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Yüksek Lisans Tezi 

 

OTOMOTĠV TESĠSLERĠNDE KARTEZYEN ROBOTLARIN KULLANILDIĞI BOYA 

PROSESLERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ 
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Fen Bilimleri Enstitüsü  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKBULUT 

 

Bu tez çalıĢmasında; metal boyama yönteminin, endüstriyel robotlarla uygulanması ve en uygun 

boya kalitesinin sağlanması için gerekli olan ortam Ģartlarının otomasyon sistemleri kullanılarak 

gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 

 

Otomotiv tesislerindeki boyahanelerde boya süreçlerine etkiyen faktörler baĢlıca; hava debisi, 

nem, sıcaklık ve basınçtır. Bu faktörleri, boya tipine ve boyanacak yüzeye göre en uygun 

Ģartlara getirebilmek için bir otomasyon sistemi ve programlanması yapılmıĢtır. Ortam Ģartları 

en uygun seviyeye getirildikten sonra daha önce operatörler tarafından elle yapılan püskürtme 

boya iĢlemi bir kartezyen robot yardımı ile uygulanmıĢtır. Kartezyen robot programlamada 

operatörün el hareketleri referans alınmıĢtır. Sonrasında ise sistemin tam otomatik sistem haline 

getirilebilmesi için kabin otomasyon sistemi, kartezyen robot otomasyonu ve bu ikisine ilave 

olarak bir RFID etiket sistemi, tüm yapıya bütünleĢtirilmiĢtir. Bu entegrasyon ile kabinlerin 

araçları tanıyarak, kabin Ģartlarını araca ve boya tipine uygun hale getirmesi, robotu aracın 

konumuna göre doğru baĢlangıç noktasına ilerletmesi ve aracı doğru programda ve hatasız 

boyaması gibi çeĢitli geliĢtirmeler yapılmıĢtır. Tez boyunca yapılacak ilave iyileĢtirmelerle 

birlikte kalite, verim ve performanstan oluĢan parametreleri en üst seviyeye getirmek 

hedeflenmiĢtir. 
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In this thesis; The aim of the course is to realize the conditions required for the application of 

metal painting method with industrial robots and to ensure optimum paint quality by using 

automation systems. 

 

The factors affecting the paint process in the paint shops in automotive plants are mainly; air 

flow, humidity, temperature and pressure. An automation system and programming have been 

made in order to bring these factors to the most suitable conditions according to the type of 

paint and the surface to be painted. After the environmental conditions have been optimized, the 

spray paint process done by the operators beforehand was applied with the help of a cartesian 

robot. Cartesian robot programming was referred to operator's hand movements. Afterwards, the 

cabin automation system, cartesian robot automation and an RFID tag system have been 

integrated to the whole structure in order to make the system fully automated. With this 

integration, various improvements have been made such as cabinets recognizing the vehicles, 

adapting the cabin conditions to the vehicle and paint type, moving the robot to the correct 

starting point according to the position of the vehicle and painting the vehicle in the right 

program without error. In this study; it was aimed to maximize the parameters consisting of 

quality, efficiency and performance with the application of metal painting method with 

industrial robots and using the automation systems for the realization of the environment 

conditions required for ensuring the optimum paint quality and additional improvements to be 

made throughout the study. 
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                                                    ÖNSÖZ ve TEġEKKÜR 

 

Dünya genelinde üretim yapmakta olan tüm iĢletmeler rakipleri ile rekabet edebilmek, maliyet 

azaltmak ve operasyonel mükemmellik sağlamak amacı üretim verimliliğini ve kaliteyi 

artırmayı hedeflemiĢtir. Aynı ürünleri daha az zaman daha az iĢ gücü ve sıfır hata ile üretmek 

özellikle global Ģirketlerde yegane hedef haline gelmiĢtir. Bu hedefler doğrultusundaki 

mükemmeliyetçi yaklaĢım ancak ve ancak çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle ve bunlarına 

üretim sahalarında uygulanması ile sağlanabilir. 

 

Ġçinde bulunduğumuz dönemde adını çok sık duymakta olduğumuz Endüstri 4.0 kavramı 

aslında sıklıkla yapılan benzer iĢleri robotlu otomasyon sistemleri ile standartlaĢtırmayı 

amaçlarken, aynı zamanda insanların katma değeri daha yüksek iĢlere yoğunlaĢmasını ve bu 

sayede üretimde mükemmelliğin artırılmasını hedeflemektedir. 

 

Bu bağlamda endüstriyel robotlar ve modern otomasyon sistemleri, iĢletmelerin teknolojik 

ihtiyaçlarına karĢılık vererek günden güne daha çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Endüstride geniĢ 

kullanım alanına ulaĢan bu teknolojik sistemlerin uygulama alanlarının incelemesi ve 

geliĢtirilmesi tüm Ģirketlerin ve iĢletmelerin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. 

 

Ülkemiz açısından da globalde rekabet gücümüzü artırabilmek için, üretim sistemlerimizi 

yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Bu yapılandırma ise teknoloji geliĢimi ile olacaktır. 

Giderek yaygınlaĢan otomasyon sistemlerinin ve robotların daha iyi tanıtılıp ülkemizdeki üretim 

sistemlerine uygulanabilirliğinin gösterilmesi yapılan çalıĢmaya ayrı bir önem 

kazandırmaktadır. 

 

Tüm çalıĢmalarım boyunca yardımları ve desteğiyle beni yönlendiren değerli hocam Dr. Öğr 

Üyesi Ahmet AKBULUT ’a ve manevi desteğiyle beni hiç yalnız bırakmayan ve 

çalıĢmalarımda sabırla yanımda olan değerli eĢime teĢekkürü bir borç bilirim.  
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1. GĠRĠġ 

 

1.1 Literatüre Genel BakıĢ 

GeçmiĢten günümüze kadar otomasyon sistemleriyle ve endüstriyel robotlarla her 

sektörde birçok inovasyon çalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan bu tez çalıĢmasında Siemens 

Programlanabilir Lojik Kontrolcü (PLK, Programmable Logic Controller - PLC) ile 

boya kabini otomasyonu yapılması, Simotion D ile kartezyen robot kolu 

programlanması, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFĠT, Radio Frequency Identification 

- RFID) sistemleri ile PLK’lerin haberleĢtirilmesi ile robot programının otonom hale 

getirilmesi, kabin içinde boya iĢlemi esnasında kaliteye etki eden olumlu faktörlerin 

Oransal Ġntegral ve Türev Kontrolcü (OĠTK, Proportional-Integral-Derivative - PID) 

denetimleri ile iyileĢtirilmesi ve olumsuz faktörlerin elimine edilmesi gibi birçok konu 

ele alınacağından geçmiĢteki benzerlik gösteren çalıĢmalar aĢağıda kapsamlı bir Ģekilde 

incelenerek mevcut durumdaki literatür özetlenmiĢtir. 

 

Boyahanelerde çalıĢan operatörlerin boya iĢlemi esnasında sarhoĢ edici bir ortamda 

bulunması ve ne yapılırsa yapılsın boya iĢleminin yapıldığı ortamın operatörler için 

birinci sınıf hale getirilemediği sabittir. Bu nedenle püskürtme boyacısı çoğu zaman 

kendini mutsuz hisseder ve fiziksel olarak sağlığını kaybetmesinin yanı sıra mental 

olarak da sağlığını kaybeder. Bu problemden kurtulmak amacıyla 1974 yılında Haugan 

K.M., bir hidrolik güç ünitesinde ve bir kontrol ünitesinde bağlı bir robotun tasarımı ile 

ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır. Sistem yapıldığı yıla nazaran ilham verici bir çalıĢma olup 

günümüzde yapılmakta olan sistemler için geliĢime açık bir temel oluĢturmuĢtur 

(Haugan K.M., 1974 ). 

 

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Mehmet Serdar 

GÜZEL tarafından beĢ ve altı eksenli robot kolların matematiksel analizi yapılmıĢtır ve 

görsel tabanlı yazılımlar geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma ile Robot kolların programlanıp 

yönetilmesi ve gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılması hedeflenmiĢtir. Altı eklemli 

bir robot kolu kullanılmıĢtır, matematiksel olarak robot kolunun karakteristiği 

incelenmiĢtir ve modelleme yapılmıĢtır (Mehmet Serdar GÜZEL, 2008). 
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Alt, S. ve Sawodny, O. tarafından yürütülen çalıĢmalarda boya kabinlerindeki Isıtma 

Soğutma ve Havalandırma (ISH, Heating, Ventilating, Air Conditioning - HVAC) 

sistemlerinde model tabanlı sıcaklık ve nem kontrolü uygulamaları incelenmiĢtir.  

Isıtma bobini, nemlendirici ve vantilatörden oluĢan basit modül konfigürasyonuna sahip 

bir sistem tasarlanmıĢtır. Sistemin geri besleme kontrol yapıları modellenmiĢ ve 

sonuçları grafiklerle incelenmiĢtir (Alt, S. ve Sawodny, O., 2015).  

 

2018 yılında püskürtmeyle yüzey boya tekniklerinde enerji tasarrufu sağlanması veya 

yüzeyin daha hızlı boyanması ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Püskürtme tabancası ile 

boyanan yüzeyin normali arasındaki küçük bir açının boyanın kalitesine etki etmediği 

saptanmıĢtır. ÇalıĢmanın boyunca boya tabancasının açıları ve boya kalitesine etkileri 

grafiklerle incelenmiĢtir (Signe Moe, Jan Tommy Gravdahl, and Kristin Y. Pettersen 

2018).  

 

2002 yılında bir Ford Otomotiv çalıĢanı olan Dimitar Filev tarafından boya kalitesi 

kontrolü ile ilgili akıllı bir sistemin algoritması oluĢturulmuĢtur. Bu algoritma otomotiv 

sektöründeki ilk boya kalitesi kontrol algoritmasıdır ve adına Rule Base of Initial 

Conditions (RBIC) akıllı kontrol algoritması denilmiĢtir. Temelde 3 ana algoritmadan 

oluĢmaktadır. Bunlar; Model Güncelleme Modülü, Kontrol Güncelleme Modülü ve 

RBIC modülüdür. RBIC ile bulanık mantık kullanılan adaptif bir kontrol algoritması, en 

uygun kalitenin yakalanmasını hedeflenmiĢtir (Filev D., 2002).  

  

2018 yılında kendi kendini programlayan boya kabini konsepti ile ilgili yöntemlerin 

anlatıldığı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Parça boyama teknolojisinde gelinen ileri bir seviye 

olup boya kabini içerisindeki parçayı tarayıp, modelleyen ve robot yol haritasını 

çıkartan ve boyadıktan sonra kalınlık ölçümleri yapan bir tekniktir. Bu tekniğin 

geliĢtirilmesi ile otonom boya kabinleri imal edilebilir hale gelecektir ve boya operatörü 

olmaksızın boya yapılabilecektir ( Edelvik F., 2018).  

 

Verona Üniversitesinden Luca Geretti tarafından boya teknolojisinin robotlar ile 

yapıldığındaki sonuçları üzerinde bir çalıĢma yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar ile sıradan 

bir ortamda istenen boya kalitesi özelliklerinin sağlanabileceğini boya püskürtme 
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denemeleri yapılarak gösterilmiĢtir. Boya püskürtme mesafesinin yakınlığının ve 

uzaklığının dururken ve hareket halindeki etkileri parametrik olarak incelenmiĢtir 

(Geretti L., 2017).  

   

2012 yılında ABB marka bir robotla ve RobotStudio paket programı ile yazı yazabilen 

bir robot tasarımı yapılmıĢtır. Boya iĢlemlerinde endüstriyel robot uygulaması olan bu 

tasarım alanında güzel bir uygulama örneği oluĢturmuĢtur. Kontrol paneline, robotla 

yazılması istenen yazının girilmesi ile koordinatları hesaplayıp derleyen algoritma, 

yüzeylere istenen Ģekilleri yazıp çizebilmektedir (Muzan I.W., 2012).  

 

2014 yılında püskürtme boya iĢlemlerinde malzeme tüketimi ve kuru film kalınlığı ile 

ilgili yapılan çalıĢmalarda tabanca hava basıncının, tabanca nozul çapının ve püskürtme 

sürelerinin boya film kalınlığına etkileri incelenmiĢtir. En az boya ile en uygun 

kalınlığın sağlanması için gereken parametreler analiz edilip deneysel sonuçlarla 

doğrulanmıĢtır (Luangkularb, S. 2014).  

 

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan çalıĢmalarda robot kinematiği 

ve boya kalınlık ölçüm cihazı birleĢtirilerek ve bir Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT, 

Computer Aided Design - CAD) yazılımı kullanarak yüzeylerde boya kalınlığı ölçümü 

yapan bir robot tasarlanmıĢtır ( Arıkan M.A.S., & Balkan T., 2001).  

 

2013 yılında Ju, F., Li, J., Xiao, G. ve Arinez, J. tarafından otomotiv boyahanelerinde 

kaliteli boya yayılımı ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Kaliteli yayılım için gerekli 

parametreler formülize edilip sistem performansını artırmak için en etkili yöntemlerden 

biri olan Bottleneck analiz yöntemi benimsenmiĢtir (Ju, F., Li, J., Xiao, G. ve Arinez, J. 

2013).  

 

2002 yılında Endregaard E.A. tarafından boya yapılan yüzeylerdeki ezik, göçük vs. 

problemleri bir lazer sensör yardımıyla inceleyip analiz eden bir sistem tasarlanmıĢtır. 

