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ÖZET 

 

Dünyada tüm sektörlerinde yassı mamule olan talep gün geçtikçe artmakta ve bunu 

müteakip yıllık üretim miktarları da işletmeden daha fazla verimlilik alınarak veya 

yeni üretim hatları kurarak artırılmaktadır. Beyaz eşya, otomotiv ve inşaat sektörleri 

büyüdükçe buralarda kullanılan boyalı saca da rağbet artmaktadır. Bu çalışma örnek 

bir sürekli boya hattının tüm donanımlarıyla tanıtıldığı, haberleşme sistemlerinin 

incelendiği ve tahrik elemanlarının detaylandırılarak tartışıldığı bir tezdir. 

Hattın nasıl çalıştığı, hangi makinelerin ne gibi işlevlere sahip olduğu, çeşitli 

problemlerin nasıl çözüleceği, üretilen boyalı sacın kalite standartlara uygun nasıl 

kontrol edileceği anlatılmıştır. 

Verimli ve sağlıklı bir işletme için büyük öneme sahip olan haberleşme sistemi tezde 

anlatılmış, diğer saha yollarının özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Sürekli boya 

hattında melez haberleşme sistemi kullanılmıştır. Böylelikle PROFIBUS’ın sağladığı 

merkezi sistemin avantajları ile dağıtılmış sistemin saha yolu olan CTNet’in ayaraları 

birleştirilerek bir haberleşme ağı kurulmuştur. Saha yolu olarak seçilen PROFIBUS 

ve CTNet sistemlerinin özellikleri, hattaki kullanım alanları, işlevleri belirtilmiştir. 

SCADA ile sistemin denetimi ve üretim planlama mümkün kılınmış, hataları en aza 

indirgemeye yönelik kolaylık sağlanmıştır. 

Boya hattında oldu gibi birçok sanayide malzemeyi bobin haline getirip sevkıyata 

hazır hale getirmek için kullanılan sarıcı matematiksel olarak modellenip transfer 

fonksiyonu çıkartılmış ve çeşitli ölçütlere göre farklı yöntemlerle uygun kontrolörler 

tasarlanmıştır. Bununla birlikte diğer elektrik motorları ile tahrik edilen sistemlerin 

hız, moment ve gerginlik gibi kontrol yöntemleri tanıtılmış ve çalışma ilkeleri 

tartışılmıştır. 

Bu çalışma ileride demir-çelik veya kâğıt sanayinde sarıcı ve sac gerginlik kontrolü 

konularında yapılacak araştırmalar ile ilerletilebilinir. 
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SUMMARY 

 

Flat steel demand has been growing enormously in the markets all over the world. 

Cold steel producers are improving their lines in order to increasing the production 

per year by reducing time, energy and consumption and system failures or by 

building new lines. As white goods, automotive and construction industries are 

consumpting more coated steels, the demand to paint coated steel is growing as well 

because of ability to make steel more attractive and increased product life. This paper 

introduces continious coating line with its all equipments, communication network 

and discusses control algorithms for motors driven by VSD’s. 

Detailed informayion about line working conditions, machine functions, problem 

solving and tests for paint qualities can be found within this paper. 

A hybrid communication network has been used in this CPL by collaborating the 

advanteges of PROFIBUS and CTNet an example of distributed systems. Properties 

of these both communication networks have been compared step by step, their 

functions have been detailed. SCADA is used to obtain a healthy production 

planning and gained advantages such as reducing line errors. 

Rewinder used for winding painted strips into coil form has been discussed in this 

paper. Its mathematical model and furthermore transfer function have been derived 

and some controller types have been found with different methods. In addition, 

control algorithms such as speed, tension and torque control for machines driven by 

motors have been detailed and their working principles have been discussed. 

This thesis can ben improved by researches about rewinder and strip tension control 

in steel or paper industries. 
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1. GĐRĐŞ 

 

Sürekli boya hattı, sacın parlaklık, sertlik, renk gibi müşterinin istediği fiziksel 

özelliklere sahip olacak şekilde boya ile kaplandığı bir tesistir. Boyalı sac çeşitli 

sektörlerde kullanılmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse beyaz eşya; yalıtım, panel, 

çatı ve duvar kaplama, alt yapı gibi inşaat; ofis mobilyaları, oyuncak, havalandırma 

elemanları, bahçe çitleri, garaj kapıları ve de otomotiv sektörlerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu aşamaya gelinceye kadar sac 120 metrelik üretim hattında 

yaklaşık 1km boyunca birçok işlemden geçirilir ve gergin bir şekilde tekrar sarılarak 

sevkıyata hazır hale getirilir. Boya ile kaplanan sac hammadde olarak aşağıdaki 

bobin tipleri getirilir: 

En pahalı üretim maliyetine ama en iyi kaliteye sahip hammadde ürünü olan 

alüminyumun ömrü çok uzundur ve aşırı çevre koşullarına dayanabilir. Tek eksik 

yönü çelik kadar mukavemeti yoktur. 

Diğer bir hammadde türü zincalume’dur (Galvalume). %55’i alüminyumdan %45’i 

çinkodan oluşan bir alaşımdır. Açık alanlardaki uygulamalarda sıklıkla kullanılır ve 

25 yıldan fazla ömrü vardır. Ancak, nemin havalandırma panellerinde olduğu gibi 

sürekli fazla olduğu yerlerde kullanılmaz. 

En çok boya ile kaplanan sac tipi galvanizli saclardır. %98 çinko ile kaplanan saclar 

uzun ömürlü olmakla beraber genel kullanım alanlarına uygunluğu ve ekonomik 

oluşu ile dikkati çeker. Zincalume’a göre nemli ortamlarda daha fazla kullanılır.  

En az kullanılan hammadde tipi kaplanmamış saclardır. Bu tip saclar iç mekânlarda 

kullanılır, ucuzdur ancak kısa ömürlüdür. 

Türkiye’de %100 yerli sermaye ile yassı mamul üretimini gerçekleştiren Tezcan 

Galvanizli Yapı A.Ş. Đzmit Suadiye’de kurulu bir tesistir. GALVA 2 üretim tesisinde 

boyalı sac üretim kapasitesi yeni sürekli boya hattıyla yıllık 20.000 ton’dan 100.000 

ton’a çıkmış ve rulo göbeğinde kalan boyasız kısım problemi de ortadan kalkmıştır.   
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Üretim hattında 75 m/dak hız ile 0,3–1,2mm kalınlığında ve 600-1500mm 

genişliğinde sacı boyama imkânı vardır. Boyanan saclarda aranan kalite aşağıdaki 

altı kıstas ile belirlenir. 

• Kuru film kalınlığı 

• Parlaklık 

• Adezyon kuvveti 

• Renk 

• Sertlik 

• Çözücü direnci 

Sürekli boya hattının mevcut boya hatlarından farkı sacın her iki yüzeyinin de farklı 

kalitelerde, farklı renklerle boyanabilmesidir. Mevcut hatlarda önce üst yüzey 

boyanıp istenen gergide sarılıyor ve alt yüzeyinin de boyanması için giriş kısmına 

gönderiliyor. Bu işlem hem zaman hem enerji hem de maliyet kaybına neden oluyor. 

Boyanan sac fırında kurutularak ticari kalite standartlarına uygun hale getiriliyor. 

Böylece, üretilen boyalı sac beyaz eşya gibi yüksek standartların göz önünde 

bulundurulduğu sektörlerde kullanılabiliyor. 

Tezin ikinci bölümünde hat bütün donanımlarıyla tanıtılmıştır. Giriş bölümü 

makineleri ve çalışma ilkeleri; üretim bölümü üniteleri, boya kalitesinin ölçümü, 

boya makinelerinin ve fırının çalışma prensibi; çıkış bölümü otomasyonu ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmıştır. 

Tezin üçüncü bölümü hattın haberleşme kontrol sistemine ayrılmıştır. Merkezi ve 

dağıtılmış kontrol sistemlerinin birleşimi olan melez yapının tercih edildiği sistemde 

dağıtılmış saha yolunu oluşturan CTNet haberleşme ağı tanıtılmıştır. Haberleşme 

sistemlerinin birbirinden farkı, hattın kontrol mimarisi detaylandırılmıştır. 
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Dördüncü bölümde hattın gergisini ayarlayan makinelerin mekanik yapısı, tahrikte 

kullanılan elektrik motorlarını, çalışma koşullarına göre kontrol yapıları teorik olarak 

modelleri, uygun kontrolör seçilmesi ve birim basamak cevaplarını incelenmiştir. 

Son bölümde elde edilen sonuçların bundan sonraki boya hatlarında nasıl 

geliştirilebileceği anlatılmıştır. 
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2. SÜREKLĐ BOYA HATTININ GENEL YAPISI VE 

ÇALIŞMA ĐLKESĐ 

2.1 Giriş Bölümü 

Galvanizlenmiş sac hammadde olarak giriş bölümüne getirilir ve işlenmesi için açılır 

ve üretim bölümüne aktarılır. Giriş bölümünü detaylı olarak anlamak için bu 

bölümün mekanik yapısını bilmek gerekmektedir.  

