 MVA’lık 
makinalara kondansatör setleri kur-
maya karar verdi. Sonunda, elektrik 
mühendisinin takımı ve yerel elektrik 
ekipmanı tedarikçisi, üretim sürecinde 
kullanılan (çoğunlukla kısmi yük şart-
larında işleyen) ekipmanların düşük 
güç faktörü durumunun ana nedeni ol-
duğu konusunda ortak bir karara vardı.

Birkaç ay içinde fabrika, üretim aşa-
masında rol alan pompa, fan, makine 
sürücüsü ve mikserlerdeki orta voltajlı 
motorlarda (30-100 hp) görülen aksak-
lıklarda ciddi bir artış olduğunu bildirdi.

Çıkan çok sayıda aksaklık sonucun-
da üretim aksıyordu. Onarım ekibi de 
çıkan bunca aksaklık karşısında dik 
durmakta zorlanmaya başlamıştı. Sıkı 
bütçe yeni tesiste yalnızca birkaç ye-
dek motora olanak sağlayabildiği için, 
çözüm acil durum motorlarında bu-
lundu. Bakım sırasında tavın birden 
alev alabileceğini söylemek, bu durum 

Yönetimin kabul edeceği 
pratik bir çözüm sunma 
şansınız varsa, işlemin 
uzun dönemde ortaya 

çıkaracağı masrafları da 
hesaba katmalısınız.

Gary Wamsley2
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Amonyum karbonatın aşındırıcılığı 
gibi, amonyak salımı da atmosfer için 
ciddi boyutlarda bir tehlike teşkil eder.

Kaynakçıların yanlış metal dolum ale-
ti kullandıklarının fark edilmesi, cihaz 
üzerinde yüzlerce eklem onarımı yapıl-
masına neden oldu ve pahalıya patladı.

Ostenitik paslanmaz çelikten yapılan 
boru tesisatındaki karbonlu çelik dolu-
munu saptamak, alışılagelmiş zararsız 
ölçüm yöntemlerini neredeyse yetersiz 
kılıyordu.

Santralde bu tip arızalı kaynakları belir-
lemek için kullanılan yöntemlerden biri 
de yapılan kaynağın dışına bir mıkna-
tıs yerleştirerek çekim olup olmadığını 
kontrol etmekti. Boru yeterince ince ise 
içerisinde karbonlu çelik olup olmadığı 
bu yöntemle belirlenebilir. Ancak boru-
nun genişliği arttıkça bu yöntemin gü-
venirliği azalır.

Bir süre sonra, ham mıknatıs kontro-
lünden sonra tam anlamıyla bir gelişme 
sayılabilecek yeni bir inceleme tekniği 
keşfettik.

Doğrudan aktarım adı verilen bu teknik, 
elektromanyetik dalga yayılımı kon-
septine dayanır. Denetleyici bir cihaz, 
alın bağlantısından bir sinyal gönderir 
ve bu sinyal ikaz bobini üzerindeki bir 
detektör tarafından algılanır. Kaynak 
maddesi değiştikçe, denetleyici farklı 

ölçülerde güç yitimine maruz kalacak-
tır. Bir bilezik içindeki bir dizi denet-
leyici, kaynak çemberi hakkında bilgi 
edinmek için alın bağlantısının üzerine 
yerleştirilir. Bu bilgiler bir bilgisayarda 
toplanarak analiz edilir.

Örnek bir bobine kaynak yapıldı ve 
bobinin kesintisiz aktarma yapıp yapa-
madığının denetlenmesi için, Alberta 
eyaletinin başkenti Edmonton’daki bir 
üretici olan Russel NDE Sistemi’ne 
gönderildi.

Bu örnek bobin 4 inç çapındaki Sch-
10S 304L paslanmaz çelik borudan olu-
şuyor, boru üzerinde birbirinden 4’er 
inç uzaklıkta dört kaynak bulunuyordu. 
Bu kaynaklardan her birinin kök, dolgu 
maddesi ve kaplaması için farklı mater-
yallerin kombinasyonları kullanıldı. 1 
numaralı kaynağın kökü karbonlu çelik 
iken 4 numaralı kaynakta 
kök bulunmuyordu.

Her kaynağın dairesinin 
çevresine eşit aralıklarla 
on iki adet detektör, saat 
kadranındaki sayılar gibi 
yerleştirildi. Deney tüm 
bobinlerin tepeden tepe-
ye voltajlarının görüntü-
lenmesiyle sona erdi.