Bir kamera yardımıyla ve üç boyutlu (3B, three dimension – 3D) operatör programlama 

aracı vasıtasıyla otomotivdeki boya süreçleri iyileĢtirme üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır 

(Endregaard E.A. 2002).  
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2014 yılında otomotiv boya süreçlerinde yapılan boya iĢlemlerinin çevreye olan etkileri 

ve her bir iĢlem adımında harcanan elektrik enerjisi yüzdesel olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

çalıĢma çevre etkilerinin belirlenmesinde ve olumsuz etkilerin azaltılmasında; enerji 

tüketiminin en üst seviyede olduğu adımların netleĢtirilmesinde ve iyileĢtirmeye açık 

olan noktaların saptanmasında ilham kaynağı olabilecek bir araĢtırma niteliğindedir                  

(Rivera, J. L., & Reyes-Carrillo, T., 2014).  

 

2013 yılında Alaa Hassan Shabeeb tarafından püskürtme boyama iĢlemlerinde en sık 

kullanılan yüzeylerden biri olan eğimli yüzeyler üzerinde, kol robotu kullanarak 

püskürtme boya iĢlemini taklit etmek için boya robot sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Sistem, 

Labvolt RoboCIM 5150 modelindeki robot kullanılarak tasarlanmıĢtır ve MATLAB 

yazılımı ve Labvolt sistemi kullanılarak taklit edilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar 

yapılan tasarımın baĢarılı bir performans gösterdiğini göstermiĢtir (Shabeeb A.H., 

2013). 

 

2018 yılında Sara Bysko, Jolanta Krystek ve Szymon Bysko tarafından yapılan 

Automotive Paint Shop 4.0 (Otomotiv Boyahanesi 4.0) adlı çalıĢmada seri üretim yapan 

otomotiv tesislerinin boyahanelerinde bulut sisteminin entegrasyonu, geri bildirimli 

boya iĢlemi sistemi, tüm sistemi kontrol eden akıllı tampon sistemi ve uygulama 

tekniklerinden oluĢan bütünleĢik bir sistem tasarımı oluĢturulmuĢtur. Tamamen otonom 

olacak Ģekilde tasarlanan bu boyahanede araçların hangi süreçte olduğu Kontrol ve Veri 

Toplama Sistemi (KVTS, Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA) 

üzerinden izlenebilir haldedir (Bysko, S., Krystek, J., & Bysko, S., 2018).  

 

1.2 Tezin Önemi ve Önceki ÇalıĢmalarla Kıyaslanması 

Literatür özetinde görüleceği üzere otomotiv boyahanelerine ve kartezyen boya 

robotlarına yönelik geçmiĢte birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Fakat tüm çalıĢmalar detaylı 

olarak incelendiğinde yapılan iyileĢtirmeler genellikle spesifik olarak seçilmiĢtir ve 

birkaç konu üzerine yoğunlaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada birçok etken üzerine gidilmiĢ ve 

farklı çözümler geliĢtirilmiĢtir. 
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Bu çalıĢmada yapılanlar, gelecekte uygulanabilecek geliĢtirmelere sağlam bir Endüstri 

4.0 altyapısı oluĢturmaktadır. Bu çalıĢma; PLK ile OĠTK kontrol blokları oluĢturularak 

boya kabini ortam Ģartlarının en uygun hale getirilmesi, kartezyen boya robotu ile 

otobüs ve büyük araçların boyanması ve bu yöntemle kalite hatalarının ve boya 

dalgalanmalarının en aza indirgenmesi,  RFĠT sistemi ile araçların tanınması ve RFĠT- 

PLK ve kartezyen boya robotu denetleyicisinin Profinet haberleĢme sistemi üzerinden 

haberleĢtirilerek, araç tipine göre otonom boya iĢleminin geliĢtirilmesi, boya kalitesinin 

bağlı olduğu tüm etkenlerin anlık olarak raporlanması ve geriye dönük yeniden boyama 

nedenlerinin saptanması, tinerle otomatik boya hattı temizliği, boya debisi kontrolü vb. 

gibi bir çok özel ve tecrübeye dayalı olarak geliĢtirilmiĢ olan teknikleri içermektedir. 

Tüm bu çalıĢmalar bir araya geldiğinde Endüstri 4.0 Boyahanesi adını verebileceğimiz 

yüksek teknolojili, bütünleĢik ve üst sınıf bir yapı oluĢturulacaktır. Tüm büyük araç 

üreten otomotiv fabrikalarına, savunma sanayisine ve benzerlerine ilham kaynağı 

olabilecek bir bilgi bankası niteliğinde olması tezin önemini ortaya koymaktadır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalıĢmada, otomotiv tesislerindeki boya süreçlerinde en yüksek standartlarda boya 

kalitesinin sağlanabilmesi için gerekli olan birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

aĢağıda sıralanmıĢ olup bu bölümde detaylı olarak incelenmiĢtir. 

 

-   Boya iĢleminin uygulandığı boya kabinindeki ortam Ģartlarının TIA Portal ve 

Siemens S7-1500 PLK kullanılarak en uygun hale getirilmesi.  

-  OĠTK kontrol yazılımları geliĢtirilerek söz konusu ortam Ģartlarının hassas bir Ģekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

- Boya kalitesinin bağlı olduğu etkenlerin raporlanarak geriye dönük yeniden boyama 

nedenlerinin saptanması. 

RFĠT sistemi ile kabin otomasyonun haberleĢtirilmesi. 

- Daha önce operatörlerin elle yaptığı boya iĢleminin Simotion D kullanılarak 

oluĢturulmuĢ olan bir kartezyen robot ile sağlanması ve bu bağlamda kalite hatalarının 

ve boya dalgalanmalarının en aza indirgenmesi. 

- RFĠT sistemi ile Kartezyen Robot kontrol biriminin haberleĢtirilerek, baĢlangıç 

konumlandırması ve otomatik start fonksiyonları. 

-  Hassas ve rampa ayarlı servo hız kontrol ile operatörün taklit edilmesi. 

-  Standart boya tabancasının pnömatik piston ile birleĢtirilerek otomatiğe çevrilmesi. 

-  Sürekli boya debisi kontrolü yapılması. 

-  Boya kalitesinin tekrarlanabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her iĢlem sonrasında 

otomatik tinerle temizleme modu yapılması. 

 

2.1 RFĠT Sistemi 

RFĠT, nesneleri radyo dalgaları kullanarak tanımlayabilmeyi sağlayan teknolojik bir 

yöntemdir. Bir RFĠT okuyucu anten, önceden tanımlanmıĢ bir çipin (RFĠT etiket) 

içindeki bilgiyi bir baĢka bir alıcıya iletilebilmesini sağlar. Okuyucu anten, RFĠT 

etiketinden aldığı radyo sinyallerini dijital verilere çevirerek otomasyon sistemine 

aktarılmasını sağlar ve bayt tipinde alınabilecek olan bu bilgi bit düzeyinde veri iĢleme 

ile birlikte anlamlı hale getirilebilir. 
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ġekil 2.1 Örnek bir RFĠT haberleĢme sistemi 

 

2.1.1 RFĠT etiketinden veri okuma 

Araçların en kolay tanımlanabilmesi için gerekli olan veri araçların Ģase numaralarıdır. 

ġase numaraları araç üretim hattına ilk girdiği andan itibaren verilir ve bu Ģase numarası 

RFĠT etikete de yazılır ve etiket aracın üzerine asılırsa, RFĠT antenler vasıtasıyla süreç 

içerisinde aracın konumu sürekli olarak izlenebilir. ġekil 2.1.1’de tez çalıĢmasında 

kullanılan RFĠT seti görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.2 RFĠT anten, okuyucu, etiket ve diğer algılayıcılar 

2.1.2 PLK’ya aktarım algoritması ve blokları 

Profinet IO özelliğine sahip olan SIMATIC RF680R bir geçit olarak çalıĢmaktadır. 

RF640A ise sahadaki antendir ve geçit ile haberleĢerek okuduğu Ģaseleri geçit 

içerisindeki kayıt defterine yazmaktadır. RFĠT etiketlerindeki Ģase verilerini PLK’ya 
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aktarmak için gerekli olan bağlantılar, RFĠT sisteminin arayüzü ve kullanılacak bloklar 

ġekil 2.3, ġekil 2.4 ve ġekil 2.5’te gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.3 S7-1500, RF680R ve antenlerin haberleĢme altyapısı 

 

 

ġekil 2.4 RFĠT sisteminin arayüzü 
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ġekil 2.5 “Read” (okuma) bloğu 

  

"Read" bloğu, kullanıcı verilerini RFĠT etiketlerden ve hafıza bankasından okur (USER 

area) ve bunu "IDENT_DATA" tampon belleğine girer. Fiziksel adresi ve veri uzunluğu 

"ADR_TAG" ve "LEN_DATA" parametreleri kullanılarak aktarılır. Belirli bir RFĠT 

etikete eriĢim "EPCID_UID" ve "LEN_ID" ile yapılır.  

  

Çizelge 2.1 ve ġekil 2.6’da “Read” bloğu değiĢkenleri ve bloğun örnek kullanımı 

görülmektedir. 
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Çizelge 2.1 “Read” bloğu değiĢkenleri 

Parametre 

 

Veri türü 

 

Varsayılan değerler 

 

Açıklama 

 

ADR_TAG 

 

DWord DW#16#0 Alıcı-verici 

üzerindeki fiziksel 

adres, 

Okumanın baĢladığı 

yer 

LEN_DATA 

 

Word W#16#0 Okunacak verinin 

uzunluğu 

LEN_ID 

 

Byte B#16#0 EPC-ID / UID 

uzunluğu 

Varsayılan değer: 

0x00 ≙ 

belirtilmemiĢ 

tek etiket eriĢimi 

(RF680R, RF685R) 

EPCID_UID 

 

Array[1...62] of 

Byte 

0 62 byte'a kadar 

arabellek EPC-ID 

2 - 62 bayt EPC 

kimliği  

tamponun 

baĢlangıcında girilir. 

(uzunluk "LEN_ID" 

tarafından set edilir.) 

IDENT_DATA 

 

Any / Variant 0 Okuma verilerinin 

saklandığı veri 

arabelleği 

Not: Variant için, 

yalnızca değiĢken 

uzunluklu bir 

"Array_of_Byte" 

oluĢturulabilir. 

Herhangi biri için, 

diğer veri 

türleri / UDT'ler de 

oluĢturulabilir. 
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ġekil 2.6 “Read”  bloğu örnek kullanımı 

 

2.2 TIA Portal ve S7-1500 PLK ile Boya Kabini Ortam ġartları ĠyileĢtirmeleri 

 

Bir otomotiv tesisi boya kabininde boya kalitesine etkiyen en kritik faktörler dört ana 

baĢlıkta sıralanabilir. 

- Ortam fark basıncı 

- Ortam sıcaklığı 

- Ortamdaki hava debisi 

- Ortamın nem oranı 

 

Kaliteli bir boya iĢlemi için bu faktörler en uygun düzeye getirilmelidir. Bu faktörlerin 

kontrolünde OĠTK sistemleri kullanılabilir. Hassasiyetin en üst düzeyde sağlanabilmesi 

için bu tez çalıĢmasında tüm faktörler OĠTK kontrol yazılımı yapılarak sağlanmıĢtır. 

 

OĠTK kontrol yapısı bir sistemdeki çıkıĢ değerini sürekli kontrol ederek istenilen set 

değerine yakınsamaya çalıĢan bir yapıdır. Bu iĢlem, sistemde çıkıĢa etkiyen 
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parametreler sürekli artırıp azaltarak ve fark değerine bakılarak sağlanır. ġekil 2.7’de 

OĠTK kontrol sisteminin genel blok Ģeması görülmektedir.  

 

 

ġekil 2.7 OĠTK kontrol sistemi 

 

Bir OĠTK kontrol sisteminde ilk önce hata hesaplaması yapılır. Hata, set değeri ile 

istenen çıkıĢ değeri arasındaki farktır. 

                                  

Oransal 

Oransal değer, hesaplanan hata ile Kp katsayısının çarpımıdır. ġekil 1.8’de farklı Kp 

değerlerine göre çıkıĢ sinyali görülmektedir. 

 

          

Ġntegral 

Ġntegral değeri sistemdeki hatanın toplamını bulmak içindir. Her bir dt zamanında hata 

değeri Ki değeri ile çarpılır ve bir önceki çevrimdeki değerin üzerine eklenir. Sistemin 

kararlı veya kararsız davranması, ani ve yavaĢ tepkiler vermesi Integral değeriyle 

yakından iliĢkilidir. 

                    

Türev 

Türev değeri sistemde iki örnekleme arasındaki zaman farkını hesaplar. Adından da 

anlaĢıldığı üzere türev değiĢimdir. 
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2.2.1 Ortamın fark basıncı 

Boya yapılan ortamda yüksek kaliteden söz edebilmek için boya kabini içerisine 

kesinlikte dıĢarıdan toz girmemesi sağlanmalıdır. Bu nedenle ortamın fark basıncı eksi 

değerlere düĢmemelidir. Yapılan deneyler neticesinde eksi fark basınçla çalıĢılan 

kabinlerde kalite hatalarına rastlanmaktadır. Dolayısıyla mutlak suretle bir fark basınç 

ölçer ile kabin fark basıncı kontrol edilmelidir ve değeri 0’dan büyük bir değer olarak 

belirlenmelidir. ġekil 2.8’de örnek bir fark basınç ölçüm cihazı ve +2 Pa (pascal) değeri 

görülmektedir. 