2.1.1 Mekanik Yapı 

Mekanik yapılar hattın akış sırasına uyacak şekilde aşağıda verilmiştir. 

1. Üst Kol Açma Hattı: 

a. Açıcı #1 

b. Sıkma Merdanesi #1 ve #3 

c. Makas #1 

2. Alt Kol Açma Hattı: 

a. Açıcı #2 

b. Sıkma Merdanesi #2 ve #4 

c. Makas #2 

3. Kaynak Makinesi 

4. Kenet makinesi (Dikiş makinesi) 

5. Sıkma Merdanesi #5 

6. Gerdirme Merdanesi #1 

7. Giriş Akümülatörü 
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Alt ve üst kol birbirine paralel üst üste şekilde inşa edilmiştir. Üst ve alt kolların her 

birinde iki çift sıkıştırma merdanesi, bir adet merkezleme ünitesi ve bir adet de 

hidrolik makas bulunmaktadır. Đki açıcı hattı olmasının amacı hattın sürekliliğini 

sağlamaktır. Sistemde bulunan merdaneleri genel olarak ikiye ayırabiliriz. Đlki tahrik 

merdaneleri ki bunlar gerdirme merdaneleridir, diğeri ise yardımcı merdanelerdir. 

Gerdirme merdaneleri elektrik motorlarıyla tahrik edilirken yardımcı merdaneler 

hidrolik motorla sürülür. Yardımcı merdaneler sacın ötelenmesinde yardımcı olurlar, 

hat dururken kaymasını önlerler. 

2.1.2 Çalışma Đlkesi 

Galvanizlenmiş sac boyanmak üzere giriş bölümüne getirilir ve hidrolik yükleme 

arabalarına yüklenir. Hidrolik aksamı yardımıyla bobin arabası ileri – geri, aşağı –

yukarı hareketler yaptırılarak açıcıların tamburlarına getirilir. Açıcıların tamburları 

hidrolik basınç ve pistonlar sayesinde merkezden dışa doğru genişletilir ve sabit 

tutulur. Tamburun bobini veya ruloyu sıkma miktarı basınç anahtarı ile sürekli 

denetlenir. Sıkıştırılan bobin yeterli gergiyi almış bulunmaktadır. Açıcı değişken 

hızla yol alacağı için AA motor bir sürücü ile sürülmektedir. Hat çalışırken sürücü 

AA motoruna moment referansı uygular ve sac ters kuvvet ile gergin tutulur. Hat 

durduğu zaman bobin kendi ataleti ile dönmeye devam edip gerginliğinin 

bozulmaması için pnömatik fren devreye girer. Hatta iki açıcının bulunmasının 

sebebi giriş bölümünde herhangi bir arıza olduğunda diğer koldan üretime bölümüne 

besleme yapabilmek ve hattın kapasitesini artırmaktır.  

Bobin açıcıya konulduktan sonra ucu tablaya getirilir. Tablanın amacı yukarı – aşağı, 

ileri – geri hareketlerini yaparak sacın sıkıştırma merdanesi çiftine kadar 

ötelenmesinde yardımcı olur. Sıkıştırma merdanesi iki adet merdaneden oluşur. 

Bunlardan altta olanı avara merdane iken üstteki merdane hidro motor ile sürülmekte 

ve aşağı – yukarı hareketleri yaparak sacın ötelenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu 

merdaneler kauçuk kaplı olduğundan sacın tutulmasına yardımcı olurlar. Sıkıştırma 

merdanesi ile tutulan sac merkezleme ünitesinden geçmektedir. Amacı sacın hat 

üzerinde ekseninden kaymasını engellemektir. 

Merkezleme ünitesi transformatöre benzetilebilir. Sacın her iki kenarını da algılamak 

için alıcı ve verici sargılar bulundurur. Manyetik endükleme prensibine göre çalışan 
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bu ünitenin fonksiyonu şu şekildedir: Sac çerçeveden geçerken verici sargıya 

sinuzoidal gerilim referansı uygulanır ve sacın pozisyonuna göre alıcı sargıda gerilim 

endüklenir. Endüklenen gerilim servo valfine çıkış olarak iletilir ve açıcının 

pozisyonu, referans pozisyonuna ulaşacak şekilde hidrolik olarak hareket ettirilir.  

Bobinin ucu herhangi bir sebepten zedelenmiş ise hidrolik makas yardımıyla kesilir 

ve sac kaynak makinesine veya kenet makinesine kadar iletilir. Kaynak makinesinin 

ve kenet makinesinin temel amacı aynıdır. Üst ve alt kol açıcılarından gelen sacları 

birbiri ile birleştirmektir. Aynı işlevi gören iki makinenin de bulunmasının sebebi 

içlerinden biri arızalanırsa hattın sürekliliği diğer makine ile devam ettirilmesidir. 

Kollardan birinde bobin biterse hattı durmaması için diğer kolda bulunan sac bobini 

ile kaynak makinesi veya kenet makinesi yardımıyla birbirine birleştirilir. Dikiş 

işlemi sırasında saca ayrıca bir delik açılmaktadır ki dikiş bölümü kaplama 

makinelerine geldiğinde kaplama makineleri sacdan uzaklaşsın ve dikişli sacın 

merdanelere vereceği zarar engellensin. 

Kenet makinesinden çıkan sac hattın ilk GM çiftine gelir. Bu merdane kauçuk 

yüzeylidir ve frenli AA motorları sürücü ile sürülmektedir. GM#1 açıcılardan gelen 

sacı çekerek istenen gerginliği saca uygular. Ayrıca merdanelerin üzerine basan baskı 

merdanesi bulunmaktadır. Gayesi giriş bölümü durduğunda girişten gelen sacın 

akümülatöre kaçmasını engellemek için maksimum sürtünme sağlamaktır.  

Gerdirme merdanesinden geçen sac akümülatör isimli yapıda depolanır. 

Akümülatörde ne kadar sac biriktirilmek istendiği SCADA’dan referans olarak 

girilir. Akümülatör üzerindeki lazer algılayıcı sacın pozisyonunu enterpolasyon 

yaparak hesaplar ve 4- 20 mA geribesleme olarak PLC’ye gönderir. PLC, PI 

kontrolör çalıştırır ve PI kontrolör çıkışı ayarlanabilir bir katsayı (Overspeed) ile 

çarpılarak Gerdirme Merdanesi #2 çiftinin hızıyla toplanarak GM#1 motorunun hız 

referansı olur. Overspeed potansiyometresi akünün ne kadar dolu tutulacağına karar 

verir. Eğer overspeed %0’a eşit ise akü giriş ve üretim çalışmaya devam ettikçe 

pozisyonunu korur; çünkü GM#1’in hızı GM#2’nin hızına eşittir. Eğer overspeed 

%100 ise GM#1 çifti GM#2 çiftinden en fazla %25 daha hızlı döner. Akümülatör 

üzerinde sacın gergin tutulabilmesi için akümülatör motoru akım kontrollü çalıştırılır 

ve bir potansiyometre yardımıyla sürücüsüne gerginlik yani akım referansı girilir.  



 

7 

Hattaki tüm gerdirme merdanelerinin üzerinde kauçuk yüzeyli baskı merdaneleri 

bulunmaktadır. Amacı hat durduğunda sacın gerdirme merdanelerinin üzerinden 

kaymasını engellemektir. Baskı merdaneleri pnömatik pistonlarla hareket ettirilir. 

Akümülatör kullanılmasının sebebi giriş bölümünü üretim bölümünden yalıtmaktır. 

Girişte oluşabilecek istemli veya istemsiz duruşlarda akümülatörde depo edilmiş sac 

120 saniye boyunca üretim bölümüne aktarılabilir ve hat sürekliliğini korur. Bu 

durum özellikle açıcılardan birinde bobin bitip diğer açıcıdaki bobinle birleştirilmek 

istenildiğinde faydalı olur. Akümülatörün sac depolama kapasitesi hattın çalışma 

hızına, akümülatörün yüksekliğine ve akümülatörde bulunana merdane sayısına 

bağlıdır.  

 

2.2 ÜRETĐM BÖLÜMÜ 

Üretim bölümü galvanizli sacın bir takım ön işlemlerden geçirildikten sonra astar ve 

son kat olarak boyanıp kurutulduğu bölümdür.  

