PLC
(PROGRAMLANABĐLĐR KONTROL CĐHAZI)
VE
SCADA
(BĐLGĐSAYARDA ĐZLEME VE KAYIT)
ĐLE
HADDEHANE OTOMASYONU
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GENEL
Modern sıcak haddeleme süreçleri PLC ve bilgisayar tabanlı hızlı ve güvenilir
sistemlerdir.
Bu sistemlerin, kolay kullanılır operatör ara yüzleri ile akıllı ve güvenilir sistemler
olmaları, sıcak haddeleme işlemindeki yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimi ile
birleşince artan bir kalite ve azalan fire oranları ile sonuçta daha verimli bir
üretime dönüşmektedir.

TEMEL ÖZELLĐKLER
Dijital temelli bir haddehane otomasyonu sisteminin temel özellikleri :
Haddehane otomasyon sistemi; dijital DC sürücüler, PLC, LCD donanımlı kumanda
masaları, uzak giriş çıkış birimleri, sayısal iletişim altyapısı ve SCADA
bilgisayar(lar)ından oluşur.
Tüm sistem sayısal ve gerekirse fiber optik bir haberleşme ağına bağlanır ve
cihazlar arasında sayısal iletişim ile güvenli veri aktarımı gerçekleşir.
DC sürücüler PLC denetiminde emniyetli bir şekilde başlatılır. Tüm gerekli kontrol,
uyarı ve sinyalizasyon PLC tarafından gerçekleştirilir.
Tüm sistem uzaktan servis ve erişim için gerekli donanımı ve yazılımı içerir.
Sistemin sayısal olması, LCD panel veya kumanda masası butonları yardımıyla hassas
bir hız referansı programlamayı sağlar.
Operatörün oluşturacağı üretim reçeteleri yardımıyla üretim kolayca başlatılır.
Üretim veya vardiya sonlarında otomatik olarak üretim kaydı gerçekleştirilir.
Bu kayıtlara scada üzerinden erişim sağlanır.
Kumanda masaları ile Uzak noktalarda kullanılan “uzak giriş-çıkış” birimleri
arasında sağlanan sayısal iletişim sayesinde kullanılan kablo miktarı önemli ölçüde
azalır.
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OTOMASYON SĐSTEMĐNĐN KAPSAMI
Haddehanede aşağıdaki kontrol noktaları otomasyon kapsamında değerlendirilir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DC motorların dijital sürücülerle tam dijital olarak kontrolu
Ara makaslar
Testereler
DC start-stop makas
Soğutma platformu, transfer grupları
Alıcı kollar
Sürücüler (Pinch Roll )
Röle yolları
Paketleme grubu

OTOMASYONU OLUŞTURAN BĐRĐMLER
PLC ile gerçekleştirilen bir sıcak haddeleme otomasyonu aşağıdaki temel
elemanlardan oluşur :
12345-

Mikrotek-Sprint dijital DC motor sürücü panoları Turkiye’de üretilir
Üst sınıf kontrol ürünleri : Telemecanique Quantum PLC ailesi
Operatör arayüzleri : Dokunmatik LCD ekranlı kumanda masaları
Đzleme ve kayıt : SCADA
Hızlı servis : Uzaktan servis ve izleme

1- MĐKROTEK DĐJĐTAL DC MOTOR SÜRÜCÜLERĐ
Mikrotek A.Ş. , SPRINT dijital sürücü ünitelerini kullanarak Mikrotek markalı Dijital
DC Motor Sürücülerini üretmektedir. Mikrotek dijital DC motor sürücü panoları
haddehane ortamındaki fiziki ve işlevsel şartlara uygun olarak tasarlanmıştır.