 

ġekil 2.8 Örnek bir fark basınç ölçüm cihazı ve +2 Pa 

 

Bir boya kabininin havalandırılması amacıyla taze hava ve egzoz fanları kullanılır. Bu 

fanlar direk yol verme yöntemi ile 50 Hz Ģebeke frekansında çalıĢırsa, kabin fark 

basıncını ayarlamak güçleĢecektir. O yüzden bu çalıĢmada Siemens G-120 frekans 

çeviriciler kullanılmıĢtır. Bu sürücüler Profinet haberleĢme protokolü ile PLK’ya 

bağlanıp hız kontrolü yapılacak Ģekilde programlanmıĢtır. Kabini istenen set değerinde 

tutabilmek amacıyla bir OĠTK bloğu tasarlanmıĢ ve istenen set değeri girilmiĢtir. ġekil 

2.9’da kabin basınç kontrol OĠTK bloğu görülmektedir. 
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ġekil 2.9 Kabin fark basınç kontrol OĠTK bloğu 

 

2.2.2 Ortamın sıcaklığı 

Boya iĢleminde kullanılan boyanın yüzeyde tam emiliminin gerçekleĢmesi amacıyla 

uygulanması gereken tekniklerden bir tanesi de sıcaklığın sabitlenmesidir. Yapılan 

deneyler neticesinde oransal kontrol tipinde çalıĢan sıcaklık kontrol sistemlerinde 

önemli boya kalite problemlerine rastlanmaktadır. Bu yüzden yine hassas ayar 

yapabilmek için OĠTK kontrol tercih edilmiĢtir. 
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Boya kabinlerinde sıcaklığı sabitleyebilmek için serpantin denilen mekanik ısı eĢanjörü 

kullanılacaktır. Bu serpantin Ģekil 2.10’da görülmektedir. PLK programı vasıtasıyla 

serpantine bağlı olan su besleme hattına bağlanmıĢ olan pnömatik üç yollu oransal vana 

OĠTK kontrol kullanılarak kontrol edilir. Sonrasında dıĢ ortamdan taze hava fanı ile 

çekilen hava, serpantine temas eder ve kabine dolar. Kabin içinde istenen hava 

sıcaklığına göre serpantinden geçecek olan suyun debisi üç yollu vana kontrolü ile 

sağlanır. 

 

  

ġekil 2.10 Serpantin (EĢanjör) 

 

Bu noktada karĢılaĢılan en önemli problem mevsim değiĢikliklerinde yaĢanır. DıĢ ortam 

hava sıcaklığı mevsimlere göre değiĢtiğinden, yazın düzgün çalıĢan OĠTK’nın kıĢın da 

düzgün çalıĢması amacıyla OĠTK’nın kazanç parametresinin terslenmesi gerekmektedir. 

Bu noktada mükemmel kontrolü yakalamak amacıyla sisteme YAZ MODU-KIġ 

MODU fonksiyonu eklemek elzemdir. EklenilmiĢ olan bu mod, mevsim geçiĢlerinden 

kaynaklı ortam ısıl dengesi problemlerinin önüne geçmiĢtir. ġekil 2.11 ve 2.12’de 

sıcaklık OĠTK kontrolü ve kabin yaz modu kıĢ modu fonksiyonu görülmektedir. 
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ġekil 2.11 Boya kabini sıcaklık OĠTK kontrolü 
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ġekil 2.12 Boya kabini otomasyonu KVTS ana sayfası ve mevsim modları 

 

2.2.3 Ortamın hava debisi 

Boya kabininde boya iĢlemi yapılırken fark basınç 2 Pa değerinde OĠTK yardımıyla 

tutulsa bile boya kalitesinde mükemmeli yakalamak, boya dalgalanmalarının, tozuma 

olaylarının ve boya akması denilen problemlerin önüne geçilmesi amacıyla ortamda 

olması gereken ideal bir hava akıĢı sağlanmalıdır.  

 

PLK programında uyguladığımız sürücü kontrol uygulaması ile hava debisi kontrolü 

gayet kolay hale gelmektedir. Debinin sabitlenmesi için standart bir frekans yoktur. 

Boya kabininin hacmi, menfez ve emiĢ kanallarının çapı vs. birçok etken debiyi 

etkilemektedir. Ġdeal ayar yapabilmek için ihtiyacımız olan ekipman anemometredir. 

ġekil 2.13’te hava debisi ölçümü sağlayan bir anemometre görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.13 Anemometre 
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Yapılan ölçümler neticesinde bir boya kabininde ideal hava debisinin 0.3 m/sn ile 0.4 

m/sn aralığında olması gerektiği bilinmektedir. Bir anemometre vasıtasıyla frekans 

çeviricilerin hızları ile oynayarak hava debisi kolaylıkla ideal seviyelere getirilebilir. 

 

2.2.4 Ortamın nemi 

Ortamdaki nem kontrolü de benzer Ģekilde OĠTK kontrol kullanılarak sağlanmıĢtır. Bir 

nem ölçer ve püskürtme nozulları yardımıyla, kabin içerisine zerrecikler halinde su 

verilmesi yöntemi ile yapılmıĢtır. 2.2.1, 2.2.2 ve 2.2.3’te kullanılan blokların aynıları 

kullanılmıĢtır. 

 

2.3 Simotion Scout - Simotion D ile Kartezyen Boya Robotu ve ĠyileĢtirmeler 

 

Bu bölümde, Siemens servo motor denetleme arayüzü olan Simotion Scout’un  ve 

iĢlemcisi Simotion D’nin  genel tanıtımına, sistemin MATLAB ile modellenmesine ve 

WINCC operatör panelde (OP, Human Machine Interface – HMI) yapılan arayüz 

programının genel yapısına değinilmiĢtir.  

 

2.3.1 MATLAB ile robot kol tasarım ve simülasyonu 

Robot kol tasarımında, çalıĢmanın PLK üzerinde yapılmadan önce MATLAB üzerinde 

gerçekleĢtirilmesi ve simüle edilmesi, gerçek uygulama esnasındaki bakıĢ açısına ve 

pratiğe katkı sağlamıĢtır. Hem de PLK programının yazılması açısından iĢler daha kolay 

olacaktır. Öncelikle kinematik ile ilgili teorik konular incelenmiĢtir. 

 

2.3.1.1 Ġkili robot kolunun konumu 

En uç noktadaki konum açılarla ifade edilir:  

i) (0,0) noktasındaki açı  

ii) Birinci kol ile ikinci kol arasındaki açı. 
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Her iki kolun uzunlukları l1 ve l2 olsun. Amaç (p2, p2) koordinatlarına robot kolunu 

ulaĢtırmak için açı değerlerini bulmaktır. ġekil 2.14’te kol uzunlukları ve koordinatların 

açısal gösterimi görülmektedir. 

 

                                

                                                         

      

ġekil 2.14 Kol uzunlukları, koordinatların açısal gösterimi ve formüller 

 

2.3.1.2 MATLAB’da robot kolun tasarımı ve simülasyon görüntüleri 

Örnek bir simülasyon ve tasarım olarak kol uzunlukları 1 metre x 1 metre olan bir 

robotun α,β = (0,0) konumundan α,β = (75, -150) konumuna hareketini gerçekleĢtiren 

yazılımı inceleyelim. ġekil 2.15, 2.16 ve 2.17’de baĢlangıç, ara ve son konumlar 

görülmektedir. 
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ġekil 2.15 BaĢlangıç konumu 

 

 

ġekil 2.16 Ara konum 
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ġekil 2.17 Son konum 

 

 

2.3.2 Simotion Scout ve WINCC Flexible 

Simotion Scout, Simotion D olarak adlandırılan ve Siemens’in servo motor ve sürücü 

kontrolü için geliĢtirilmiĢ ileri seviye bir hareket kontrol derleme programıdır. Bu 

program, Merdiven Diyagramı (MD, Ladder Diagram – LAD) ve Yapısal Metin (YM, 

Structural Text – ST) kodlama dillerinde yazılım geliĢtirmeye olanak sunan ve servo 

sürücülerin tüm hareket, hız, koruma vs. özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlayan bir 

derleyicidir. Aynı zamanda Simatic Manager ve TIA PORTAL programlarıyla eĢ 

zamanlı ve senkron olarak çalıĢabilmesi geliĢtirilen sistemlerin daha kararlı ve 

bütünleĢik olarak tasarlanmasına olanak sağlamaktadır. 

 

WinCC Flexible ise bir Siemens KVTS programıdır ve kullanıcılara sistem kontrol için 

bir arayüz sağlamaktadır. Programın içerisinde oluĢturulan etiketler ve bu etiketlere 

bağlanan kayıt defteri sayesinde OP ile PLK arasında veri alıĢveriĢi sağlamaktadır. 
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2.3.2.1 Programdan görüntüler 

ġekil 2.18’de Simotion Scout programının arayüzü görülmektedir ve bu arayüz 

üzerinden sisteme bütünleĢtirilen tüm sürücü ve servo motorların yapılandırılması 

mümkündür. 

 

 

ġekil 2.18 Simotion scout sürücü ayarları 

 

ġekil 2.19’da ise Scout programındaki yazılım geliĢtirme bölümünü gösteren arayüz 

görülmektedir. Scout programı hem YM hem de MD programlama dillerini geliĢtirmeye 

müsaittir. 
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ġekil 2.19 Simotion Scout YM programından bir görüntü 

 

Simotion D üzerinde bir takım fiziksel dijital giriĢ çıkıĢlar mevcuttur. Bu sayede 

programın yürütülmesi esnasında sahadaki ihtiyaçlara göre fiziksel giriĢ ve çıkıĢlar 

tanımlanabilir. Bu çalıĢmada da bazı kilitleme özelliklerinin uygulanabilmesi için dijital 

giriĢ çıkıĢlar tanımlanmıĢtır. ġekil 2.20 ve ġekil 2.21’de donanım yapısı eksen motor 

sürücüleri ve I/O yapılandırma sayfası görülmektedir. 

 

ġekil 2.20 Simotion donanım yapısı 
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ġekil 2.21 Simotion dijital giriĢ - çıkıĢ tanımlama sayfası 

 

Kabindeki tüm iyileĢtirmelerden ve kartezyen robotun programlama safhasından sonra 

sistemin özelliklerinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacıyla bir OP ekrana ve iyi 

tasarlanmıĢ bir KVTS yazılımına ihtiyaç bulunmaktadır. ġekil 2.22’de çalıĢmanın en 

önemli kısımlarından biri olan robot kontrol sayfasının tasarımı görülmektedir.  

 

 

ġekil 2.22 Robot eksenleri genel izleme ve kontrol sayfası 
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ġekil 2.23’de sistemin reçete oluĢturma ara yüzü, ġekil 2.24’te koordinat ve hareket 

hazırlama ara yüzü ve ġekil 2.25’te referanslama ve konfigürasyon sayfası 

görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.23 Boya reçetesi hazırlama sayfası 

 

 

ġekil 2.24 Reçete koordinat hazırlama sayfası 
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ġekil 2.25 Kinematik manuel ayarları ve referanslama 

 

 

2.3.3 Sistemin çalıĢması ve uygulama görüntüleri 

2.3.3.1 Sistemin donanımı ve çalıĢma prensibi 

Kartezyen boya robotunun robotik kısmını oluĢturan ekipmanlar, Simotion D, servo 

sürücü, servo motor ve profinet haberleĢme kablolarıdır. ġekil 2.26’da söz konusu 

ekipmanlar incelebilir. 

 

 

ġekil 2.26 Simotion D ve servo kontrol seti 
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Bu aĢamadan sonra kurulmuĢ olan bu bütünleĢik sistemin ( S7-1500 – Simotion D ) 

çalıĢma prensibi anlatılacaktır. 

 

Sistemde Simotion D kontrol birimini kontrol edebilmek amacıyla mevcut olan Siemens 

OP panelin ġekil 2.24’te görülen koordinat hazırlama sayfasında, boya kabini içerisine 

aldığımız araç, panel vs. metalik aksamın otomatik olarak boyanabilmesi için 

ekipmanın koordinatlarının gezdirilerek, öğrenme yöntemiyle tanıtılması gereklidir. Bu 

tanıtma iĢleminde adım adım yöntemi ile tanıtma yapılır. Her bir adımda eksenlerin yeni 

konumu belirlenir. Böylece 100 adımlık bir boya iĢlemi otomatikleĢtirilmiĢ olur.  

 

Ġlk olarak yapılması gereken iĢlem “eksenlerin referanslanmasıdır”. Bu iĢlem çok kritik 

bir iĢlem olup ayarları değiĢtiği takdirde ileride oluĢturulacak reçetelerin tümünün 

geçersiz olmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden eksenlerin referanslanması iĢleminin 

bir kereye mahsus ve değiĢtirme ihtiyacı duyulmayacak Ģekilde yapılması önerilir. ġekil 

2.25 ’te bu iĢlemler yapılmaktadır. 

 

Ġstenilen bir sonraki konuma boya tabancası getirilir ve “AKTAR” butonu ile adım 

sabitlenir. “X ekseni kinematik kol, Y ekseni kabinde boylu boyunca uzanan eksen, Z 

ekseni yerden kabin tavanına kadar olan eksen ve T ekseni ise boya tabancasının 360 

derecelik eksenidir.” Tüm araç veya yüzey gezdirilerek adım adım aktarılır. Bu tanıtma 

iĢlemine reçete hazırlama iĢlemi denir. Reçete tamamlandıktan sonra ġekil 2.23’teki 

reçete hazırlama sayfasına gelinir. Yeni reçete oluĢturulup isim verilir. Örneğin “ARAÇ 

X21” model ismi verilir. Artık bu model bu aracın boya koordinatlarını içeren bir 

doküman niteliğindedir. Aracı hiç kabine almadan teknik resmi üzerindeki koordinatlar 

kullanılarak da araç tanımlanabilir. Araç bu Ģekilde tanımlandıktan sonra tek dikkat 

edilmesi gereken konu, araç kabine alınıp gerçek bir boya iĢlemi yapılacağında aracın 

en arka noktasının doğru noktada olmasıdır. Aksi takdire önceden tanımladığımız 

baĢlangıç noktası gerçekte olması gereken baĢlangıç noktasıyla uyuĢmayacağı için boya 

iĢleminde problemler yaĢanacaktır. 