2.2.1 Mekanik Yapı 

Hattın akış sırasına uygun dizilişi aşağıda verilmiştir: 

1. Temizleme Tankları (Alkali tanklar, fırçalama, sıcak ve soğuk su ile 

durulama) 

2. Kimyasal Kaplama 

3. Gerdirme Merdanesi#2 

4. Astar Boya Makinesi ve Fırını 

5. Soğutma Ünitesi #1 ve #2 

6. Gerdirme Merdanesi#3 ve #4 

7. Son Kat Boya Makinesi ve Fırını 
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2.2.2 Çalışma Đlkesi 

Giriş akümülatöründen çıkan sac önce delik algılayıcısından geçer. Bu algılayıcı sac 

üzerinde kenet yapılırken oluşturulmuş deliği görür ve kaplama makinelerine gelince 

merdaneleri sacdan uzaklaştırır ki kenetli sac özel yapım boya merdanelerine zarar 

vermesin. Bunu sağlamak için sıkıştırma merdanesinin (SM#6) tamburuna takılmış 

hat kodlayıcısı kullanılır. Delik geçer geçmez kodlayıcı saymaya başlar ve kaplama 

merdanelerine vardığında PLC valfleri tetikler. Sıkıştırma merdanesi (SM#6) ile akü 

arasında yükseklik farkı vardır. Yukarıdan aşağıya inen sacın kaymaması için 

merkezleme ünitesi kullanılır. Giriş bölümündeki merkezleme üniteleri gibi sacın 

pozisyonu endüktif algılayıcılarla algılanır ve pozisyonuna göre hidrolik valfe çıkış 

verilerek sacın pozisyonu 10 cm’ye kadar düzeltilir.  

 

Şekil 2-1: Kenar Takip Kontrolü 

2.2.2.1 Temizleme Prensibi 

Sıkıştırma merdanesinden geçen sac üzerindeki kirliliklerin alınması için temizleme 

bölümüne girer. Galvanizlenmiş sac üzerinde biçimlendirme yaparken leke 

oluşmasın diye hafif yağ ile kaplanır. Sacın boya ile kaplanabilmesi için yağın 

kaldırılması gerekir. Bunun için alkali tanklar kullanılır. Hattın hızına göre sistemde 
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bir veya iki adet alkali tank bulunur. Sürekli boya hattında iki adet alkali tank 

mevcuttur. Đlkinde 65°C’de ısıtılmış alkali solüsyonu (NaOH) yüksek basınçlı 

spreylerle sacın her iki yüzeyine de uygulanır.  

 

Şekil 2-2: Alkali Temizleme Tankları 

Bu işlem sonrasında mekanik fırçalama devreye girer. Burada alkali tankının 

temizleyemediği yüzeysel kirler ve de passivize edilmiş galvanizli saclar fırçalanır. 

Passivize edilmiş galvanizli saclar paslanmaya karşı direnç sağlarlar. Dolayısıyla 

boya kaplamadan önce passivizasyonun kaldırılması gerekmektedir. Fırçalama iki 

çift doğrudan yol alan AA motoru ile tahrik edilen fırçadan oluşmaktadır. Fırçalama 

sırasında ortaya çıkan zerrecikler alkali solüsyon spreyi ile uzaklaştırılır. Bu spreyin 

basıncı kullanıcı tarafından ayarlanmaktadır.  

 

Şekil 2-3: Fırçalama Ünitesi Çalışma Prensibi 
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Şekil 2-4: Fırçalama Ünitesi Yan Kesit 

 

Fırçalamanın akabinde sıcak su durulama tanklarında 65°C’de alkali solüsyon sac 

üzerinden temizlenir. Buralardan çıkan 70°C sıcaklığında gazlar fan aracılığı ile 

uzaklaştırılır. Soğuk su durulama tankı da sıcak su durulama tankından işlev olarak 

farkı yoktur. Hedefi sac üzerinde kimyasal kaplama girmeden önce alkali solüsyon 

bırakmamak ve sacı soğutmaktır. Aksi takdirde sıcak alkali solüsyonu kimyasal 

kaplama merdanelerinin kaplamalarına zarar verir. Çıkan sac son olarak hava ile 

kurutularak, kimyasal kaplama bölümüne iletilir.  

 

Şekil 2-5: Sıcak ve Soğuk Su Durulama 

 

Sac astar boyaya girmeden evvel kimyasal kaplama işlemi uygulanır ki boya saca 

işleyebilsin ve sac paslanmaya karşı dayanıklı olsun. Bunları sağlayabilmek için sac 

kromik asit ile kaplanır. Dikkat edilmesi gereken husus temizleme tankları sonunda 

sacın üzerinde kesinlikle alkali solüsyonunun bulunmamasıdır; çünkü 
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alkali solüsyon ile kromik asit birbirlerini nötralize eder. Kromik asit sacın üzerine 

1–3 µm kalınlığında uygulandığında sacın yüzeyini yakar ve sacın adezyon kuvvetini 

artırır. Sac üzerindeki kimyasalların hemen ve hızlıca kurutulması gerekmektedir. Bu 

yüzden kimyasal durulamada tankının sıcaklığı 70°C’e çıkarılır. Durulamadan 

hemen sonra havalı kurutmada sacın yüzeyine hava üflenerek sacın sıcaklığı 35°C’e 

getirilir.  

Sac kromik asit ile kaplandıktan sonra Gerdirme Merdanesi#2 çiftine gelir. Bu 

merdane çifti hattın hızını kontrol eden merdanelerdir. Operatör masasından girilen 

referans hat hızı Gerdirme Merdanesi#2A motoruna aktarılır. 

2.2.2.2 Boyama Teknolojisi 

Boya pigmentlerden, reçineden, çözücülerden ve katkı maddelerinden oluşan ince, 

sürekli bir filmdir.  Pigmentler küçük tozlardan oluşan boyaya renk ve saydamlık 

veren, boyanın parlaklığını belirleyen, UV ışınlarına karşı boyanın renk 

dayanıklılığını sağlayan maddededir. Reçine ise pigmentleri ince bir film şeridi 

oluşturmak için birbirine ve uygulanan yüzeye bağlar. Aynı zamanda, boyanın 

sertliğini, sürekliliğini ve esnekliğini sağlar. Çözücülerin görevi boyanın 

akıcılığını(viskozite) sağlamak, dolayısıyla boyanın yüzey üzerinde akmasına 

yardımcı olur. Çözücüsü az olan boyanın viskozitesi yüksek olur, yüzey üzerinde 

kalın gözükür ve işlenmesi daha zordur. Çeşitli organik bileşenlerden (Kerosen, 

Aseton, Metil Etil Keton, alkol, glükol, ester, vs.) oluşabileceği gibi çözeltinin içinde 

su da bulanabilir. Boya fırında kurutulduğu zaman çözeltiler buharlaşarak boyanın 

içinden uzaklaşır. 

Üretim hattında kullanılan ve kullanılabilen boya tipleri Epoxy, Polyseter, Silikon 

Ployster ve Fluorocarbon’dur. Kısaca boya tiplerinin özelliklerinden bahsetmek 

gerekirse: 
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• Epoxy: 

 Astar boyadır 

  Krom bakımından zengin 

 Korozyona karşı korunaklıdır 

 Saca uyguladığı adezyon kuvveti yüksektir 

 Maliyeti düşüktür 

• Polyester: 

 Genellikle sacın üst yüzeyine son kat olarak uygulanır 

 UV ışınlarına karşı dayanıklılığı çok iyidir 

 Maliyeti uygun düzeydedir, kalite – maliyet oranlarına göre en iyi 

seçimdir 

 Yalıtım ve inşaat sektörlerinde en çok kullanılan tiptir  

• Silikon polyester: 

 Sadece sacın üst katına son kat boya olarak uygulanır  

 UV ışınlarına karşı dayanıklılığı çok iyidir 

 Polyesterlere göre daha pahalıdır 

• Fluorocarbon(PVF2): 

 Mükemmel dayanıklılık sağlar 

 Esnekliği diğer boya çeşitlerine göre çok daha iyidir 

 Boyama için kullanılabilecek en pahalı boya çeşididir 

 Ağır koşullarda en fazla koruma sağlar 
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Fırının amacı boyayı uygun sıcaklıkta kurutmaktır. Eğer istenilen sıcaklık 

uygulanmazsa boyanın kalitesinde aşağıdaki değişiklikler gözlemlenebilir: 

Tablo 2-1: Fırın Sıcaklığına göre Boya Özelliklerinin Değişimi 

 Düşük Sıcaklık Yüksek Sıcaklık 

Sertlik Düşük Yüksek 

Esneklik Đyi Kötü 

Renk Zayıf Zayıf 

Parlaklık Yüksek Düşük 

Neme dayanıklılığı Düşük - 

Çözücü dayanıklılığı Düşük - 

Süreklilik - Zayıf 

Boyanın içindeki çözücüler belli bir tutuşma sıcaklığında kolayca yanabilmesi, 

boyadan buharlaşanların tutuşmada patlayabilmesi ve her boyanın kendine özgü 

tutuşma noktasına sahip olması ve bu noktanın boyanın aleve maruz kaldığında 

yanmaya başlama noktası olması boya güvenliğini önemli kılmaktadır. Bu nokta 

boyanın aleve maruz kaldığında yanmaya başlama noktasıdır. 