Mikrotek Digiatal DC drive panel
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2- PLC
PLC genel olarak, aşağıdaki işlemlerden bazılarını veya tümünü gerçekleştirir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCD panel veya kumanda masası butonları yardımıyla hassas hız referansı
programlama.
Tüm cihazlar arasındaki sayısal veri iletişiminin düzenlenmesi.
Üretim reçeteleri yardımıyla kolay üretim başlatma.
Sıcak malzeme izleme kontrolu.
LOOP kontrolu.
GERGĐNLĐK kontrolu.
Bağımsız veya kaskat hız ayarlama.
Kapma hızı kontrolu
Makaslar için gerekli hesaplama ve kontrollar.
DC sürücülerin emniyetli olarak başlatılması için gerekli kontrollar.
DC motor sürücü panoları üzerinde ışıklı sinyalizasyonu düzenleme.
Kütük sayısı hesaplama.
Kumanda masalarıyla sayısal veri iletişimi.
Pinch Roll kontrolu ve hat hızına göre hız referansı sağlanması.
Röle yolları hız kontrol cihazları için hız referanslarının dijital olarak
aktarılması.
DC sürücüler için “hazır” ve “gecikmeli alarm” uyarılarının oluşturulması ve
operatörün uyarılması.
DC motor ve dc sürücü panolarının soğutma kontrolları.
Tezgah yağlama sistemlerinin kontrolları.
Alarm ve uyarıların oluşturulması.
Yukarıda listelenenlerden başka, soğutma platformu, transfer grupları,
testereler, alıcı kollar ve paketleme makinalarının kontrolu da PLC
tarafından gerçekleştirir.

4

Ana kontrol ünitesi, Modicon TSX Quantum modeli yüksek performanslı bir
üründür.
Haddehane otomasyonunda kullanılan Quantum PLC aşağıdaki özelliklere sahiptir :
Processor / Hız
586 / 166 MHz
Flaş hafıza / SRAM
2M
Sayısal giriş-çıkışlar
65,535 toplam
Maximum IEC 61131-3 yazılımı 512Kb / 7.2Mb PCMCIA ile
Modbus iletişim terminali
1
Ethernet terminbali
1
USB terminali
1
Diğer özel modüller
6
Yazılım işleme hızı ( 1000işlem/milisaniye) :
100% sayısal
10.28
65% sayısal ve 35% numerik
9.91

3- KUMANDA MASALARI ve LCD EKRAN
Kumanda masaları, operatör ile otomasyon sistemi arasındaki iletişim sağlar.
Kumanda masaları gereksinime göre bir veya birden fazla yerde bulunabilir.
Bu masalar yardımıyla, operatör aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dokunmatik LCD ekran yardımıyla tüm çalışma değerlerinin programlanması.
Çalışma şekli seçimi, prosesin izlenmesi, alarmların izlenmesi ve üretim
kayıdı işlemleri.
Uzak giriş çıkış birimleri yardımıyla sinyallerin sayısal ağ üzerinden PLC ye
aktarımı.
Çalışma reçetelerinin oluşturulması, değiştirilmesi, silinmesi veya PLC ye
aktarılması. Bu reçeteler; tezgah hızları, merdane çapları, loop ve gerginlik
set değerleri ve tezgah seçimini içerir.
Vardiya kayıtlarının yapılması ve scada bilgisayarı veri tabanında tutulması.
Alarm ve uyarıların izlenmesi.
Saatlik ve toplam kütük sayılarının izlenmesi.
DC motor ve sürücü panolarla ilgili tüm anlık çalışma değerlerinin ve arıza
durumlarının izlenmesi.
Kumanda masası üzerindeki ışıklı sinyaller ile DC motorların durumunun
izlenmesi.
Kumanda masası ile PLC arasıdaki iletişim durumunun izlenmesi.

5

Kumanda masasaı uzak
giriş-çıkış birimleri

LCD ekranlı kumanda masası

LCD ekranda “genel görünüm” sayfası.
Erişilebilecek diğer sayfalar sayfanın altında gösterilmiştir.
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4- SCADA
SCADA, PLC denetimindeki sistemin izlenmesi, parametrelerin izlenmesi, eğri
kayıtlarının ve üretim kayıtların veri tabanında saklanması için kullanılır.
Bu amaçla sistemin büyüklüğüne ve gereksinime göre bir veya birden fazla
bilgisayar kullanılabilir.
SCADA sisteminin özellikleri şunlardır :
• Scada bilgisayarında scada uygulama yazılımı çalışır ve bir veritabanı
bulunur.
• Scada bilgisayarında animasyon, izleme, değişken grafiklerinin izlenmesi ve
kayıdı, alarm izleme ve kayıdı ile vardiya kayıtlarının veri tabanına kayıdı
işleri yapılır.
• Motorların toplam çalışma saatleri bilgisayara kaydedilir ve operatöre bakım
uyarısı verilir.
• Saatlik ve toplam kütük sayıları görüntülenir.
• Üretim raporları görüntülenir. Yazıcı çıktısı alınabilir.
• Grafik kayıtları (trend records) 2 yıl süreyle saklanır.
• “Genel görünüm” sayfasında DC motorların anlık akım, devir, doğrusal hız
bilgileri izlenir.
Her motorun yanındaki kısa yol tuşları, motorların grafik ve bilgi sayfalarına
kolay erişimi sağlar.
• Alarm listeleri izlenir, onaylanır.
• DC motor bilgi sayfaları anlık çalışma değerlerini ve arıza sonrası bilgileri
içerir.