 

Yeni reçete oluĢturulduktan sonra ġekil 2.23’teki reçete hazırlama sayfasında önceden 

tanımladığımız koordinatlar için ayarları reçeteye çağır ve reçeteyi kaydet butonlarına 
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basılır. Bu reçete OP panelin C sürücüsü içerisinde saklanır. Farklı bir PC veya OP 

üzerinden kontrol edilmek istediğinde bu reçete dosyasının kopyalanması mümkündür. 

 

Bu yöntemlerle oluĢturulan reçeteler istenirse aynı sayfa üzerindeki reçete sil butonu 

yardımıyla silinebilir veya farklı bir araç için reçete çağırmak gerektiğinde reçete yükle 

iĢlemi manuel olarak yapılabilir. Daha sonra ġekil 2.22’deki izleme ve kontrol sayfası 

üzerinde “baĢlangıç konumuna git” ve “otomatik start” butonları sırası ile tıklanır. 

BaĢlangıç konumuna git denildiğinde robot ilk tanımlanan koordinata gider. Otomatik 

start tıklandığında ise boya iĢlemi baĢlar ve bitene kadar beklenilir. 

 

2.3.3.2 Uygulamadan görüntüler 

Boya kabininde araçların tavanının ve bunun yanında yan yüzeyinin de boyanabilmesi 

için yan yüzey boyama iĢleminde ġekil 2.18’deki son konum pozisyonu elzemdir. ġekil 

2.27’de gerçek uygulamadaki bir yan yüzey boyama görüntüsünden örnek verilmiĢtir. 

Araç yerine bir deneme plakası kullanılmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.27 Yan yüzey boyamada robot kol konumu 
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ġekil 2.28 Gerçek araçta kartezyen boya robotu ile boya uygulanması 

Yapılan çalıĢmalar ve denemeler neticesinde istenen boya kalınlık seviyeleri elde 

edilerek gerçek araçlarda da uygulaması yapılmıĢtır. Gerçek araç boya uygulaması ġekil 

2.28’de görülmektedir. 

 

2.3.4 Sistemindeki iyileĢtirmeler ve Endüstri 4.0 uygulamaları 

2.3.4.1 RFĠT ile Ģaselerin Simotion D’ye aktarılması 

2. Bölümün baĢında anlatılan RFĠT sistemi burada çok büyük yenilik getirmektedir. S7-

1500 PLK, RFĠT anten vasıtasıyla araç üzerindeki etiketi ve ona bağlı Ģase numarasını 

bayt bayt okuyarak Ģase kayıt adresi üzerine kaydeder. ġase numarasını tutan kayıt 

değiĢtiğinde yükselen kenar tetikleme yöntemi ile Ģase numarasının Simotion D üzerine 

aktarımı sağlanır. Dolayısıyla reçete otomatik olarak yüklenir.  
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ġekil 2.29 TIA Portal RFĠT read bloğu 

 

ġekil 2.29’da TIA Portal RFĠT Read Bloğu yardımı ile RFĠT üzerinden bayt cinsinden 

alınan veriler S7-1500 ile aynı profinet network üzerinde olan Simotion D’ya ġekil 

2.30’daki TIA Portal PUT bloğu yardımı ile aktarılır. ġase numaraları sürekli 

COMPARE bloğu ile karĢılaĢtırılır ve yükselen kenar tetikleme ile değiĢim esnasında 

yeni Ģase reçete olarak yüklenir. Böylece kabin içerisindeki araç değiĢtiğinde OP 

üzerinde otomatik start anahtarı on konumunda iken otomatik baĢlangıç konumuna 

gidilir ve istenen Ģartlar sağlandığında sistem yeni araç Ģasesine göre boya iĢlemine 

baĢlayacaktır. Robot mekanizması baĢlangıç konumuna hareket eder ve iĢlem 

baĢlayacaktır. Ġstenen Ģartlar bir sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacaktır. 

 

ġekil 2.30 TIA Portal PUT bloğu 
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S7-1500 PLK’da DB2 veri bloğuna alınmıĢ olan bayt cinsinden Ģaseler PUT_DB bloğu 

yardımıyla Simotion D üzerindeki DB4 veri bloğuna aktarılır. 

 

2.3.4.2 Yönetici S7-1500’den gelen ENABLE sinyali 

Simotion D’nin RFĠT üzerinden gelen veri ile Ģaseyi anlayıp uygun reçeteyi otomatik 

olarak baĢlatması güvenlik ve kalite açısından riskler barındırmaktadır. Bu nedenle bir 

ana denetleyicinin tüm Ģartları kontrol etmesi bu tez çalıĢmasının en kritik konusudur. 

Bu Ģartlar Bölüm 2.2’de detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

 

a) Sıcaklık kontrolü 

Kabin sıcaklık verisi 21-25 derece aralığında ise “Sıcaklık OK” biti setlenir. 

b) Fark basınç kontrolü  

Kabin iç ortam basıncı dıĢ ortama göre +1 Pa ile +5 Pa değer aralığında ise “Fark 

Basınç OK” biti setlenir. 

 

c) Fan çalıĢma kontrolü 

Kabin içi havalandırmayı sağlayan taze hava ve egzos fanları devrede ise “Fanlar OK” 

biti setlenir. 

 

d) Tiner temizliği kontrolü 

Bir önceki boya iĢlemi tamamlandıktan sonra renklerin karıĢmasının engellenmesi için 

boya tabancasına gelen hava hattındaki tüm partiküllerin temizlenmesi gereklidir. Tiner 

temizleme modu boya iĢleminin ardından robotun otomatik olarak baĢlangıç noktasına 

gidip tabancasının ağzını logar kanalına çevirmesiyle 5 dakika boyunca yürütülür. Bu 

iĢlemi ardından robot yeni bir boya iĢlemine hazırdır. Bu aĢama sonrasında “Tiner 

Temizlik OK” biti setlenir. 

 

Tüm bu bitler Ana PLK içerisindeki bir blokta AND’lenir ve “ENABLE” sinyali 

oluĢturulur. Bu sinyal dijital çıkıĢ ile Simotion D’nin dijital giriĢine verilir ve bu giriĢ 

“Ana PLK Enable” olarak tanımlanır. Tüm Ģartlar sağlandığında Ģase okunur ve tiner 

temizliğinin ardından sistem çıkıĢ verir. Ardından boya iĢlemi baĢlar. 
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2.3.4.3 Boya iĢlemi esnasında debi kontrolü 

Boya hattında boyanın istenen debi değerinin korunması boyanın film kalınlığının 

dengeli dağılımı açısından elzemdir. Bu nedenle herhangi bir nedenden dolayı boya 

debisi değiĢirse boya ve bu durum fark edilmez ise tüm boya iĢlemi tekrarlanmak 

zorunda kalınacaktır. Bu istenmeyen duruma engel olmak için ġekil 2.31’deki manyetik 

debimetre boya hattına takılmalıdır. Ġstenen boya debi aralığı sisteme tanımlanarak boya 

iĢlemi baĢladıktan sonra bu sınır aralık değerleri aĢılırsa Ana PLK’nın Simotion D’ye 

kesme göndermesi ve boya iĢlemini sonlandırması gereklidir. 

 

 

ġekil 2.31 Boya debi kontrolü için manyetik debimetre 

2.3.4.4 Sürücüler ile hız kontrolü hassasiyeti 

Boya iĢleminin gerçek bir insan elinin en hatasız halini simüle edebilmesi için hız 

kontrolü olmazsa olmaz bir aĢamadır. Simotion Scout üzerindeki sürücü ayar 

sayfasından duruĢ ve kalkıĢ rampaları robotun salınım yapmasını engelleyerek boya 

dalgalanmasına ve hatalarına engel olmaktadır. ġekil 2.32’de Simotion D sürücü ayar 

sayfası görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.32 Simotion scout sürücü ayarları 
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2.3.4.5 Standart boya tabancasının otomatiğe çevrilmesi 

Piyasada bilinen otomatik boya tabancalarının aksine bu tez çalıĢmasında manuel bir 

boya tabancası ve bu tabancanın tetiğine bağlanacak küçük bir pnömatik piston yardımı 

ile hem maliyet azaltılmıĢ hem de otomatik bir tabancaya sahip olunmadığında bu 

problemin nasıl aĢılacağı konusu çözülmüĢtür. ġekil 2.33’te projede kullanılan boya 

tabancası ve bu tabancaya birleĢtirilen piston görülmektedir.  

 

 

ġekil 2.33 Manuel boya tabancası ve tetik pistonu çifti 

2.3.4.6 Boya kabini enerji tasarruf modu ve kapı kilitleme sistemi 

Yapılan tüm iyileĢtirmelere ek olarak, otobüs boyama iĢlemindeki boya kabinlerinin 

enerji tüketimi konusunda da iyileĢtirmeler yapılmıĢtır. Bir uygulamanın teknolojik 

olması, kalite sorunlarını gidermesi ve operasyonel mükemmelliği artırmasının yanında 

enerji verimliliği konusunda da efektif olması söz konusu uygulamayı hem ekonomik 

hale getirecek hem de milli servet olan enerjiyi israf etmemiĢ olacaktır. Buradan yola 

çıkarak otobüs boyama iĢleminde 24 saat aktif olarak çalıĢan kabinin fanların, boya 

havuzu sirkülasyon pompalarının, kabin aydınlatmalarının toplam enerji tüketimi 

ölçülerek günlük tüketimin 2300-2400 kWh aralığında olduğu belirlenmiĢtir. Enerji 

tasarrufu sağlanabilmesinin ana nedeni, boya kabini içerisinde araç olmadığında veya 

boya iĢlemi olmadığında operatörün bir buton yardımıyla bunu belirtmesi neticesinde 

fanların %40 frekansa düĢmesi, aydınlatmaların %50 azalması ve boya havuzu 

sirkülasyon pompalarının durması senaryosunu gerçekleĢtiren bir programın yazılmıĢ 

olmasıdır. Tekrar bir boya iĢlemi baĢlayacağında operatörün “araç_var” butona basması 
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yeterli olacak Ģekilde bir algoritma tasarlanmıĢtır. ġekil 2.34’te ve 2.35’te yazılan 

FB_Tasarruf bloğu görülmektedir. 

ġekil 2.34 FB_Tasarruf bloğu 

 

ġekil 2.35 FB_Tasarruf bloğunun devamı 
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FB_Tasarruf bloğu PLK’ya yüklendikten sonra algoritma; ARAÇ_VAR mühür bobini, 

(kabin içinde boya iĢlemi var anlamına gelen) boya kabini giriĢ kapısının açılmasını da 

engeller hale getirilmiĢtir ve ARAÇ_YOK mühür bobini de boya iĢleminin ve boya 

emilim süresinin tamamlanmasından sonra fırına yani kurutma bölümüne giriĢ kapısına 

izin verir hale getirilmiĢtir. Fırın kapısı açık iken ne boya giriĢ kapısı ne de fırın çıkıĢ 

kapısı açılamaz durumdadır. Bu kilitleme sistemi araç kabinde iken herhangi bir kapının 

yanlıĢlıkla açılmasını ve dıĢ ortamdan toz, partikül gibi istenmeyen maddelerin boyaya 

yapıĢmasını engellemektedir.  

 

Enerji tasarruf bloğu sayesinde hem iç ortam sıcaklığının korunmasından dolayı tasarruf 

sağlanmıĢ hem de elektrik tüketimi 1500-1600 kWh/gün değerlerine ulaĢmıĢtır. Bu 

tasarrufun fabrikaya sağladığı ekonomik fayda yıllık 300 çalıĢma günü için 800*300 = 

240.000 kWh enerjiye tekabül etmektedir. 16 adet manuel boyama yapılan diğer 

kabinlere de aynı sistem uygulanmıĢtır ve toplam boyahane enerji tasarrufu yıllık 

240.000 * 16 = 3840000 kWh/yıl olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu enerji birçok küçük tesisin 

yıllık tüketimi kadardır. Bu kadar yüksek bir enerji tasarrufu sağlanması otobüs boya 

iĢleminde araçların boyanması esnasındaki ara bekleme sürelerinin fazlalığından 

kaynaklanmaktadır. 

 

2.4 Otomotivde Boya ĠĢlemi 

Boyahane otomotiv sektöründeki en kritik bölümlerin baĢında gelir. Bunun sebebi 

iĢlemin kimyasal olması ve uygulanabilirliğinin zor olmasıdır. Ayrıca araç üretimi 

tamamlandıktan sonra aracı satın alacak olan müĢterinin ilk dikkat ettiği nokta aracın 

rengi ve boyasıdır. Dolayısıyla sistemin yönetilmesi ve kararlılığının sağlanması 

oldukça zordur. Böylesine kritik ve zor olan bir iĢlemin manuel olarak yapılması ve 

operatörlerin inisiyatifine bağlı olması da iĢlemi zorlaĢtıran diğer etkenlerdendir. Bu tez 

çalıĢmasında otomotiv sektöründe bir otobüs boyahanesi üzerinde yapılan çalıĢmalar 

anlatılmıĢtır. Boyanacak aracın otobüs olması büyüklüğünden ve yüksekliğinden dolayı 

süreci oldukça zor hale getirmektedir. 
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Otomotiv boya iĢlemlerinde istenen performansın sağlanabilmesi amacıyla korozyon 

önleyici kataforez ve boya sertleĢtirici gibi "gövde ve boya" korumasına yönelik 

uygulamalara ihtiyaç vardır. Ürünler aynı zamanda seri üretim Ģartlarına uygun olmalı 

ve bu bakımdan kullanımı sağlam, esnek ve ekonomik olmalıdır. 