Her boyanın LEL’i (Low Explosive Limit) farklıdır. LEL, boyanın çıplak ateşe 

maruz kalmadan tutuşmaya başladığı limittir. LEL’in belirleyen etkenler sıcaklık ve 

çözücü konsantrasyonudur.  
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2.2.2.3 Boya Kalitesi 

Boyalı sac tüm dünyada kabul edilmiş bazı fiziksel testleri sağlamak zorundadır. Bu 

testler tüm dünyada standart olarak kabul edilmiştir. Ancak şu da bilinir ki boya 

sürecinde çok fazla değişken vardır, dolayısıyla aynı test sonuçlarına sahip sac 

bobinleri üretmek çok zordur.  

Boyanın kalitesini belirleyen altı ana madde vardır. Bunlar kuru film kalınlığı, 

parlaklık, adezyon, renk, sertlik ve çözücü direncidir. 

• Kuru Film Kalınlığı (DFT) 

Saca likit boya uygulanır. Bu likit boya iki ana hammaddeden oluşur: Çözücü ve 

partikül. Çözücüler partiküllerin sacın üzerine homojen bir şekilde yayılmasını 

sağlarlar ve fırında tahliye edilirler. Tahliyeden sonra sacın yüzeyinde kalan 

partiküllere DFT denir. Yeterli miktarda çözücü bulunmazsa sacın üzerinde şekil 

bozuklukları oluşur. Tam tersi, çok fazla çözücü bulunursa bu seferde fırın 

yüklenmiş olacağından doğru DFT elde edilemez ve hat hızı düşürülür. Çözücü 

yüklemesi en fazla %2 olmalıdır (LEL – Düşük Patlama Limiti). DFT saca 

uygulanan boyanın kalınlığıdır.  

Boya ile işlenen sacın yüksek maliyete sahip olmaması için, DFT’nin referans 

değerlerinde uygulanması gerekir. Bunlar astar kaplama için 5 mikrometre, Ön 

kaplama için 15 ila 20 um ve arka kaplam için ise 5 µm’dir. DFT mikrometre ile 

ölçülür.  

• Parlaklık (Gloss) 

Boyamanın temel amacı dış görünümdür. Aynı renk ile boyanmış iki sac paneli 

birbiriyle karşılaştırılırsa parlaklıklarının aynı olması gerekir. Görünümde 

oluşabilecek tutarsızlıklar müşteri tarafından kesinlikle kabul edilmez. Kullanılacak 

uygulamaya göre çeşitli parlaklık değerleri vardır. Örnek olarak beyaz eşyada %90 

gibi yüksek parlaklık değeri gerekirken, inşaat sektöründe bu oran %25, çatı 

kaplamalarında ve ofis mobilyalarında %10 gibi düşük değer gerekir. Bundan dolayı 

boya süreci yapılırken parlaklık hesaplanır ve buna göre PMT (Peak Metal 

Temperature) adı verilen Tepe Metal Sıcaklığı ayarlanır. Eğer PMT düşük olursa 
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parlaklık yüksek, yüksek olur ise parlaklık düşük olur. Parlaklık “gloss meter” adı 

verilen elektronik bir cihazla ölçülür. 

• Adezyon 

Adezyon testi kritik öneme sahiptir. Boyanın galvanizli sacın yüzeyine sıkıca 

tutunmasını kontrol eder ki boya sacdan soyulmasın, çatlamasın veya sacın 

kenarından kopmasın. Bu testi başarı olmamışsa boyama sürecinde sac yüzeyinin 

temizlenmesi, boyanın fırında kurutulması veya boyama işlemleri sırasında hata 

yapılmıştır ve son kullanıcıya teslim edilemez. 

• Renk 

Boyanan sacın rengini kontrol etmek için örnek boyanmış sac ile ışık altında uzman 

birisi tarafından karşılaştırılır. Rengi iç kategoriye ayırabiliriz: Bunlar açık/koyu, 

daha kırmız/daha yeşil ve daha mavi/daha sarı. Đnsan gözünün yanı sıra 

spectrophotometre de kullanılabilir. 

• Sertlik 

Uygulama alanına göre sac üzerindeki boyanın farklı sertliğe sahip olması gerekir. 

Örnek olarak raf olarak kullanılacak sacdaki boyanın esnek olamaması, çizilmeye ve 

bükülmeye imkân sağlamaması gerekir. Boyadaki sertliğin testi dünyada standart 

olarak kullanılan B, HB, F, H, 2H, 3H kurşun kalemleriyle yapılır. En yumuşak 

kalem ile başlanır ve boyayı sacdan ayırmaya çalışır. Ucu kırılırsa bir sonraki sert uç 

kullanılır. Ucun kırılmadığı ama boyanın sac yüzeyinden kalktığı uç tipi boyanın 

sertliğini ifade eder. 

• Çözücü Direnci 

Boyanın çeşitli çözücü içerikli maddelerle birlikte olduğu zamanki direnci çözücü 

direnci olarak adlandırılır. Özellikle beyaz eşya ürünlerinde bu test uygulanılır. 
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2.2.2.4 Boya Hataları 

Sac boya ile kaplanırken boya merdanelerinde oluşabilecek çeşitli yırtılmalar, 

yabancı cisimlerin merdanelere yapışması boyalı sacın kalitesini düşürür ve 

müşterinin ürünün reddetmesine sebep olur. Bu da sac, boya, enerji, iş gücü ve 

zaman maliyetlerinin artmasına neden olur. Çeşitli boya hataları aşağıdaki gibidir: 

• Uygulama Merdanesi Kabarcığı 

Boya merdanelerinin yüzeyindeki polyüretan maddenin içine kaçmış herhangi bir 

yabancı maddenin yüzey kalınlığının zamanla azalmasıyla ortaya çıkar. Merdanenin 

her dönüşünde bu cisim saca temas eder ve sacın üzerinde bir işaret bırakır. 

• Uygulama Merdanesi Eziği 

Uygulama merdanesinin üzerinde ki bir alanın yırtılması veya yabancı bir maddeyle 

kaplanması sonucu yaş filme temasında kendi yüzeyi kadar leke bırakan bir hatadır. 

Genlikle nakliye sırasında oluşan fiziksel darbeler yüzünden ortaya çıkar. 

• Merdane Lekesi 

Sacın kenar keskin olduğundan uygulama merdanesinden geçerken merdanenin 

yüzeyini yırtabilir. Bu durumda merdanenin yüzeyi paralel olmaktan çıkacak ve 

yırtılmanın olduğu noktada daha fazla yaş film birikecektir. Bu da sac yüzeyinde 

farklılık ortaya çıkaracaktır. Bu noktada boya sac yüzeyinde kabarcık yapacaktır. 

• Akış Çizgileri 

Sacın yüzeyinde oluşan küçük paralel çizgilerdir. Oluşma sebebi uygulama 

merdanesinin çok yavaş dönmesidir. Bu sorunu gidermek için uygulama 

merdanesinin hızının yaş film kalınlığının değişimine etki etmemek koşuluyla 

artırılması gerekmektedir. 
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• Frosting 

Sacın üzerinde çok fazla boyanın oluşmasıyla görülür ve müşteri tarafından hiç 

istenmeyen bir durumdur. Boyalı sac kuruduğunda yüzeyde küçük ince tepecikler 

meydana gelir. Uygulama merdanesin hızının belli oranlarda düşürülmesi, boya 

viskozitesinin düşürülmesi ve uygulama merdanesi ile toplama merdanesinin 

arasındaki basıncın artırılması bu problemi ortadan kaldırır. 

• Kenar Boncuğu 

Sacın kenarına fazlaca yoğun bir şekilde yaş film uygulanması sonucu ortaya çıkar. 

Boya kuruduğunda bu parçalar parçalanır. Yaş film kalınlığının azaltılması ve 

merdane sac arası baskının artırılması bu sorunu halledecektir. 

• Basınç Kabarcığı 

Genellikle uygulama merdanesi ile sac arasında yeterli miktarda basınç olmadığı 

zaman sacın yüzeyinde kabarcıklar ortaya çıkar. 

• Pigment Şeridi 

Sacın yüzeyi boyunca farklı renkte bir şerit görülüyorsa bu pigment şerididir. 

Oluşma sebebi boya haznesindeki yaş boyanın yüzeyinin zamanla kuruması ve 

toplama merdanesi tarafından uygulama merdanesine iletilmesidir. Bir başka sebep 

de toplama merdanesi çok yavaş dönmesidir. Problemi çözmek için boya haznesinin 

aralıklarla sürekli karıştırılması gerekmektedir.  