Kökü karbonlu çelikten 
yapılan 1 numaralı kay- Bir NDE sistemi detektör bileziği.

nak en güçlü doğrudan iletimin sinyal-
lerini verdi. Ölçüm yaklaşık 70 ile 130 
milivolt arasında değişiyordu ve diğer 
kaynaklardan üç-dört kat daha güçlüy-
dü. Kökünün bulunmaması nedeniyle 4 
numaralı kaynak 11 - 25 milivolt arası 
ölçümlerle en düşük ortalama voltaja 
sahipti.

Sistem, bilezik düzenindeki bir algıla-
yıcı ile bir laptoptan oluşuyor ve bir sırt 
çantasında istenilen kaynak bölgesine 
kolaylıkla taşınabiliyordu. Bileziği sis-
teme bağlamak, taramak ve her bobin-
den elde edilen bilgiyi kaydetmek en 
fazla beş dakika sürüyordu. Zorlu boru 
yapılandırmaları yalnızca iki teknisyen 
ile halledilebilir – birincisi bileziği sis-
teme bağlayacak ve taramayı yapacak, 
ikincisi laptop ekranına yansıyan bilgi-
yi analiz edecek ve kaydedecektir.

Sistemin maliyeti, borunun çapına bağlı 
olarak 15 ile 52 bin 500 dolar arasında 
değişir. Daha geniş çaplı borularda ta-
rama yaparken, daireyi kaplayabilmek 
için daha fazla algılayıcı gerekir. Mali-
yeti ise boru tesisatı, güvenlik, üretim 
kaybı ve tadilat masraflarından çok 
daha düşüktür.

Doğrudan iletim teknolojisini ancak 
birçok kaynak sorunuyla ve onarımıy-
la uğraştıktan sonra keşfettik. Sızıntılar 
ilk fark edildiğinde, var olan kaynakları 
belirlemek ve onarmak üzere kullanım-
da olan radyografik testlere başvurduk. 
Bu son derece reaktif bir yaklaşımdı ve 
tesisat kurulurken problemi fark etme-
miz durumunda ödenecek olan tutardan 
çok daha masraflı olmuştu.

Tesis genişledikçe, doğrudan iletim tes-
tinden önümüzdeki yapılandırmalarda 
da yararlanılacaktır. 

KARBON KENDİSİNİ BELLİ EDER

SAAT YÖNÜ 1. KAYNAK 2 . KAYNAK 3. KAYNAK 4. KAYNAK

1 70.1 21.3 29.4 20.0

2 101.8 25.1 15.8 18.9

3 74.0 22.3 27.0 25.5

4 70.0 26.4 27.9 19.0

5 79.2 27.9 29.5 20.3

6 77.9 19.4 23.6 11.1

7 78.0 30.3 28.1 14.0

8 71.0 25.1 28.3 20.5

9 131.7 26.3 24.8 21.2

10 69.0 31.9 30.0 19.8

11 80.3 21.3 30.8 19.7

12 84.4 24.0 28.0 25.0

ORTALAMA [mV] 82.3 25.1 26.9 19.5

Pikten	pike	voltaj,	milivolt	olarak	ölçülmüş	ve	dört	kaynak	için	testler	Russell	NDE	Systems’e	gönde-
rilmiştir.	Karbon	çelik	köklü	1	numaralı	kaynak,	daire	çevresindeki	12	sensörde	de	okunan	en	yüksek	
voltaj	değerlerine	sahiptir.	

için hafifletilmiş bir söylem olurdu.

Bir elektrik güç kalite analizi yapıldı ve 
üretim hatlarından biri arızalıyken orta 
480 volt dağıtıcıların 560 ila 580 volt 
gösterdiği ortaya çıktı. Tesis işletim 
protokolüne göre her üç kağıt makinesi-
nin makine değişimleri, temizliği ve ru-
tin bakımı için her ay iki gün ayrılmıştı. 
Bunun sonucunda tesisin elektrik yükü 
ayda beş- altı günlüğüne 13-14 MW’den 
9-10 MW’ye düştü. Bakım düzeni ana-
liziyle, motor arızalarının en çok bir iş-
lem servis dışı olduğunda ya da hemen 
sonrasında ortaya çıktığı tespit edildi.

Yeni kondensatör setleri (bir düşük güç 
faktörünn düzeltilmesi için kurulmuştu) 
gözden geçirildiğine düzenli çalıştıkları 
gözlemlendi; ancak, yük görüntüleme 
ve yük değişimi yoktu. Kondensatör 
setleri, güç faktörünü 0.95’e çıkar-
mak için 8,000 KVAR’da çalışıyordu.