 

Araç üretimi, yüzyılın baĢından beri önemli değiĢikliklerden geçmiĢtir. Günümüzde, 

boyanan yüzey genel olarak yumuĢak çeliktir, ancak diğer alaĢımları ve plastik 

bileĢenleri de içerebilir. Yüzeyler oldukça karmaĢık olup aracın bazı bölümlerine 

neredeyse eriĢilemez. Otomotiv tesislerinde üretim oranlarının yüksek olduğu da göz 

önünde bulundurulursa, örneğin 45 araç / saat ve bunun da getirdiği sorunları gidermek 

için iĢlem ve malzemede yüksek teknoloji gerekir. ( Paint And Surface Coatings Theory 

and Practice, Woodhead Publishing Ltd, 1999 ) 

 

2.4.1 Boya sürecinin adımları 

Boya iĢlemi aracın iskeleti oluĢturulduktan ve saclama iĢlemleri yapıldıktan sonra 

baĢlayan bir iĢlemdir. Bir boya iĢlemi genel olarak Ģu adımlardan oluĢmaktadır: 

 

Kataforez kaplama iĢlemi; yağ alma, durulama, aktivasyon, çinko-fosfat kaplama, 

pasivasyon, kataforez kaplama ve fırında kurutma vb. aĢamalarını içerir. Bu iĢlem 

aracın paslanmaz olması için gereken en kritik ön iĢlemlerdendir. 

 

Yüzey temizlik iĢlemi; astar boyama öncesi partiküllerin uzaklaĢtırılması amacıyla 

yapılır. Tiner ve bez yardımıyla yapılır ve tinerin yüzeyden uzaklaĢması beklenilir.  

 

Astar boya atılması; bu tez çalıĢmasında detaylı olarak ele alınan ve robotlarla 

yapılmıĢ olan ön boyama iĢlemidir. Araçta boyanması istenmeyen bölgeler maskelenir. 

Son kat boyama öncesinde 2 kez astarlama iĢlemi yapılır. 

 

Kurutma fırınlama; ilk astar boyama iĢleminden sonra boyanan araç ve parçalara 

uygulanan iĢlemdir. Boyanın tipine göre değiĢiklik göstermekle beraber genellikle 80-

90 C aralığında piĢirme iĢlemi uygulanır. 
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Zımpara iĢlemi; kurutma – piĢirme iĢleminden sonra uygulanan iĢlemdir. Yüzey 

dalgalanmaları sıfıra indirgenmeye çalıĢılır. Ġkinci astar boyama için de bir ön 

hazırlıktır. Boyanın tutunmasına katkı sağlayan bir iĢlemdir. 

 

Zımpara sonrası yüzey temizliği; zımpara iĢleminin ardından yüzeyde kalan 

partiküllerin temizlenmesi açısından elzem bir iĢlemdir. 

 

2. kat astar boya atılması; ikinci kez yapılan astarlama iĢlemidir. Birinci astarlamadaki 

iĢlem birebir tekrarlanır. Araçta boyanması istenmeyen bölgeler yine maskelenir. 

 

 

Kurutma; ikinci astar boyama iĢleminden sonra boyanan araç ve parçalara uygulanan 

iĢlemdir. Araç tekrar astar kurutma fırınına alınır. Boyanın tipine göre değiĢiklik 

göstermekle beraber genellikle 85°C sıcaklığında tekrardan piĢirme iĢlemi uygulanır. 

 

2. Zımpara iĢlemi; kurutma – piĢirme iĢleminden sonra boyanan yüzeylerin tekrar 

zımparalanması iĢlemdir. Yüzey dalgalanmaları sıfıra indirgenmeye çalıĢılır. Son kat 

boyama için bir ön hazırlıktır. Boyanın tutunmasına katkı sağlayan bir iĢlemdir. 

 

Zımpara sonrası yüzey temizliği; zımpara iĢleminin ardından ve son kat boya 

uygulanması öncesinde yüzeyde kalan partiküllerin temizlenmesi açısından elzem bir 

iĢlemdir. 

 

Son kat boyasının atılması; aracın, müĢteriye gönderilecek olan son boyalı haline 

getirilmesi ve aracın gerçekte istenen renginin uygulandığı boyama iĢlemidir. Çok 

hassas bir iĢlem olup hatalar kalite hatası olarak kaydedilir. Aracın tüm iĢlemlerden en 

baĢtan baĢlanacak Ģekilde tekrar geçmesini gerektirir. 

 

Son kurutma; son kat boya uygulamasının tamamlanmasının ardından aracın son kez 

fırında piĢirilmesidir. Montaj hattına gönderilmek üzere bekleme ve kalite kontrol 

alanına yönlendirilir. 
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Yukarıda temel adımları anlatılan boya iĢlemi anlaĢılacağı üzere hayli zor ve kritik bir 

iĢlemdir. Tüm iĢlemler tamamlandıktan sonra tespit edilen kalite hataları aracın tekrar 

boyanması noktasına kadar gidebilmektedir. Tolere edilebilir hatalar için rötuĢlama 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Bu rötuĢlama iĢlemleri bazen ana süreçten bile daha maliyetli 

hale gelebilmektedir. Bir sonraki konuda boya iĢlemi sonrasında görülen kusurlar 

incelenmiĢtir. 

       

2.4.2 Otomotivde boya kusurları 

Bu çalıĢmada otomotiv sektöründeki astar boya iĢlemlerinde en sık rastlanılan boya 

kusurları incelenmiĢ olup bu kusurların nasıl önlenebileceği ifade edilmiĢtir. 

 

2.4.2.1 Nem kabarcıkları 

Nemli ortamlarda boya film katmanları arasına bir miktar nem girer. Ortamdaki nem 

miktarı azaldığında da bu nem boya yüzeyine çıkarak ġekil 2.36’daki gibi kötü bir 

görüntüye sebep verir.  

 

ġekil 2.36 Nem kabarcıkları (AS-KĠM Boya ve Kimyevi Ürünler) 

Boyanacak yüzeylerde temizlik yapılmaması veya yeterince iyi silme iĢlemi 

uygulanmaması baĢlıca sebeplerdendir. Boya kabini nem miktarının yüksek olması da 

bu tarz bir duruma sebebiyet verebilir. 

Boyanacak yüzeyler tinerle temizlenir. Kabin ortam sıcaklığı kurumanın kolay 

sağlanması için en uygun değerlere ayarlanmalıdır. Boya atma iĢlemine geçilmeden 

önce de yüzeyin iyice kurulanmıĢ ve kurumuĢ olması elzemdir. 
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2.4.2.2 Zayıf örtücülük 

Kataforez tabakasının astar altında görünür durumda olmasıdır.  Astar boyanın tek kat 

atılması, zımpara iĢleminin sert ve fazla uygulanması, operatörün ince bir kat astar 

atarak istenen film kalınlığını sağlayamaması veya örtücülüğü zayıf olan astar 

kullanılması ġekil 2.37’deki gibi alacalı bir görüntüye sebebiyet verir. 

 

 

ġekil 2.37 Zayıf örtücülük 

Örtücülüğü uygun bir astar kullanılmalıdır. Astar boyanın sertleĢtirici ve tiner ile 

karıĢımı doğru ölçülerde ayarlanıp iyice karıĢtırılmalıdır. Çift kat astar atılmalıdır. 

Zımpara iĢlemi gereğinden fazla yapılmamalıdır. 

2.4.2.3 Parlaklık kaybı 

Boya iĢleminden sonra meydana gelen mat ve cansız görüntüdür. DüĢük boya debisi, 

düĢük ortam nemi, kabin hava debisinin çok az veya çok fazla olması baĢlıca 

nedenlerindendir. Bu tipte hatalı uygulamalar sonucunda ġekil 2.38’deki gibi bir 

görüntü alınması olasıdır. 

 

ġekil 2.38 Parlaklık kaybı 
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Boya kabinindeki ortamın nemi ve özellikle hava debisi uygun m/sn değerinde 

ayarlanmalıdır. Boya tabancasının basıncı, tabancanın nozul ayarı doğru yapılmalıdır. 

Ġnce katman atılmamalıdır. 

 

2.4.2.4 Soyulma 

Boyanın, boyanan yüzey tarafından yeterince emilmemesinden kaynaklanan boya 

problemidir. Yüzeyde yeterli temizlik yapılmaması, tabanca boya debisinin yüksek 

olmasından kaynaklı gereğinden fazla film kalınlığı, uygunsuz astar kullanılması, 

sertleĢtirici eksikliği vb. durumlar ġekil 2.39’daki görüntüye sebebiyet verir. 

 

 

ġekil 2.39 Soyulma 

Boyanacak yüzeye uygun bir astar kullanılmalıdır (sac, alüminyum, galvaniz veya 

plastik yüzeyler için). Daima önerildiği Ģekilde uygulama yapılmalıdır. Çok kalın katlar 

halinde uygulama yapılmamalıdır. Boyanacak yüzey çok iyi temizlenmelidir.  

2.4.2.5 Solvent kaynaması (Ġğne Delikleri) 

Boya içerisinde hapsolmuĢ kimyasal maddelerin ve solventin yüzeye çıkmaya çalıĢması 

sonucu meydana gelen boya kusurudur. Genellikle kalın film uygulamaları (tabanca 

debisinin fazlalığı), boya katmanları arasındaki bekleme süresinin fazla tutulması, 

kurutma öncesindeki bekleme süresinin fazla olması ve ortam sıcaklığına uygun 

olmayan sertleĢtirici kullanımı ġekil 2.40’taki görüntüye sebep olur. Otomotivde en sık 

karĢılaĢılan boya kusurudur. 
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ġekil 2.40 Solvent kaynaması (iğne delikleri) (AS-KĠM Boya ve Kimyevi Ürünler) 

Önerilen film kalınlığında uygulama yapılmalıdır. Ortam sıcaklığına uygun sertleĢtirici 

ve tiner kullanılmalıdır. Önerilen bekleme sürelerine uyulmalıdır. Fırınlama öncesi 

bekleme süreleri yeterli olmalıdır. Infrared Kurutucu kullanırken, mesafeye ve enerji 

Ģiddetine dikkat edilmelidir. Boya katları arasında yeterince beklenmelidir. 

2.4.2.6 Akma 

Boya debisinin fazla olması veya fazla miktarda tinerden dolayı kıvamının ince olması, 

kabin ortam sıcaklığının soğuk olması, tabanca mesafesinin çok yakın olması veya 

nozul ayarının kısık olması, katmanlar arasında yeterince beklenmemesi gibi hatalar 

ġekil 2.41’deki görüntünün oluĢmasına neden olur. 

 

 

ġekil 2.41 Akma 
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Boya debisinin uygun değerlerde olmalı, kıvamı ne çok yoğun nede ince olmalı, kabin 

ortam sıcaklığı boya özelliklerine uygun değerlerde olmalı, tabanca mesafesi doğru 

uzaklıkta olmalı veya patern aralığı kısık seçilmemeli ve katmanlar arasında kuruma 

için yeterince beklenmelidir. 

2.4.2.7 KırıĢma 

Boyanan yüzeylerdeki alt katmanların üst katmanlardan daha geç kurumasından 

kaynaklana boya problemidir. Genellikle, kabin ortam sıcaklığının olması gereken 

değerlerin üzerinde olmasıyla, ortam hava debisinin çok fazla olmasıyla ve alt 

katmanların boyanmasında tabanca debisinin yüksek olması ve geç kuruma olması 

nedeniyle ġekil 2.42’deki görüntü gözlemlenebilir. 

 

ġekil 2.42 KırıĢma (AS-KĠM Boya ve Kimyevi Ürünler) 

Kabin ortam sıcaklığı, hava debisi ve boya tabanca debisi en uygun değerlerde 

ayarlanmalıdır. Katmanlar arasında kuruma süresi kısa tutulmamalıdır. 

2.4.2.8 Su lekeleri 

Genellikle kalın uygulamalardan ( yüksek debi, yoğun boyama vb.) ve yanlıĢ 

sertleĢtirici kullanımından kaynaklanan problemlerdir. ġekil 2.43’te görülen problem bu 

duruma örnek gösterilebilir. 
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ġekil 2.43 Su lekeleri (AS-KĠM Boya ve Kimyevi Ürünler) 

Kullanılan boyanın teknik özelliklerinde belirtilen uygun sertleĢtirici madde, doğru 

oranlarda karıĢım yapılarak kullanılmalıdır. Yoğun boya yapılmamalıdır ve tabanca 

nozul ayarları uygun seçilmelidir. 

 

2.4.2.9 Portakallanma 

Boyanın yüzey dokusunda portakal kabuğunu andıran bir görüntünün meydana gelmesi 

sonucu oluĢan boya kusurudur. Boya püskürtme mesafesinin fazla olması, tabanca 

nozul ayarının kısık olması ile düĢük debide boya atılması, yanlıĢ sertleĢtirici seçimi ve 

boya katmanları arasındaki bekleme zamanının çok uzun tutulması gibi hatalar ġekil 

2.44’teki gibi bir görüntüyle sonuçlanabilir. 

 

ġekil 2.44 Portakallanma (AS-KĠM Boya ve Kimyevi Ürünler) 
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Doğru tabanca mesafesi, doğru püskürtme basıncı, uygun boya debi ayarı, boya 

özelliklerine uygun sertleĢtirici-tiner kullanımı ve boya katmanları arasındaki bekleme 

süresinin çok uzatılmaması ile söz konusu sorun giderilebilir. 