• Kirli Şeritler 

Sac yüzeyi boyunca çizgiler oluşması bir yerden kirli parçacık geldiğini 

göstermektedir. Bu kir uygulama merdanesinden, boyadan, atmosferden veya hattan 

gelebilir. Müşteri tarafından kesinlikle kabul edilmeyen bir durum olup kurşun 

kalemle parçacığı çıkarmak bir çözüm yoludur. 

2.2.2.5 Boya Makineleri Çalışma Prensibi 

Boya makineleri iki adet kafadan oluşur. Üst ve alt kafalar sacın her iki yüzeyini de 

aynı anda boya kaplayabilirler. Kafalar da iki adet merdaneden oluşurlar. Bunlar 
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boya alma ve uygulama merdaneleridir. Bu merdaneler AA motor ile tahrik olup, 

motorlar da AA sürücüler ile yol almaktadır. Doğal olarak, istenilen momenti 

sağlayabilmek için dişli kutusu kullanılmaktadır. Moment, merdanelerin saca ne 

kadar baskı yapacağına, merdanelerin ne kadar hızlı döneceğini belirlediğinden boya 

kalitesini doğrudan etkilemektedirler. Üst kafada uygulama merdanesinin saca 

basması avara merdane sayesinde gerçekleşmektedir. Bu baskı vidalı kriko ile 

ayarlanır. Alt kafada ise sacın ağırlığı uygulama merdanesinin saca yaptığı baskıyı 

belirler. Aynı zamanda yaş film kalınlığı uygulama merdanesi ile boya toplama 

merdanesinin birbirine yaptığı basınca da bağlıdır. Bu baskı yine bir vidalı kriko ile 

ayarlanır. 

 

Şekil 2-6: Boya Makineleri Genel Görünüş 

 

Şekil 2-7: Boya Makineleri Yan Kesit Görünüşü 

Her kafanın bir boya haznesi mevcuttur. Boya varillerden pnömatik pompa ile 

hazneye devir daime tabii tutularak doldurulur. Boyadaki pigmentlerin varilde 

aşağıya çökmemesi için hava ile çalışan bir pompa mikser ile sürekli karıştırılır. 



 

19 

 

Boya makinelerinde iki tip boyama şekli vardır: Đleri yönde boyama ile geri yönde 

boyama. Đleri yönde boyamada uygulama merdaneleri hat ile aynı yönde 

dönmektedir. Bu tarz boyama daha çok ince film kalınlığı gerektiğinde kullanılır. Bu 

da astar ve son kat arka kaplamalarda uygulanır. Sac ile uygulama merdanesinin 

yüzey temasları geri yönde boyamaya nazaran daha az olduğu için merdanelerin 

yüzey yıpranması uzun sürer.  Uygulama merdanesinin hızı deneyimler sonucunda 

hat hızından %1 - %2 daha az olması ve toplama merdanesinin hızı ise uygulama 

merdanesi hızının %10- %25’i kadar olması gerekir.  

Geri yönde boyamada sac ile uygulama merdaneleri birbirlerine ters yönde dönerler. 

Bu sebepten aralarında sürtünme daha fazla olur, bu merdane yüzeylerinin çabuk 

aşınmasına sebep olur. Ancak bu tip boyama şeklinde saca 15 – 20µm kalınlığında 

boya kaplanır. Bu da son kat üst kaplamada kullanılır. Uygulama merdanelerinin hızı 

hat hızında %20 daha fazla olup, toplama merdanelerinin hızları ise uygulama 

merdanelerinin hızlarının %10-25’idir. 

Yaş film kalınlığı merdanelere uygulanan basınca, merdane hızına ve viskoziteye 

bağlıdır.  

Hatta toplamda üç adet boya makinesi vardır. Bunlardan ikisi son kat için değişimli 

olarak kullanılır. Bir tanesi kullanıldığında diğerinin merdaneleri temizlenir. Böylece 

renk değiştirilmek istendiğinde hattı durdurmaya gerek kalmaz. GM#2’den çıkan sac 

astar boya odasına girer. Astar boya makinesinde sacın her iki yüzeyine ileri yönde 

aynı anda 5µm kalınlığında epoxy primer boya uygulanır. Böylece, kimyasal 

kaplamada olduğu gibi ayrıca paslanmaya karşı dayanıklılığı pekiştirir. Bunu 

boyanın içindeki bir miktar krom ile sağlar. Kullanılan boyada %35–45 parçacık, 

%55–65 oranında ise çözücü bulunur. Astar boya makinesinden çıkan sac hemen 

astar fırınına girer. Fırına girişinde bir radar algılayıcı bulunmaktadır. Bu algılayıcı 

pozisyonu ölçer ve PID ‘ye geri besleme olarak bildirilir. Bu bölüme daha sonra 

tekrar değinilecektir.  
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2.2.2.6 Fırın Çalışma Prensibi 

Genel olarak boya hatlarına üç çeşit fırın konulabilir. Bunlar Infra – Red, Induction 

veya Konveksiyonel fırın olabilir. Fırın seçimi hattın hızına, yakıt tipine, yakıt 

masrafına, fabrikanın fiziksel olanaklarına ve çevre koşullarına göre belirlenir. 

Konveksiyonel fırınlar fazla miktarda havanın ısıtılıp yakılır ve fırın içinde 

dolaştırılır ve sacın her iki yüzeyine de uygulanarak çalışır. Fakat bu tip fırınlar ısı 

kaybının fazla olması sebebiyle verimsizdir. Ayrıca, sac kalınlığı değiştiği takdirde 

hattın durması gerekir; çünkü yakılan havanın fazla olduğundan, sıcaklığının 

değiştirilmesi de zaman alacaktır. Kısaca diğer tip fırınlardan da bahsetmek 

gerekirse, Induction tipi fırınlar mikrodalga fırının çalışma prensibine sahiptirler. 

Ancak 5µm’den kalın kaplı boyalarda başarılı sonuçlar veremez. Diğer bir fırın 

çeşidi olan Infra-Red tipi fırınlar ise endüstride uzun zamandır var olmasına rağmen 

sürekli boya hatlarında yeni kullanılmaktadır. Sac kalınlığı değiştiği zaman hattın 

durmasına sebep yoktur; çünkü bu fırınlar kendi sıcaklığını kısa zamanda 

ayarlayabilmektedir. Ayrıca konveksiyonel fırınlara nazaran iki kat (%65) verimlilik 

sağlar. Fırın içindeki deliklerden sacın iki yüzeyine de etki edecek şekilde 232°C’de 

sıcak hava uygulanarak kurutulur. Sac fırın içinde ilerlerken salınım yapmaması 

esastır. Bunu sağlayanlar ise GM#3 ve GM#4 çiftidir. Aksi takdirde sacın yüzeyine 

farklı basınçta hava uygulanacağı için renk (ton) dalgalanması meydana gelir ki bu 

kaliteyi zedeler. 

Fırın kullanılmasının amacı boyayı uygun metal sıcaklığında kurutmaktır. Kurutma 

sıcaklığı sacın ve boyanın çeşitli fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bunlar sertlik, renk, 

çözücü direnci vs.’dir. Genel olarak epoxy astar boyalarda bu sıcaklık 220 – 230 

°C’de en uygun sonuçlar vermektedir. Aksi takdirde boyalı sacın fiziksel özellikleri 

değişecektir. SBH’da “catenary” konveksiyon fırın tipi kullanılmaktadır. Catenary 

denmesinin sebebi sacın fırın öncesinde ve sonrasında çeşitli mekanik aksamlar 

tarafından tutulması ve fırın içerisinde halat gibi asılı kalmasıdır.  
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Şekil 2-8: Fırın Çlışma  Đlkesi 

 

Fırın üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümün veya odanın kendine ait gaz 

ateşleyicileri bulunur. Ateşleyici havayı ısıtır ve sacın üzerine üfler. Bu sıcaklık 

referansı hat operatörleri tarafından belirlenir. Bölüm sıcaklığı hat hızına doğrusal 

olarak bağlıdır. Öncelikle temiz hava işletmeden boya odalarına gelir ve sonra fan 

aracılığıyla oksitleyicinin (oxidiser) ısı eşanjörüne gider. Akabinde ısınan hava astar 

ve son kat fırınına uygun metal sıcaklığında gider. Temiz hava astar ve son kat fırının 

1 ve 2 numaralı bölümlerine değişken miktarda 3 numaralı bölümüne ise sabit 

miktarda gönderilir. Ayrıca ateşleyiciler için de ayrı bir hava ihtiyacı vardır. Fırınlara 

verilen hava daha sonra temizlenip dışarı atılabilir duruma gelmesi için oksitleyicide 

yakılır. Atılan havanın miktarı solvent yüküne, ısıtılan havaya bağlıdır.  