DC motor bilgi sayfaları :

Üretim raporları :
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DC motorla ilgili görsel durum bilgisi :

Sistem değişkenlkeri :

Motor bakım uyarıları :

Saatlik işlenmiş kütük sayıları :
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Motor değerleri için eğri kayıtları :

5- UZAKTAN SERVĐS VE ĐZLEME
Otomasyon sistemi, uzaktan servis ve izleme yapılabilmesi için gerekli yazılım ve
donanım altyapısına sahiptir.
Bu amaçla işletmeden statik IP ile bir ADSL internet bağlantısı talep edilir.
Bu özelliğin kullanılmasıyla işletmeyle yetkili servis noktası arasında güvenli bir
iletişim hattı oluşturulabilir.
Uzaktan erişim sayesinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir :
• Otomasyon sistemi ile ilgili arıza belirleme işlemlerinin Mikrotek tarafından
hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması.
• Đşletmedeki üretime ara vermeden yazılım değişikliklerinin Mikrotek
tarafından ve internet üzerinden güvenli bir şekilde yapılması.
• SCADA yazılım değişikliklerinin Mikrotek tarafından yapılması.
• Yetkili işletme personelinin üretim bilgilerine ve alarmlara internet
üzerinden şifreli olarak erişimi.
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6- ĐLETĐŞĐM YAPISI
Tüm otomasyon sistemi birbirine endüstriyel standartlarda bir sayısal iletişim ağı ile
bağlanır.
PLC, SCADA bilgisayarları, peratör panelleri bu ağa bağlanır.
Đşletmenin yapısına göre bakır veya fiber optik iletişim ortamı kullanılır.
Zor ortam koşulları, fiber optik altyapıyı gerektidiği gibi, sistemde birden fazla ağ
da oluşturulabilir.
PLC panellerinde ve kumanda masalarında, bu tür bir iletişim altyapısı için gerekli
iletişim modülleri, fiber optik bağlantı elemanları ve modem bulunur.
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HADDEHANE ÜRETĐMĐ REFERANSLARI
Bazı referanslarımız yalnızca DC motor sürücü panolarından oluşmaktadır.
Üretimi tamamlanmış ve devreye alınacak projeler :
FNT / TABRIZ – IRAN
ROYAL / IRAN
STEEL TECH. / DAMASCUS - SYRIA
Tamamlanmış projeler :
AL WAHIB / TARTOUS - SYRIA
AK DEMĐR / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
HARTOUM - SUDAN
TUFENGJI GROUP INDUSTRIES / ALEPPO - SYRIA
TĐSAN A.Ş. / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
ÇELMER A.Ş. / KOCAELĐ - TÜRKĐYE
KAR-DEMĐR LTD / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
EREGE METAL A.Ş. / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
TOSYALI DEMĐR ÇELĐK 1. SECTION MILL - ĐSKENDERUN - TÜRKĐYE
TOSYALI DEMĐR ÇELĐK 2. SECTION MILL - ĐSKENDERUN - TÜRKĐYE
KOCAER HADDECĐLĐK ALĐAĞA / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
SÖZER DEMĐR ÇELĐK / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
ĐMSAN / ĐZMĐR - TÜRKĐYE
ÖZKAN DEMĐR / ÇELĐK ĐZMĐR - TÜRKĐYE
NURMET / ĐSKENDERUN - TÜRKĐYE
BAŞTUĞ ÇELĐK SANAYĐ / ĐSKENDERUN - TÜRKĐYE
DHT METAL/ BAKU - AZERBEIJAN
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Mikrotek A.Ş. 23 yıldan bu yana endüstriyel otomasyon sektöründe
faaliyet göstermekte ve sıcak haddeleme sanayii için komple
otomasyon çözümleri tasarlamakta ve üretmektedir.
Mikrotek-Sprint Dijital DC motor sürücüleri, Schneider Electric
otomasyon ürünleri, Bilgisayar destekli endüstriyel tasarımlar ve
yazılımlar ile sıcak haddeleme tesislerine çözümler sunulmaktadır.
12

13