 

2.4.3 Robotlarla beraber kullanılan destek elemanları 

Robotların istenen amaca hizmet edebilmeleri için doğru seçilmiĢ ekipmanlarla 

desteklenmeleri gereklidir. Bu ekipmanlar kısaca Ģunlarıdır: 

 

1- Boya tabancaları ve boya pompa sistemleri. 

2- Boyanacak aracı doğru konuma getirmek amacıyla tasarlanmıĢ konveyör 

sistemleri. 

3- Pnömatik sistemler ( Hava akıĢ yön valfi, manometre, hava hortumları ) 

4- Kabin emniyet ve kilitleme sistemleri. 

5- Hareketli kablo taĢıyıcılar. 

6- Koruyucu ceket veya kılıf ( robotu temiz tutma amaçlı ). 

 

Püskürtme iĢlemi boya uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Boya veya 

kaplama sıvısı atomize edilir ve hedef yüzeye çökelmek üzere uçurulur. 

Kontrollü bir Ģekilde yapılan püskürtme yolu ile kaplama tabakasındaki kalınlığının 

düzgün yayılmıĢ olması sağlanabilir. Bir BDT yönlendirmeli aracın yardımıyla 

planlama, püskürtme dağıtım modelini geliĢtirilebilir. Bu çalıĢma püskürtme kaplama 

iĢlemine bir bakıĢ açısı sağlamak için püskürtmenin etkilerini araĢtırmayı da 

amaçlamaktadır. Basınç, püskürtme tabancasının meme boyutu, püskürtme süresi 

kaplama malzemesi debisi, çökelme kalınlığı ve kurutulduktan sonra; kuru film kalınlığı 

(DFT) olarak adlandırılan parametreler boya iĢleminin temel yapı taĢlarıdır. Bu 

parametrelerde yapılması gereken hassas ayarlar boya kalitesini direkt olarak etkiler. Ek 

olarak boyanın paterni ve perde aralığı verileri de dalgalanmanın en aza indirgenmesi 

açısından çok önemli bir yere sahiptir. 
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2.4.4 Püskürtme kapsama alanı ve kuru film kalınlığı 

Tipik olarak, püskürtme alanının Ģekli elipstir. ġekil 2.45 ve ġekil 2.46’da püskürtme 

iĢlemi ve kapsama alanları görülmektedir. (1)’ de ifade edilen bu alan (A) geometrik 

olarak Ģu Ģekildedir: 

  
              

    
     (1) 

 

 Burada Z, α, β ve θ sırasıyla püskürtme tabancası dayanma mesafesi, majör eksene göre 

açı, minör eksene göre açı ve püskürtme tabancasının eğim açısıdır. 

 

 

ġekil 2.45 Tabanca açıları ve kapsama yüzeyleri 

 

Sürükleme kuvvetinin bulunmadığı varsayımlarını alarak püskürtme iĢlemi sırasında ve 

püskürtme boyunca atomizasyon eĢittir.  

 

 

ġekil 2.46 Tabanca açıları 
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Ayrıca, püskürtme kaybını ihmal edilip, kütle hesaba katılırsa ve kaplama tabakası 

kalınlığı da dikkate alınırsa verilen varsayımlara ve püskürtme alanına dayanarak (2) 'de 

ifade edilen kuru film kalınlığı (TDFT) parametrik olarak ; 

 

       
      

                         (2) 

 

burada m, ρ cm ve k sırasıyla sıvıdaki kaplama malzemesinin ağırlığı çözelti, kaplama 

malzemesi yoğunluğu ve püskürtme katsayısıdır. 
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3. UYGULAMA SONUÇLARININ ANALĠZĠ  

 

3.1 Uygulama Parametreleri  

 

Bu çalıĢmada, ilgili püskürtme iĢleminin etkileri, kaplama malzemesi sarfiyatı ve kuru 

film üzerindeki parametreler incelendi. Devilbiss marka yüksek hacimli düĢük basınçlı 

püskürtme tabancası kullanılmıĢtır ve kaplanacak malzeme 0,8 mm olan sacdır.  

 

Kullanılmakta olan boyanın (BA08 Seri Epoksi Astar) teknik özellikleri Çizelge 3.1’de 

verilmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında en uygun boya kalitesinin elde edilmesi ve operatörün 

elle boyadığından daha kararlı ve hatasız bir iĢlem yürütülmesi amacıyla gerekli 

denemeler yapılmıĢtır. Yapılan denemelerde belirtilen aralıklar kullanılmıĢtır. ġekil 

3.1’de bir operatörün elle boya püskürtme iĢlemi görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.1 Elle boyama ve patern aralığı 
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Çizelge 3.1 Spesifikasyonlar 

Faktörler Değerler 

Yoğunluk (gr/cm3) 1,55 

Katı Madde (%) 68 

Uygulama Viskozitesi (sn) 18-20 

Ġstenen Ortam Sıcaklığı (°C) 20 – 30 

Uygulanan Kabin Nemi (%) 50 - 70 

Uygulama Debisi cc/dk 400 - 700 

KarıĢım donma süresi (20°C) (sa) 4 

KarıĢım Oranı Hacimce 1,7/1 

 

Çizelge 3.2 Parametreler 

Faktörler Alt Üst 

Püskürtme Basıncı (bar) 3,5  4 

Boya Debisi cc/dk 400 500 

Mesafe (m) 0,19 0,21 

Patern (m) 0,3  0,4  

Perde aralığı (m) 0,1  0.125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 20 25 

Kabin Fark Basıncı (Pa) -5  +10 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,2  0,4 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 200 450 

 

Önemli parametrelerden, besleme havası basınç, boya debisi ve mesafe vb. parametreler 

önemli miktarda malzeme sarfiyatını ve kuru film kalınlığını etkilemektedir. Bu 

nedenle, Çizelge 3.2'de listelendiği gibi her parametre için belirtilen alt üst değerleri 

aralığında kademeli olarak çeĢitli testler yapılmıĢtır.  

 

Püskürtme mesafesi için Z = 0,19 – 0,21 metre aralığında testler yapılmıĢtır. Robot 

kolun hızı 300mm/sn ve 450mm/sn aralıklarında, Boya debisi 400 cc/dk ile 500 cc/dk 

aralıklarında, püskürtme basıncı 3,5 bar ile 4 bar aralıklarında, patern aralığı 0,3 m ile 

0,4 m aralıklarında ve perde aralıkları 0,1m ile 0,15m aralıklarında kademeli olarak test 

edilmiĢtir. Bunların yanı sıra kabin sıcaklığı için 20 °C ile 25 °C, fark basınç için -5 Pa - 

+ 10 Pa, hava debisi için 0,2 m/sn ile 0,4 m/sn aralıklarında birçok deney ve gözlem 

yapılmıĢtır. Denemeler sonucunda bölüm 4’te anlatılan boya kusurlarının en aza 

indirilmesi ve boya film kalınlığının 90-110 mikron aralığında tutulması hedeflenmiĢtir. 
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Çizelge 3.2’deki verilerden bir tane değeri değiĢtirip diğerlerini sabit tutarak birçok 

deneme yapılabilir. Bu denemelerden bir kısmı bir sonraki bölümde incelenmiĢtir. 

 

3.2 Uygulama Sonuçları 

Ġlk boya deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.3’de ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.2’de görülmektedir. Yapılan boyamada 

bir miktar akma problemine rastlanmıĢtır. Daha düĢük debi ile denenmesinde veya kol 

hızının artırılmasında problemin giderilebileceği düĢünülmüĢtür. Kabin içi hava hızının 

fazlalığından dolayı boyada yer yer dalgalanmalar saptanmıĢtır. 

 

Çizelge 3.3 Farklı parametre denemeleri                               

 

 

ġekil 3.2 Çizelge 3.3 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

 

 

 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,2 

Boya Debisi cc/dk 450 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,35 

Perde aralığı (m) 0,12 

Kabin Sıcaklığı (°C) 24 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +1 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,4 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 350 
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Çizelge 3.4 Farklı parametre denemeleri 

 

Bir diğer deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.4’te ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.3’de görülmektedir. Daha düĢük debi ile 

denenmesinde veya kol hızının artırılmasında akma problemi giderilmiĢtir fakat ortam 

hava debisi bir önceki denemeye göre artırılması ve perde aralığının 3 cm artırılması  

 

sonucunda kısmi dalgalanma problemleri görülmüĢtür. Ġstenilen dolgun görüntü elde 

edilememiĢtir. Kuru ve kötü yayılımlı bir görüntü vardır. 

  

 

 

ġekil 3.3 Çizelge 3.4 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Bir diğer deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.5’de ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.4’de görülmektedir. Debi bir miktar 

artırılarak ve kol hızının sabit tutularak boyama iĢlemi yapılmasıyla kuru görüntü 

kısmen giderilmiĢtir fakat perde aralığının 15 cm olması sonucunda kısmi dalgalanma 

Faktörler Değerler 
Püskürtme Basıncı (bar) 4,2 

Boya Debisi cc/dk 320 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,35 

Perde aralığı (m) 0,15 

Kabin Sıcaklığı (°C) 24 

Kabin Fark Basıncı (Pa) -1 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,4 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 450 
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ve tozuma problemleri çözülememiĢtir. Halen istenilen parlak görüntü elde 

edilememiĢtir. Kuruluk ve tozuma bulguları mevcuttur. 

Çizelge 3.5 Farklı parametre denemeleri  

 

 

 

ġekil 3.4 Çizelge 3.5 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Bir diğer deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.6’de ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.5’de görülmektedir. Debi ve kol hızı 

sabit tutulup, patern aralığı 10 cm artırılmıĢ ve perde aralığının 12,5 cm olması 

sonucunda kısmi dalgalanma problemleri çözülmüĢtür. Halen istenilen parlak görüntü 

elde edilememiĢtir. Kuruluk ve tozuma bulguları halen mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,2 

Boya Debisi cc/dk 350 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,35 

Perde aralığı (m) 0,15 

Kabin Sıcaklığı (°C) 25 

Kabin Fark Basıncı (Pa) 0 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,45 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 450 
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Çizelge 3.6 Farklı parametre denemeleri  

 

 

 

ġekil 3.5 Çizelge 3.6 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Bir sonraki deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.7’de ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.6’da görülmektedir. Debi 10 cc/dk 

artırılıp kol hızı azaltılıp parlaklık sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. patern aralığı 5 cm 

azaltılmıĢ ve perde aralığının 12,5 cm olması sonucunda kısmi dalgalanma ve yayılım 

problemleri kısmen çözülmüĢtür. Halen istenilen parlak görüntü tam olarak elde 

edilememiĢtir. Fakat kuruluk ve tozuma problemi azalmıĢtır. Fırında kurutma 

neticesinde film kalınlığının 50-70 mikron aralığında olduğu saptanmıĢtır ve yeterli 

bulunmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,2 

Boya Debisi cc/dk 350 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,45 

Perde aralığı (m) 0,125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 26 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +1 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,4 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 450 
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Çizelge 3.7 Farklı parametre denemeleri  

 

 

ġekil 3.6 Çizelge 3.7 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Tüm bulguların ardından yapılan bir sonraki deneme iĢleminde kullanılan parametreler 

Çizelge 3.8’de ve boyama iĢlemi sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.7’de 

görülmektedir. Debi 90 cc/dk artırılıp kol hızı bir miktar daha azaltıp parlaklık ve film 

kalınlığı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Çizelge 3.8 Farklı parametre denemeleri  

 

 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,1 

Boya Debisi cc/dk 360 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,4 

Perde aralığı (m) 0,125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 25 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +2 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,3 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 390 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,2 

Boya Debisi cc/dk 430 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,3 

Perde aralığı (m) 0,125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 23 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +3 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,35 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 380 
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ġekil 3.7 Çizelge 3.8 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Patern aralığı 30 cm ayarlanmıĢ ve perde aralığının 12,5 cm olması sağlanmıĢtır. 23 °C 

kabin sıcaklığında istenilen parlak görüntü elde edilmiĢtir. Fakat portakal kabuğu 

görünümü oluĢmuĢtur ve az bir miktar akma görülmüĢtür. Fırında kurutma neticesinde 

film kalınlığının 130-180 mikron aralığında olduğu saptanmıĢtır ve uygun 

bulunmamıĢtır. 

 

Bir önceki denemede uygun olmaya yakın bir sonuç alınmasının ardından yapılan bir 

sonraki deneme iĢleminde kullanılan parametreler Çizelge 3.9’de ve boyama iĢlemi 

sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.8’de görülmektedir. Debi 400 cc/dk 

olarak ayarlanmıĢtır ve akma ve yoğun portakal kabuğu görünümünün giderilmesi için 

kol hızı bir miktar daha azaltıp parlaklık ve film kalınlığı aynı anda sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Patern aralığı 35 cm ayarlanmıĢ ve perde aralığı 12,5 cm olarak 

tutulmuĢtur. 23 °C kabin sıcaklığında istenilen parlak görüntü elde edilmiĢtir akma 

problemi yaĢanmamıĢtır. Fırında kurutma neticesinde film kalınlığının 110-130 mikron 

aralığında olduğu saptanmıĢtır ve uygunluğa çok yakın hale gelmiĢtir. 

 

Çizelge 3.9 Farklı parametre denemeleri  

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,1 

Boya Debisi cc/dk 400 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,375 

Perde aralığı (m) 0,125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 23 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +3 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,35 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 360 
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ġekil 3.8 Çizelge 3.9 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

 

Önceki denemelerde saptanan tüm verilerin ardından istenen kaliteli boya görünümü 

elde edilmiĢtir ve son rötuĢ olarak yapılan deneme iĢleminde kullanılan parametreler 

Çizelge 3.10’da ve boyama iĢlemi sonucunda sac üzerinde oluĢan görüntü ġekil 3.9’de 

görülmektedir. Film kalınlığını 95-110 mikrona çekebilmek için boya debisi 380 cc/dk 

olarak ayarlanmıĢtır Patern aralığı 35 cm ve perde aralığı 12,5 cm olarak tutulmuĢtur. 