 

Şekil 2-9: Fırın Hava Kontrolü 
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Oksitleyici ünitesi hem astar hem de son kat fırınları için kullanılır. Fırınlardan dışarı 

atılan hava burada 1 saniye boyunca 750°C’ye kadar ısıtılır.  Böylelikle, havanın 

içindeki “Volatile Organic Components” (VOC) – karbon, hidrojen ve oksijenden 

oluşur. – parçalanarak atmosfere zararsız bir şekilde verilir. Ortaya çıkan maddeler 

su buharı, azot ve karbon dioksittir. Atmosfere verilen hava aynı zamanda temiz 

havayı ısıtmak için de kullanılır ki bu temiz hava da fırınlara ısıtılmak üzere 

verilecektir. Böylelikle enerji sarfiyatında tasarruf yapılmış olunur. 

 

Şekil 2-10: Kirli Hava Çıkış Kontrolü 

 

Fırından çekilen hava verilen temiz havadan çok daha önemlidir; çünkü emilen hava 

artışı hattı güvenlik nedeniyle durdurabilir, temiz hava girişindeki artış ya da eksiklik 

kolayca sistem tarafından dengelenebilir. Temiz hava fırından emilen havayı 

dengelemek için fırınlara verilir. Bölümlerde solvent monitörler bulunmaktadır. Eğer 

solvent (çözücü) konsantrasyonu %25’i geçerse solvent (çözücü) monitörler alarm 

verir. %25 konsantrasyon patlama tehlikesi yaratır. 

Fırından çıkan sac davlumbaz ve su ile çevre sıcaklığına eşit olacak şekilde 

soğutulur. Davlumbazın içindeki spreyler sayesinde sacın her iki yüzüne de aynı 

anda soğuk su püskürtmektedir. Soğuk su tank içinde devir daime tabii tutulur ki su 

soğuyabilsin. Bunun için hattın dışında soğutma kulesi inşa edilmiştir. Minerallerin 

sacdaki boyaya tesir etmemesi için demineralize su kullanılmaktadır. Soğutmanın 

akabinde havalı kurutma ile sacın üzerindeki nem alınır ve GM#3’te merdaneler 

üzerinde kaymasını önlenir. 
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Şekil 2-11: Davlumbaz ile Soğutma Ünitesi Genel Görünüş 

 

Giriş fırını ile GM#3 arasında sacın ortadan ilerlemesi için merkezleme ünitesi 

kullanılır. Diğer merkezlemelerden farklı olarak bu merkezleme ünitesi geriye doğru 

da sacı ortalayabilmektedir.  

Gerdirme Merdanesi#3’ten dolaşan sac son kat boya odasına gelir. Son katta astar 

boyamada olduğu gibi sacın iki yüzeyi de boyanır. Fakat üst yüzeyde, alt yüzeye 

göre daha kaliteli boya kullanılır. Alt yüzey astar katta olduğu gibi 5µm kalınlığında 

boya ile kaplanırken üst yüzey 15 – 20µm boya ile kaplanır. Bunun sebebi üst 

yüzeyin herkes tarafından görülebilirken alt yüzey bobin açılmadıkça gözükmez. 

Böylelikle alt yüzey daha az maliyetli olur, bunun tersine üst yüzeyin maliyeti daha 

fazla olur. Üst kafa merdaneleri geri yönde dönerken, alt kafa merdaneleri ileri yönde 

döner. Alt kafa merdaneleri de geri yönde döndürülerek sacın alt yüzeyine 20µm 

kalınlığında boya uygulanabilir; ancak bu hem maliyeti artırır, hem de sac ile 

uygulama merdanesinin arasında basınç üst kafaya göre az olduğundan çok zordur. 

Bununla birlikte hat hızı da alt kafanın geri yönde boya kaplamasını engeller. Son 

katta işleme tutulan sac son kat konveksiyon fırınına verilirken fırın girişindeki radar 

algılayıcı sacın algılayıcıya olan uzaklığını ölçerek Gerdirme Merdanesi#4 çiftine 

geri besleme olarak iletir. Sac astar fırınında olduğu 232°C’de kurutulur. Fırın çıkışı 

astarda olduğu gibi aynı işlemlere maruz tutulur. Bunlar havalı ve sulu soğutmadır.  
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Şekil 2-12: Sacı Soğutma Bölümü Çalışma Prensibi 

 

Üretim bölümünde sac son olarak GM#4 çiftine gelir. Bu merdane çifti GM#3 ile 

fırın için gerginliği ayarlar. Amaç her iki fırın içinde de sacın salınımsız bir şekilde 

istenilen referans pozisyonunda yol almasıdır. 

2.3 ÇIKIŞ 

Üretim bölümünde boya ile kaplanan sac çıkış bölümünde tekrar sarılarak bobin 

haline getirilir ve sevkiyata hazırlanır. Çıkış bölümü de giriş bölümünde olduğu gibi 

üretimden bağımsız çalışabilir.  

2.3.1 Mekanik Yapı 

1. Çıkış Akümülatörü 

2. Merkezleme Ünitesi #6 

3. Soğuk Cilalama 

4. Gerdirme Merdaneleri (GM#5) 

5. Sıkıştırma Merdanesi (SM#8) 

6. Çıkış Makası 
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7. Sıkıştırma Merdanesi (SM#9) 

8. Kenar Merkezleme 

9. Sarıcı 

10. Çıkış Bobin Arabası 

11. Kayışlı Kaptırma 

2.3.2 Çalışma Đlkesi 

GM#4 çiftinden çıkan sac çıkış akümülatörüne girer. Bu akümülatörün görevi de 

aynen giriştekinde olduğu gibi çalışma koşullarını üretim bölümünden yalıtmaktır. 

Buna göre bir bobin sarma işleminin tamamlanması sonrasında, yeni sarım işlemi 

için çıkış bölümündeki hareket durdurulması halinde; çıkış akümülatörü, hareketin 

yeniden başlatılacağı ana kadar üretim bölümünden ilettiği malzemeyi biriktirecektir. 

Bu işlem akümülatörün biriktirme kapasitesi yeterli olduğu sürece geçerlidir, buna 

göre çıkış bölümündeki uzun süreli duruşlar üretim bölümündeki hareketin de 

aksamasına neden olacaktır.  

Akümülatör moment kontrollü ile çalıştırılmaktadır. Bunun için gerekli olan moment 

referansı kullanıcı tarafından belirlenmekte ve ilgili noktadan akümülatör motor 

sürücüsüne ulaştırılmaktadır. Buna göre akümülatör sabit bir moment referansına 

göre, sac banda gerginlik kuvveti uygulamaktadır. 

Sac bant akümülatöründen çıktıktan sonra, merkezleme ünitesinden geçer. Đşlevi 

üretim bölümünün ilk merkezlemesi ile aynıdır. Yukarıdan aşağıya doğru akan sacı 

ortadan geçecek şekilde kontrol etmektir. Endüktif algılayıcılar sayesinde sacın 

pozisyonu belirlenir ve bir servo valf ile kontrol edilir. Bu işlem otomatik olarak 

gerçekleştirilir. Hattın beşinci gerdirme merdane çifti olan bu merdaneler GM#5 

olarak isimlendirilir ve fiziksel yapı olarak hattaki diğer gerdirme merdaneleri ile 

aynı özelliklere sahiptir. 

GM#5 çiftinin asıl görevi; akümülatörün gerginlik kontrolü esaslı konum kontrolüne 

sağlamak, bunun yanında sarma hattının başında bulunarak sac bandın sarma 

hattında hareket etmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca GM#5 merdane çifti; sarma hattı 
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bobin değiştirme işlemi için hareketsiz olduğu zaman, sac bandın çıkış akümülatörü 

tarafından çekilmesini engellemektir. Akümülatörde ne kadar sac biriktirilmek 

istendiği SCADA’dan yüzde referans olarak girilir. Akümülatör üzerindeki lazer 

algılayıcı sacın pozisyonunu enterpolasyon yaparak hesaplar ve 4–20 mA geri 

besleme olarak sürücüye gönderir. Sürücü bu analog bilgiyi işler ve 0 – 100% 

değerine dönüştürür ve PLC’ye gönderir. Đşlemci PI kontrorlör çalışıtırır ve 

limitlenmiş PI kontrolör çıkışı ayarlanabilir bir katsayı (Overspeed) ile çarpılır ve 

GM#2 çiftinin hızıyla toplanır. Toplanan sonuç GM#5 sürücülerine aktarılır. 

Overspeed potansiyometresi akünün ne kadar dolu tutulacağına karar verir. Eğer 

overspeed %0’a eşit ise akü giriş ve üretim çalışmaya devam ettikçe pozisyonunu 

korur; çünkü GM#5’in hızı GM#2’nin hızına eşittir. Eğer overspeed %100 ise GM#5 

çifti GM#2 çiftinden en fazla %25 daha hızlı döner. 

Buna göre çıkış akümülatörü her zaman en alt işletme seviyesinde bulunmaktadır. 