Bileşik yükleri 5 MW’ye düştüğün-
de, iki dağıtıcıdaki voltaj 480’den 
özellikle kısmi yük şeklinde işlerken, 
standart endüksiyon motorlarının kal-
dırabileceği yüzde 10’luk voltaj dü-
zensizliğinin çok üstünde bir sayı olan 
580’e yükseldi. İşletim sisteminde-
ki motorların sıcaklığı çok yüksele-
rek, ortam sıcaklığından 40°C fazlayı 
gösteren tabelalarının ötesine geçti.

Verileri belgeleyip analiz etmek, bir 
çözüm geliştirmek, alıntılar yapmak, 
ödenek sunmak ve son olarak her iki alt 
istasyona da kondensatör seti şalter pa-
nosu kurmak birkaç ay sürdü. Her motor 
çalıştırıcısındaki kondensatör, orijinal 
tasarımında olduğu gibi, lojistik olarak 
sistemin dışında kaldı. Problem çözüldü!

Karmaşık üretim tesislerinde oldu-
ğu gibi ve diğer ticari işletmelerde 
de, tesisat donanımı performansından 

bazen bütçe kısıtlamaları ve öngörül-
memiş belirli süreç sistemleri nede-
niyle taviz verilebilir. Böyle durum-
ların ardından sorunu belirlemek ve 
aksaklıkları gidermek çok zor olabilir.

Çözüm bulabilmek için gerçekleri 
görebilmek, bazı durumlarda açık-
ça çelişen raporları onaylamak, ta-
sarım ve işletimsel verileri gözden 
geçirmek, muhtemel nedenlerin bir 
listesini oluşturmak ve ilgili olma-
yan öğeleri elemek gerekir. Sorun ge-
nellikle bir durumdan kaynaklanır.

Yönetimin kabul edeceği pratik bir 
çözüm sunma şansınız varsa, işlemin 
uzun dönemde ortaya çıkaracağı mas-
rafları düşündüğünüzden emin olun. 
Büyük değişimler yapmayı planlı-
yorsanız, adım atmadan önce bir-
kaç deneyimli uzmanın fikrini alın.

Kaynağın Kalbini İncelemek
Probing	the	Heart	of	a	Weld1

Trinidad adasındaki bir susuz amonyak 
tesisinin yapımı sırasında kaynak yer-
lerinde tehlikeli bir değişim görüldü. 
Kaynakçılar, paslanmaz çeliğin kaynak 
yerlerinde karbonlu çelik dolum çubuk-
ları kullanırlardı.

Ostenitik paslanmaz çeliğe kaynak 
yapabilmek için ortamda oksijen bu-
lunmaması gerekir. Yapılan ilk kaynak 
geçişi olması nedeniyle, atmosferden 
tüm oksijeni çıkarmak için iç boru ça-
pında yardımcı gaz olarak argon gazı 
kullanılır.

Kök geçişinin ardından henüz katılaş-
mış metal, devamlı oksijen geçişini en-
gelleyici bir rol oynar. 

Kaynak makine-
lerinde karbonlu 
çelikten yapılmış 
çubukların kulla-
nılması, kaynak 
makinelerinin ek-
lem noktalarında 
birçok kök değişi-
mine olanak sağ-
lar. Ayrıca kaynak 
makinesinde biriken argonun yetersiz 
temizlenmesinden doğan şekerlenme 
ve oksitlenme problemlerini ortadan 
kaldırır.

Doldur-kapat geçişleri ostenitik paslan-
maz çelikten yapılmıştı, bu yüzden de-
netmenlerin karbonlu çeliği fark edebil-

meleri için ortada herhangi bir iz yoktu. 
Radyolojik test sonucunda kuvvetli me-
tal yoğunluğu ve kaynak makinesinin 
kabul edilebilir olduğu görüldü.

Yine de, bir aylık operasyonun ardın-
dan, düşük pH  değerine sahip sıvılar-
la dolu birkaç boru devresi uç kaynak 
noktalarından sızıntı yapmaya başladı.

1	 Mechanical	 Engineering	 (The	Magazine	 of	 ASME)	 dergisinin	Aralık	 2012	 sayısında	 editör	 Harry	 Hutchinson	 tarfından	 hazırlanan	 Techfocus	
bölümünde	yer	alan	yazı	Dilan	Pamuk	tarafından	dilimize	çevrilmiştir.	

2	 Amrit	Ramnanan,	Trinidad'daki	bir	amonyak	tesisinde	makina	mühendisi	olarak	çalışmaktadır.

Bir deney bobini dört kaynaktan oluşuyordu. 1. kaynağın kökü karbonlu 
çelik idi.

Amrit Ramnanan2