23,5 °C kabin sıcaklığında istenilen kaliteli görüntü elde edilmiĢtir.  

Çizelge 3.10 Farklı parametre denemeleri  

 

 

ġekil 3.9 Çizelge 3.10 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsü 

Faktörler Değerler 

Püskürtme Basıncı (bar) 4,1 

Boya Debisi cc/dk 380 

Mesafe (m) 0,2 

Patern (m) 0,35 

Perde aralığı (m) 0,125 

Kabin Sıcaklığı (°C) 23,5 

Kabin Fark Basıncı (Pa) +3 

Kabin Hava Debisi (m/sn) 0,35 

Robot Kol Hızı (mm/sn) 400 
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ġekil 3.9’daki görüntünün daha yakından görünümü ġekil 3.10’da mevcuttur. Ġstenilen 

özelliklerde bir boyanın yaĢ halinde az miktarda portakal kabuğu görüntüsü 

beklenmektedir. Parlak ve yoğun bir görüntünün yanında Bölüm 4’te anlatılan akma, 

tozuma, kusma vb. gibi sorunların olmaması ve boya yayılımının dengeli olması istenir. 

AĢağıdaki görüntüde bir insan elinin yapabileceğinden çok daha ötesi mevcuttur ve bu 

tamamen otomasyon sistemleri ile insan zekasının birleĢtirilmesinin getirdikleri 

sayesinde baĢarılmıĢtır. ġekil 3.11’de ve 3.12’de farklı açılardan fırında piĢirilmiĢ 

araçların son görüntüleri mevcuttur. Boya kalınlıkları 93-105 mikron aralığındadır ve 

zımpara ve son kat boya iĢlemlerinden önce istenilen mükemmelliktedir. 

 

 

ġekil 3.10 Çizelge 3.10 parametreleri uygulandığında elde edilen yüzey görüntüsünün 

yakınlaĢtırılmıĢ hali 

 

                   

         ġekil 3.11 Fırınlama sonrası 1               ġekil 3.12 Fırınlama sonrası 2 
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Boya ve kurutma iĢlemlerinin ardından yapılan film kalınlık ölçüm sonuçları ġekil 

3.13’te görülmektedir. Film kalınlık ölçümü için kullanılan cihaz ġekil 3.14’te 

belirtilmiĢtir. Ölçümler 10 cm aralıklarla yapılmıĢtır. 

 

 

ġekil 3.13 Yüzeydeki boya film kalınlıkları (mikron)  

 

ġekil 3.14 Boya kalınlık ölçer ve örnek ölçme Ģekli 

 

ÇalıĢma sonucunda astar boyası, 0,8 mm kalınlığındaki sac yüzeye kartezyen boya 

robotu yardımı ile kararlı bir Ģekilde püskürtülmüĢtür. Boya iĢlemi tamamlanıp 

malzeme fırınlandıktan sonra, kalınlıkların 93-105 mikron arası değiĢtiği görülmüĢtür 

ve boya debisinin, robot kol hızının ortam hava debisinin film kalınlığı üzerinde direkt 

olarak etkileri gözlemlenmiĢtir.  
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4. SONUÇ 

 

4.1 Değerlendirme 

 

Bu tez çalıĢmasında; metal boyama yönteminin, endüstriyel robotlarla uygulanması ve 

en uygun boya kalitesinin sağlanması için gerekli olan ortam Ģartlarının otomasyon 

sistemleri kullanılarak gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 

 

Otomotiv tesislerindeki boyahanelerde boya iĢlemine etkiyen faktörler baĢlıca; hava 

debisi, nem, sıcaklık ve basınçtır. Bu faktörleri, boya tipine ve boyanacak yüzeye göre 

en uygun Ģartlara getirebilmek için bir otomasyon sistemi ve programlanması 

yapılmıĢtır. Ortam Ģartları en uygun seviyeye getirildikten sonra daha önce operatörler 

tarafından elle yapılan püskürtme boya iĢlemi bir kartezyen robot yardımı ile 

uygulanmıĢtır. Kartezyen robot programlamada operatörün el hareketleri referans 

alınmıĢtır. Boyanacak parça, araç vs. malzemenin sağına ve soluna yerleĢtirilmiĢ olan 2 

adet 5 eksenli Kartezyen boya robotuna Siemens Simotion Scout programı ve Simotion 

D denetleyici bağlanmıĢtır. Bu denetleyici, yazılan PLK programı vasıtasıyla, her 

eksene bağlı olan servo motor ve servo sürücülere Profinet haberleĢme protokolü 

üzerinden bağlanarak kontrol sağlamaktadır. HazırlanmıĢ olan kontrol yazılımına ilave 

olarak WinCC flexible KVTS programında bir kontrol arayüzü oluĢturulmuĢtur. Bu 

arayüz programı yardımıyla istenilen araçlar veya parçalar tanıltılıp, boya iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Simotion Scout ve WinCC Flexible programları Siemens Simatic 

Manager programı alt yapısında kullanılmaktadır.  

 

Robot programlama yapılırken gezdirerek programlama yöntemi kullanılmıĢtır. Bu 

yöntem ile eksenlerin aktüel değerleri görülerek kayıt altına alınmıĢtır ve her bir adım 

tek tek belirlenip bütün halinde bir boya iĢlemi oluĢturmuĢtur. Aynı ürün defalarca kez 

kayıtların geri çağırılması ile boyanabilir hale getirilmiĢ ve geri çağırma iĢleminden 

sonra “BaĢlangıca Git” butonu yardımı ile boya iĢleminin ilk adımının baĢlayacağı 

noktaya otomatik olarak ilerlenilmiĢtir. 
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Sonrasında ise sistemin tam otomatik sistem haline getirilebilmesi için kabin otomasyon 

sistemi, kartezyen robot otomasyonu ve bu ikisine ilave olarak bir RFĠT etiket sistemi, 

tüm yapıya bütünleĢtirilmiĢtir. Bu sayede otomotiv tesislerindeki boya iĢlemlerinde 

sistem ileri seviyede teknolojik hale getirilmiĢtir ve kabinlerin araçları tanıyarak, kabin 

Ģartlarını araca ve boya tipine uygun hale getirmesi; robotu, aracın konumuna göre 

doğru baĢlangıç noktasına ilerletmesi ve aracı doğru programda ve hatasız boyaması 

gibi çeĢitli geliĢtirmeler yapılmıĢtır. Tez boyunca yapılan ilave iyileĢtirmelerle birlikte 

kalite, verim ve performanstan oluĢan parametrelerin en üst seviyeye getirilmesi 

sağlanmıĢtır. ÇalıĢmalarda operasyonel mükemmellik, yüksek kalite ve sıfır hata, 

ekipman ve enerji verimliliği vb. konular ele alınmıĢtır. Tamamen el yordamıyla çalıĢan 

sistemin iyileĢtirmelerden sonraki hali ġekil 4.1’deki blok Ģemada gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.1 ĠyileĢtirmeler Sonrasındaki Sistemin Blok AkıĢ ġeması 

 

ÇalıĢma sonucunda astar boyası, 0,8 mm kalınlığındaki sac yüzeye astar boya robotu 

yardımı ile kararlı bir Ģekilde püskürtülmüĢtür. Boya iĢlemi tamamlanıp malzeme 

fırınlandıktan sonra, kalınlıkların 90-110 mikron arası değiĢtiği görülmüĢtür ve boya 

atma mesafesi Z’in, boya tabancası debisinin ve tabanca hava basıncının film kalınlığı 

üzerinde direkt olarak etkileri gözlemlenmiĢtir. Ayrıca robotun gezme hızı olan 300 - 
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400 mm/sn’lik hızın da film kalınlığına etkileri saptanmıĢ, film kalınlığının ve boya 

yayılımının hız ile iliĢkisi incelenmiĢtir. En uygun film kalınlığın belirtilen 

parametrelerde tutturulabildiği görülmüĢtür ve üretici firmaların boya kalınlığı 

standartlarının söz konusu parametrelerde hassas ayarlamalar yaparak elde edilebileceği 

netleĢtirilmiĢtir. 

 

Yapılan iyileĢtirmeler neticesinde, çalıĢmaya konu olan boya kabininde bir yıllık 

periyotta ulaĢılan enerji tüketim, yeniden boyama ve süreç zamanı verileri ġekil 4.2, 

ġekil 4.3 ve ġekil 4.4’te görüldüğü gibidir. 

 

 

ġekil 4.2 Kabin elektrik tüketimindeki iyileĢme 

 

ġekil 4.3 Yeniden boyama oranlarındaki iyileĢme 

 

 

ġekil 4.4 Boya süreci zaman iyileĢmesi 
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4.2 Öneriler 

Boya iĢleminde kartezyen robot ile yapılan boya iĢleminde kararlılığı ve güvenilirliği 

artırmak için yapılan bu çalıĢmaların ardından bu tez çalıĢmasını daha da ileri 

götürebilmek amacıyla bir takım farklı teknikler geliĢtirilebilir.  

 

Kartezyen robot ve kabin otomasyonu ile kalite hatalarının önüne geçildi ve standart 

özelliklerde boya film kalınlıkları elde edildi fakat boya iĢlemi esnasında boyanın 

niteliklerinin değiĢmesi, karıĢım oranın bozulması gibi riskler her zaman mevcuttur. Bu 

karıĢım oranını sürekli izlemek ve belirlenen toleransların altına inmesi veya üstüne 

çıkması halinde sistemi durduran bir ek sistem yapılabilir. Yoğunluğu 1,55 gr/cm3 olan 

boya, sertleĢtirici, tiner karıĢımının yoğunluğunu sabit tutmak iĢlem boyunca kararlı bir 

boya püskürtmesini garanti edecektir. Bu durumda yapılacak iĢlem yoğunluk, viskozite 

veya dielektrik katsayısı ölçümü yapabilecek bir sensör ile boya karıĢımının yapıldığı 

hazneyi sürekli izlemektir. 

 

Bir diğer öneri ise aracın baĢlangıç konumunun önceden programlanmıĢ noktaya göre 

manuel olarak ayarlanmasıdır. Böyle bir durumda insan hatasına mahal verilmemesi 

adına aracın konumunu ölçen ve her seferinde doğru noktada durdurulmasını sağlayan 

değilse alarm verip boya iĢlemini baĢlatmaya engel olan bir sensör entegrasyonu 

yapılıp, RFĠT ile haberleĢen bir program bloğu oluĢturulabilir. Böylece bu sistem araç 

tipine göre doğru noktayı saptayıp herhangi bir araç kabine girdiğinde robotik 

boyamanın baĢlaması için o tipteki aracın doğru noktada durmasını sağlayabilir.  

 

Son olarak, sistemde kullanılan boya tabancası - piston çiftinin yerine kendini 

temizleme özelliğine sahip olan otomatik modelleri üretilmektedir. ÇalıĢmadaki 

kartezyen robota söz konusu otomatik boya tabancanın bütünleĢtirilmesi, sistemin 

verimliliğini ve kalitesini daha üst noktalara taĢıyacaktır.  
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EK 1 Otomasyon Sistemleri 

 

Otomasyon Nedir? 

 

Otomasyon, insan gücü ile yapılan iĢlerin akıllı denetleyiciler ve kontrol edilebilir 

sistemlerin birleĢtirilmesi yardımıyla otomatikleĢtirilmesidir. AĢağıdaki Ģekilde temel 

bir otomasyon sistemi görülmektedir. Bu sistemde denetleyici istenen sıcaklık set 

değerine eriĢilmesi amacıyla ısıtıcıyı devreye alıp devreden çıkarır. Bu sayede ortam 

sıcaklığı set değerine yakınsanır. 

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 

 

Bir tesis veya iĢletmenin endüstriyel otomasyonu, iĢlem kontrol ve biliĢim sistemlerinin 

uygulanmasıdır. Otomasyon dünyası son kırk yılda hızlı bir Ģekilde ilerlemiĢtir. 

Büyüme ve olgunluk; teknolojideki önemli ilerlemelerden, kullanıcılardaki yüksek 

beklentilerden ve endüstriyel iĢleme teknolojilerinin geliĢiminden kaynaklanmaktadır. 

Endüstriyel otomasyon, ortak bir hedefler dizisi için birlikte çalıĢan iĢlem, makine, 

elektronik, yazılım ve biliĢim sistemlerini kapsayan geniĢ kapsamlı ve artan üretim, 

geliĢmiĢ kalite, düĢük maliyet ve en üst seviyede esneklik gibi çeĢitli unsurları içeren bir 

disiplindir – ( Mehta, B. R., & Reddy, Y. J. (2015). Industrial automation. Industrial 

Process Automation Systems ) 

Endüstriyel otomasyon sistemleri, endüstriyel tesislerde akıllı ve kontrol edilebilir 

cihazların bir arada kullanılması ile elde edilen kontrol sistemleridir. Bu sistemler ile 

manuel olarak yapılan iĢler otonom hale getirilerek iĢ gücü verimliliği artırılır ve birçok 

kontrol mekanizmasında kararlılık sağlanır. 

Otomasyon Sistemlerinin Avantajları 

 Operasyonel Mükemmellik Sağlanması 

 Toplam Ekipman Verimliliği 

 Piyasadaki Rekabete Katkı Sağlanması 

http://www.elektrikrehberiniz.com/otomasyon/endustriyel-otomasyon-10011/
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 ĠĢ Kazalarının Sıfırlanması 

 Enerji ve Zaman Tasarrufu  

 Ġnsan Gücüne Ġhtiyacın Azalması 

 Kararlı Kontrol Mekanizmaları Yaratılması 

 Maliyet Azaltılması olarak baĢlıca sıralanabilir. 