Çıkış sarma hattının durması halinde; üretim bölümü çalışmaya devam ettiği için, 

üretim bölümünden iletilen sac bandın biriktirilebilmesi amacıyla akümülatör 

seviyesi yükselecektir. Sarma hattının durma süresi akümülatör kapasitesi ile 

sınırlıdır, akümülatör en üst seviyeye ulaştığı zaman üretim bölümündeki hareket de 

kesilecektir. 

GM#5’e gelmeden soğuk cilalama bölümünde sacın üzerine adezyonu güçlü plastik 

film yapıştırılır ki ileriki üretim aşamalarında boya zarar görmesin. Cilalamadan 

sonra sac hattaki sekizinci sıkıştırma merdane çiftinden geçmektedir. Bu merdane 

çifti giriş bölümdeki sıkıştırma merdane çiftleri ile aynı özelliklere sahiptir ve elle 

kumandalı çalışma süresince sacın sıkıştırılarak her iki yönde hareket ettirilmesini 

sağlamaktadır. Đşlevi çıkış bölümü durduğunda sacı makasa kadar iletmektir. 

Sarma hattında bobin değiştirme işlemi sırasında öncelikle kenet makinesiyle 

birbirine tutturulmuş iki sacın bulunduğu yerin kesilmesi gerekmektedir, bu amaçla 

hidrolik makas kullanılmaktadır. Makası kullanmak için diğer bir sebepte müşterinin 

sipariş verdiği tonaja ulaşıldığında gelen sacı durdurup kesmektir. 

 

 



 

27 

Sarma hattının son hareket düzeneği sarıcıdır. Sarıcı normal işletme biçimi olan 

otomatik çalışmada iken sabit moment referansı ile moment kontrollü 

çalıştırılmaktadır. Bunun yanında bobin değiştirme işlemleri sırasında elle kumanda 

edilen sarıcı, açıcıda olduğu gibi düşük bir hız referansı yardımıyla çalıştırılmaktadır. 

Sarılan sac bobini ucu hidrolik makas ile kesildikten sonra, sac bandın ucu sarıcı 

yardımıyla toplanmaktadır. Yeni bobin işlemine geçebilmek için hidrolik makas 

önünde bulunan sac bandın ucu sarıcıya kadar ilerletilir ve bu aşamada sarma 

hattında bulunan GM#5 ve SM#8 merdane çiftleri elle kumanda edilerek düşük bir 

hız referansı ile çalıştırılmaktadır. Sac bandın ucu sarıcı kıskacına kaptırıldıktan 

sonra otomatik konumda sarma işlemi başlatılır. Sarma işlevi sırasında kenar kontrol 

son derece önemlidir. Hattaki diğer merkezleme üniteleri gibi sacın pozisyonunu 

algılar ve servo valfi tetikleyerek sarıcıyı merkezden 15cm sağ veya sol yönde 

hareket ettirir ve sacın düzgün sarılmasını sağlar. 

 

Şekil 2-13: Sarıcı Kenar Takip Kontrolü 
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3. HABERLEŞME KONTROL SĐSTEMLERĐ 

 

3.1 Genel Özellikler 

Sistemlerin büyüklüğüne, kapsamına göre kontrol sistemleri üçe ayrılır: 

3.1.1 Merkezi kontrol sistemleri 

Merkezi kontrol sistemi, işlemciden (CPU), güç ünitesinden (PSU), dijital ve/veya 

analog giriş/çıkış kartlarından, başka haberleşme sistemleri ile dâhil olması 

gerektiğinde haberleşme kartlarından ve pozisyon kontrolü gibi çeşitli uygulamalara 

yönelik fonksiyon kartlarından oluşur. Mantıksal devre uygulamaları PLC üzerinden 

gerçekleştirilir. Sayısal haberleşme ağ teknolojisinin gelişmesi sayesinde merkezden 

uzakta bulunan giriş/çıkışlar için (algılayıcılar, valfler, aktüatörler, selenoidler, 

kodlayıcılar, vs…) uzak giriş/çıkış kartları kullanılmaktadır. Bu istasyonlar ile 

haberleşme ise PROFIBUS-DP yoluyla yapılmaktadır. PROFIBUS-DP haberleşme 

ağı SIEMENS marka PLC’lerin standart olarak desteklediği bir sayısal haberleşme 

ağıdır. Bu kotada önemli olan PLC’nin program tarama periyodunun sahayolunun 

periyoduna senkron olmasıdır. 

Sahada bulunan kodlayıcılar, motorları tahrik eden sürücülere giden referanslar veya 

onlardan gelen geri beslemeler 5ms’nin altında olması gerekmektedir; çünkü 

gelişmiş sürücülerin içlerinde bulunan kontrol algoritmalarının örnekleme periyodu 

0,5ms ile 5ms arasındadır. Bu bilgileri kaybetmeden, veri kaybına uğramadan 

sağlıklı bir şekilde işleyebilmek için PLC’nin ve sahayolunun kısa sürede tarama 

işlemini yapması gerekir. Đstasyon sayısı arttıkça, alınan ve gönderilen veriler 

çoğaldıkça sahayolunun çevrim hızı düşer. Aynı zamanda PLC’de denetlenen 

mantıksal devrelerde yapılacak değişiklilerin esnekliği ve programın okunabilirliği 

azalacaktır. 
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3.1.2 Dağıtılmış kontrol sistemleri 

Dağıtılmış kontrol sistemlerinde sistem kontrolünü sağlayan algoritmalar merkezi 

sistemlerin aksine tek bir işlemcide her bir uç birimde (düğüm) işlenmektedir. Başka 

bir deyişle, her bir düğüm çevresinde bulunan giriş/çıkışları, kodlayıcı bilgilerini 

kendi içinde bulunan işlemcisinde kullanır, sahayoluna iletmez. Bunun sonucunda 

sahayolu fazla yüklenmemiş olur. Bu hususta önemli olan nokta sistemde mevcut 

dağınık kontrolörlerin birbirleriyle eşzaman(senkron) olmasıdır. 

Bir kontrol sisteminde, düğüm olarak kullanılacak bir motor sürücüsüne akıllı bir 

işlemcinin eklenmesi daha ekonomik ve esnek bir donanım yapısı oluşturmaktadır. 

Basit anlamda eklenecek programlanabilir işlemci modülü fazladan bir güç 

kaynağına ihtiyaç duymadan mevcut sürücünün donanımını kullanacaktır. Bu sayede 

kazanılan donanım esnekliği, gerektiğinde kontrol ağının genişletilmesi için yeni 

kontrol birimleri eklenmesine imkân verecektir. Kâğıt ve metal sektörlerinde sıklıkla 

kullanılan açıcı-sarıcı uygulamaları birbirleri ile iletişimli çalışan çok sayıda ayrık 

kontrol düzeneği bu ağ yapısında birleştirilir. Merkezi yapıda bulunan bir PLC 

sistemine göre çok daha esnek ve ekonomik bir yöntemdir. [16] 

3.1.3 Melez (Hibrid) kontrol sistemleri 

Melez kontrol sistemi yukarıda anlatılan merkezi ve dağıtılmış kontrol sistemlerini 

bünyesinde barındıran ve her ikisini de kullanan kontrol sistemidir. Merkezi ve 

dağıtılmış kontrol sistemlerinin yararlarını kullanır. Merkezi kontrol ile tek bir 

işlemciden bütün kontrol algoritmasını işlerken, uzak noktalarda hızlı çevrim süresi 

gerektiren noktalarda dağıtılmış kontrol mimarisinden faydalanır. 

3.2 Sahayolu Özellikleri 

Hangi model kontrol mimarisi uygulanmış olsun, endüstriyel tesislerde verimli ve 

düşük maliyetli üretim yapmak veri iletişiminin sağlıklı bir şeklide yapılarak kontrol 

fonksiyonlarının istenen şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olur. Günümüzde 

birçok firma kendi sahayolunu yaratmıştır. Dolayısıyla endüstriyel bir sistem için 

tasarlanacak sahayolunda kurulum kolaylığı, maliyet, basitlik ve arızalara 

dayanıklılık gibi ölçütlere dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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Teze konu olan boya hattı otomasyonunda aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak iki 

çeşit sahayolu tasarlanmıştır: PROFIBUS-DP ve CTNet. 

• Kurulum Kolaylığı 

Merkezi kontrolör olan PLC PROFIBUS-DP haberleşme altyapısına sahip bir 

işlemciyi bünyesinde bulundurur. Uzak giriş/çıkış modüllerinin tamamı PROFIBUS-

DP’ye kolaylıkla dâhil edilebilir. AA sürücüleri ise PROFIBUS-DP sahayolunu 

standart olarak desteklemez; ancak üzerine takılacak bir SM-PDP modülü sayesinde 

sahayoluna dahil olurlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus her bir üniteye 

(sürücü, uzak giriş/çıkış kartları, vs.) birbirinden farklı istasyon adreslerinin 

verilmesidir. 