PLK Nedir? 

 

  PLK “Programlanabilir Lojik Kontrolcü” olarak tanımlanabilir. Bu akıllı cihazlar 

programlanabilir özelliktedir. Her bir çevrimde içerisinde bulunan tüm kodlar ve 

fiziksel giriĢ çıkıĢlar taranır. Kodlar iĢlenir ve giriĢ çıkıĢlar algoritmaya göre kayıt 

defteri denilen adreslere aktarılır. 

 

Genel olarak bir PLK sistemi; güç kaynağı, merkezi iĢlem birimi ( MĠB, Central 

Processing Unit - CPU), dijital ve analog giriĢ çıkıĢ modülleri ve haberleĢme 

modüllerinden oluĢur. HaberleĢme modülleri genellikle MĠB üzerindedir fakat ihtiyaca 

göre sisteme ilave edilebilen tipleri de mevcuttur.  

    

Siemens PLK ve ÇeĢitleri 

 

Günümüzde bir çok PLK marka ve modeli bulunmaktadır. En çok bilinen PLK 

üreticileri Siemens, Allen Bradley, Omron, Schneider, ABB, Panasonic, Mitsubishi, 

Wago ve Emerson’dur. Bu tez çalıĢmasında tamamen Siemens denetleyiciler 

kullanılacaktır. Siemens PLK modelleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

- Simatic S7-200, 90’lı yıllarda en sık kullanılan düĢük kapasite bir 

denetleyicidir. Genellikle mikro uygulamalarda ve makine otomasyonlarında sık 

rastlanır. 

 

- Simatic S7-300, Ġleri seviye bir denetleyicidir ve halen sıklıkla kullanılmaktadır. 
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- Simatic S7-400, Büyük fabrikaların ve tesisleri merkezi kontrol birimi olarak 

kullanılmaktadır, çok güçlü bir kontrol yapısına sahip olmasına rağmen S7-

300’e göre yavaĢtır. 

 

- Simatic S7-1200 Yeni nesil S7-200 olarak tanımlabilir. Fonksiyon bloğu yapısı 

ve tüm Siemens programlama dillerini desteklemesi ile çok geliĢmiĢ bir MĠB ’ 

dir ve genellikle mikro uygulamalarda ve makine otomasyonlarında kullanılır. 

 

- Simatic S7-1500 Siemens’in amiral gemisidir, çok efektif ve güçlü bir MĠB 

olup günümüzde yapılması mümkün olan tüm otomasyon uygulamalarına 

altyapı sağlamaktadır. Bu tez çalıĢmasında kullanılan boya kabini kontrol 

otomasyonu PLK’sı S7-1500’dür. 

 

AĢağıda S7-1500 PLK, ona bağlı olan giriĢ çıkıĢ modülleri ve Siemens’in günümüzde 

en sık kullanılan haberleĢme protokollerine ait bir blok Ģema görülmektedir. Bu tez 

çalıĢmasının tüm aĢamalarında en modern ve güçlü haberleĢme protokolü olan ve 

Ethernet IP tabanlı Profinet haberleĢme protokolü kullanılmıĢtır. Yüksek haberleĢme 

hızı ve verimliliği ile Endüstri 4.0’a çok uygundur. 

  

PLK Parçalarının Yapısı ve Fonksiyonları 

 

Merkezi ĠĢlem Birimi (MĠB) 

MĠB, PLK programının tutulduğu, tüm giriĢ-çıkıĢ sinyallerinin okunduğu ve kontrol 

edildiği iĢlemci ve hafıza birimidir. ġekilde sistemin genel yapısı görülmektedir. 
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Merkezi iĢlem birimi (MĠB) 

 

Hafıza (Bellek Elemanları) 

Hafıza, PLK’daki kontrol yazılımını saklamaya yarayan birimdir. Hafıza tipi genellikle 

EPROM  (Erasable Programmable Read Only Memory ) olarak adlandırılan silinebilir, 

programlanabilir ve salt okunabilir ünitedir.  

 

Güç Katı 

PLK sistemlerinde ihtiyaç duyulan besleme gerilimini ve enerjiyi sağlayan birimlerdir. 

Tüm giriĢ- çıkıĢ birimleri, MĠB ve hafıza, güç kaynağı ile enerjilenir.  

 

 

Güç kaynağı 

GiriĢ/ÇıkıĢ Bölümü 

 

MĠB bir PLK sisteminin beyni ise, giriĢ çıkıĢ modülleri de duyu organları olarak kabul 

edilebilir. GiriĢ ve çıkıĢ birimleri dijital ve analog olarak ayrılabilir.  
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Dijital giriĢ ve çıkıĢlar genellikle 24V DC gerilim ile çalıĢır ve sistemin mantığı VAR-

YOK, TRUE-FALSE ve ON-OFF Ģeklindedir. Dijital giriĢlere çalıĢıyor bilgisi, açık-

kapalı sinyalleri, hazır ve arıza bilgileri örnek olarak verilebilir. Dijital çıkıĢlar ise 

genelde bir motora start vermek, bir cihazı açıp kapamak vb. uygulamalar için röle 

çektirme amaçlı kullanılmaktadır. 

 

Analog giriĢ ve çıkıĢlar ise 0-10 VDC veya 4-20 mA sinyalleri ile çalıĢmaktadır. 

Analog giriĢlere sıcaklık bilgisi, basınç değeri, motor frekans geri bildirimi motor akımı 

vb. sinyaller örnek verilebilir. Analog çıkıĢlar ise motor hız kontrolü, oransal vana 

kontrolü gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.  

 

 

PLK’ da giriĢ ve çıkıĢ elemanları 

 

PLK Programlama  

 

PLK programları birkaç farklı formatta yazılabilir. Bu nedenle, bir üreticinin PLK'sı için 

yazılmıĢ programların baĢka bir üreticinin PLK'sı için en az değiĢikliklerle kabul 

edilebileceği, uluslararası bir standart olan IEC 61131-3 kabul edilmiĢtir. Bu, 

kullanılabilecek beĢ farklı programlama dilini belirtir; bunlar MD diyagramları, komut 

listesi, sıralı akıĢ çizelgeleri, yapısal metin ve fonksiyon bloğu diyagramlarıdır. PLK 

programlama için program yazma bilgisine sahip olmayan mühendislerin daha kolay 

hale getirilebilmesi için MD programlama geliĢtirilmiĢtir. ( Bolton, W. (2015). PLC 

Systems. Instrumentation and Control Systems ) 
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EK 2 Robotik Sistemler 

 

Robot ve Robotik 

 

Gerçek bir robot, insan yardımı olmadan hareket edebilen ve farklı iĢler yapabilen bir 

makinedir. Bir insana benzemek zorunda değildir. Aslında, tıpkı gerçek bir insan gibi 

görünen ve davranan bir makine hala uzak bir rüyadır. Uzaktan kumandalı makineler 

gerçek robot değildir, çünkü onlara rehberlik edecek insanlara ihtiyaç duyarlar. 

Otomatik makineler de gerçek robotlar değildir, çünkü sadece belirli bir iĢi 

yapabilmektedirler. Bilgisayarlar da gerçek robotlar değildir çünkü hareket 

edememektedirler. Ancak bu makineler hala robotiğin önemli bir parçasıdır. Hepsi 

gerçek robotların hareket, duyular ve zeka gibi temel yeteneklerini geliĢtirmeye yardım 

ederler.  (Bridgman R. , 2004)  

 

Robotik kavramı ise PLK, PC, yazılım, makine ve kontrol birimleri içeren ve birçok 

mühendislik disiplininin bir araya gelmesiyle oluĢan bir çalıĢma alanıdır.    

       

Endüstriyel Robotlar ve ÇalıĢma Prensipleri 

 

Endüstriyel robotlar, sanayide ve endüstriyel tesislerde kullanılan boya, kaynak, kesme, 

taĢıma vb. iĢlerde kullanılmak üzere tasarlanmıĢ robotlardır. Endüstriyel robot 

sisteminde, uygulama alanında elektrik tahrikiyle çalıĢan mekanik bir kol ve bu 

mekanizmayı kontrol etmek kontrol birimi ve kontrol paneli bulunmaktadır. Operatörün 

yapılmasını istediği hareket eklemlerde dönüĢtürüp ve mekanik kola aktarılmakta ve 

böylece mekanik kol önceden operatörlerin yaptığı hareketleri aynen 

tekrarlayabilmektedir. Bu tür bir düzenekte birden fazla serbestlik derecesi mevcuttur. 

Böylelikle uzayda herhangi bir parçanın istenen yer ve istenen konumda tutulması 

mümkün olmaktadır. 

 

AĢağıdaki diyagramda, robotların tahrikini sağlayan motorlarının çalıĢma prensibi 

görülmektedir. 
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Robot motorlarının çalıĢma prensibi  

 

Robot Tahrik Sistemleri 

 

Robotun tahriki genellikle servo motorlarla sağlanmaktadır. Servo motorlar yüksek 

torklu, hızlı ve kararlı çalıĢan motorlardır. Genel olarak servo motorların, enerji besleme 

ve haberleĢme olmak üzere 2 kablosu vardır DC motorlar gibi konumlarını belirlemek 

için potansiyometrelere ihtiyaç yoktur. Motor miline bağlı bir kodlayıcı ile pozisyon 

kontrolü sağlanır.  

 

 

Servo motor 

 

Bu tez çalıĢmasında servo kontrol ile birlikte pnömatik sistemler de kullanılmıĢtır. 

Genel olarak bir pnömatik sistem; kompresör, ana tank, hava regülatörü, Ģartlandırıcı, 

yön denetim valfleri, silindirler (piston), vanalar, filtreler vs. elemanlardan oluĢur. 
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 Kompresör – Basınçlı havanın üretildiği ekipmanlardır. 

 

 Ana Tank – Kompresörden üretilen basınçlı havanın depolandığı kapalı 

tanklardır.  

 

 

Kompresör ve tankı 

 

 Basınç Regülatörü – Havanın basıncının ayarlandığı ekipmanlardır. 

 

 

Basınç regülatörü (basınç düĢürücü) 

 

 

 ġartlandırıcı – ÜretilmiĢ olan havayı, kuru, kararlı ve temiz hale getiren 

yardımcı ekipmanlardır.  
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ġartlandırıcı 

 

 

 Yön Denetim Valfleri – Hava ile pnömatik ekipmanları yönetmeyi sağlayan 

kontrol yapılarıdır.  

 

 

 

Pnömatik valf tipleri,  konumları ve yolları 

 

 

 Silindirler ( Piston ) – Hava basıncı ile farklı hareket yönü kabiliyetine sahip 

yardımcı ekipmanlardır.  
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Tek etkili silindir 

 

 

 Vanalar – Hava, gaz, buhar ve sıvı gibi akıĢkanların debi, basınç vb. 

parametrelerini kontrol etmeye yarayan ekipmanlar 

 

 Filtreler – Sistemlerdeki toz, pislik vb. kirlilik unsurlarını yakalayan koruyucu 

elemanlar      

 

Robot Programlama 

 

Robot programı, robotun yapacağı hareketleri tanımlayan ve denetleyici içerisine 

yüklenen yazılımdır. Bu tez çalıĢmasında gezdirerek programlama ve koordinat 

girilerek programlama teknikleri kullanılmıĢtır. Sistemdeki kilitleme yapıları MD ve 

YM dilinde kodlanmıĢtır. 
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EK 3 MATLAB Kodları 

 

BaĢlangıç konumundan ve uzunluklardan açı hesabı 

 

d1=str2double(get(handles.edit1x,'String')); 
d2=str2double(get(handles.edit2x,'String')); 
x0=str2double(get(handles.edit3x,'String')); 
y0=str2double(get(handles.edit4x,'String')); 

  
%functions 
alfa = acosd(x0/(sqrt(x0^2+y0^2))) - acosd((d1^2+x0^2+y0^2-

d2^2)/(2*d1*(sqrt(x0^2+y0^2)))); 
beta = 180-acosd((d1^2+d2^2-x0^2-y0^2)/(2*d1*d2)); 

  
set(handles.text9,'String',alfa); 
set(handles.text10,'String',beta); 

  
xs=d1*cosd(alfa); 
ys=d1*sind(alfa); 
x=[0 xs x0]; 
y=[0 ys y0]; 

  
cla reset 
plot(x,y,'g'); 

 

BaĢlangıç açılarından ve uzunluklardan yeni açıya rota simülasyonu 

 

d1=str2double(get(handles.edit1y,'String')); 
d2=str2double(get(handles.edit2y,'String')); 
alfa0=str2double(get(handles.edit3y,'String')); 
beta0=str2double(get(handles.edit4y,'String')); 
alfa_son=str2double(get(handles.edit5y,'String')); 
beta_son=str2double(get(handles.edit6y,'String')); 
u=linspace(alfa0,alfa_son,100); 
w=linspace(beta0,beta_son,100); 
for i=1:100 

  
n1=d1*cosd(u(i)); 
n2=d1*sind(u(i)); 
n3=n1+d2*cosd(u(i)+w(i)); 
n4=n2+d2*sind(u(i)+w(i)); 
x=[0 n1 n3]; 
y=[0 n2 n4]; 
plot(x,y); 
axis([-1*(d1+d2) d1+d2 -1*(d1+d2) d1+d2]); 

  
pause(0.005); 
end 
set(handles.text9,'String',n3); 
set(handles.text10,'String',n4); 
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