CTNet ise Control Techniques şirketinin kendi ürünleri için tasarladığı bir 

sahayoludur. Dağıtılmış kontrol mimarisi için gerekli olan ikinci işlemci modülü 

(SM-APP) bu sahayolunu standart olarak desteklemektedir. 

• Basitlik 

Her iki tip sahayolunu herhangi bir arıza sonucu tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini 

sağlamak mühendislere verilecek kısa bir eğitimden sonra kolay olacaktır. Ayrıca 

hattaki veri iletişimi hatası sürücü üzerindeki ilgili parametrelerden kolaylıkla 

gözlemlenebilir.  

• Dinamik Performansı 

Gerçek zamanda kontrolün gerçekleştirileceği bir sahayolu, sistemde yer alan fiziksel 

bileşenlerin zaman sabitlerine uyumlu olmalıdır. Örneğin, sahayolunda kapalı çevrim 

bir kontrol mevcut ise, geri besleme veya referans bilgisinin güncelleştirme süresi, 

kontrol çevrimindeki zaman sabitine yakın ve hatta senkron olmalıdır. Bu özellik, 

aktarılmak istenen bilginin tanımlanan zaman diliminde iletilebilmesi ve davranışın 

kararlı olması için gereklidir. Saha yollarını birbirinden ayırt eden iki önemli düşük 

seviye protokolleri vardır. Bunlar veri modeli ve ortama erişimdir. Veri modeli 

verilerin sahayolunda izledikleri yolu ve kimliklerini tanımlarken, ortama erişim 

protokolü, tüm kullanıcıların ortama erişme biçimini belirtir. 
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• Çeşitli ortama erişim yapıları 

o Ana/Uydu modeli (Master/Slave) 

Ortama erişim yapısı özellikle merkezi kontrol yapılarında kullanılır. Temel özelliği 

bir düğümün ana düğüm olması ve diğer uydu düğümlere mesajlar 

gönderebilmesidir. Uydu düğümler ana düğümün isteklerini cevaplarlar; fakat 

birbirleri arasında iletişimde bulunamazlar. 

o Sıralı Đzin Çevrimi (Token Ring) 

Bu ortama erişim modelinde düğümler sıra ile gönderilir. Düğümler sırası geldiği 

zaman veriyi iletir ve işini bitirdikten sonra hakkını bir sonraki düğüme bırakır. [16] 

Böylelikle bu protokol oldukça esnek bir yapı sağlar. Bu protokolün bir diğer faydası 

herhangi bir ana düğüme ihtiyaç duymadan düğümlerin gönderilebilmesidir. Ancak 

sakıncalı bir durum gönderilecek mesajın belirlenen zaman aralığından uzun olması 

durumunda ortaya çıkar. [14] Bu tür zamanlarda verinin tamamı gönderilemez ve 

gönderilemeyen parça bir sonraki çevrimde gönderilir. 

o Taşıyıcı Duyarlı Çoklu Erişim ve Çakışma Algılama (CSMA/CD) 

Gönderilecek düğüm sahayolu boşalana kadar bekler ve gönderme işlemi sırasında 

başka bir düğümün göndermiş olduğu mesajın kendi mesajı ile çakışma durumunu 

izler. Bu tip ortama erişim protokolü kontrol mimarileri için uygun değildir. 

• Veri Modeli 

o Üretici / Tüketici Modeli (Producer / Consumer) 

Düğüm tarafından üretilen mesaj hedef düğüme göre değil, mesajın içeriğine göre 

belirlenir. Başka bir deyişle aynı bilgiye ihtiyaç duyan düğümler bu mesajı 

alabilirler. Böylelikle bant genişliği verimli bir şekilde kullanılır. 
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o Kaynak / Hedef Modeli (Source / Destination) 

Verilerin kimliği, hedef düğümün adresi ile belirtilir. Global adresleme olanağı 

olduğundan aynı veri birçok düğüme de iletilebilir. Lakin aynı mesajı alacak bir 

düğüm grubu seçilemez.  

Bu bilgiler ışında Boya Hattı Otomasyonunda kullanılan saha yollarını aşağıda 

belirtilen şekilde özetleyebiliriz: 

PROFIBUS-DP sahayolu veri modeli olarak Kaynak / Hedef tipini ve ortama erişim 

protokolü olarak da Ana / Uydu modelini esas alır. CTNet ise dağıtılmış kontrol 

mimarisine uygun olduğundan veri modeli olarak Üretici / Tüketici, ortama erişimde 

ise Sıralı Đzin Çevrimi protokolünü destekler. 

3.3 Hattın Kontrol Mimarisi 

Boya hattı otomasyon sisteminin kontrol mimarisi, merkezi kontrol sistemini 

oluşturan PROFIBUS-DP ile dağıtılmış kontrol sistemini belirleyen CTNet’in 

beraber kullanılmasından oluşan gelişmiş melez kontrol mimarisidir. Merkezi kontrol 

sistemi hatta çok sayıda bulunan dijital giriş/çıkışları, boya kaplama makineleri 

motor sürücülerini, hat hızını belirleyen gerdirme merdane çiftini kontrol eder ve 

onlara hız referansı uygular, geri beslemeleri alır ve işler. Açıcılarda, sarıcılarda ve 

fırın içi gergi kontrolü sağlayan gerdirme merdanelerine moment referansı gönderir.   

Dağıtılmış kontrol yapısı ise, açıcılarda çapa bağlı gergi kontrolü; sarıcıda çapa bağlı 

gergi kontrolü ile eylemsizlik kompanzasyonu ve de fırın içi gergi kontrolünü 

sağlamakta kullanılır. Bu işlevleri gören AA ve DA sürücülerine uygulama (SM-

APP) ve haberleşme modülü takılarak (SM-PDP) her biri PROFIBUS-DP 

sahayoluna dâhil olurlar. AA sürücülerinde SM-APP ve SM-PDP; DA sürücüsünde 

ise sadece ikinci işlemciye ve CTNet haberleşme altyapısına sahip MD29AN kartı 

takılmıştır.  

 

SM-APP uygulama modülü işlemcisinin yanında ayrıca CTNet haberleşme özelliği 

taşımaktadır. Ayrıca üzerlerinde takılı uygulama modüllerinin ikinci işlemcileri ile 

ayrık kontrolör yapısına ulaşırlar. CTNet ile fırın içi gergi kontrolünde yer alan 



 

33 

gerdirme merdaneleri birbirlerine pozisyon geri beslemelerini gönderirler. Bununla 

birlikte ayrık kontrolör yapısında çalıştırılan sürücüler birbirleriyle eşzamanlı hale 

getirilirler.  

AA ve DA motor sürücüleri SM-APP ve MD29AN isimli programlama ve 

haberleşme modülleri ile ağa bağlanmakta ve her bir sürücü içerisindeki ilgili bölüme 

ait kontrol fonksiyonunu yürüten program blokları işletilmektedir. Buna göre hattın 

her bölümünde bulunan AA motor sürücüleri birbirleri ile CTNet ağı üzerinden 

haberleşerek eşzamanlı bir şekilde tek bir düzeneğin kontrol işlemini 

yürütmektedirler. CTNet ağındaki tüm kullanıcıların kontrol programlarına ve/veya 

parametrelerine SYPT isimli yazılım aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 

Uzak nokta giriş-çıkış (I/O) birimleri ise sahadaki analog ve dijital sinyallerin 

PROFIBUS üzerinden iletimini sağlayan I/O terminalleridir. Bu I/O grupları 

PROFIBUS ağı üzerinde birer uç birim olarak tanımlanır. Merkezleme makineleri de 

hatta PROFIBUS ağı ile bağlanmaktadırlar. Her bir merkezleme ünitesi hattın ana 

kontrolöründen bağımsız bir kontrolöre sahiptirler. Bu kontrolörler sistemden sadece 

hız ve sacın genişlik, kalınlık bilgilerini almaktadırlar. Merkezleme ünitesindeki 

kontrolörler kendi algılayıcılarıyla CANBUS haberleşme ağını kullanarak iletişime 

geçerler. Bunların haricinde SCADA sisteminin PROFIBUS hattına dâhil 

edilebilmesi için bilgisayarın PCI kartına CP5612 PROFIBUS adaptör kartı 

takılmıştır. 

Boya hattı saha yollarında toplam 53 adet uç birim kullanılmıştır. Bu uç birimlerin 

yapılarına ve çeşitlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir. Haberleşme ağ yapısı ekte 

verilmiştir: 
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Tablo 3-1: Haberleşme Ağı Düğüm Sayısı Dağılımı 

  
PROFIBUS - 

DP CTNet 
Düğüm Adı Adet Adet 
AA Motor Sürücüsü 29   

Uzak Giriş/Çıkış 4   

SCADA 1   

Merkezleme Üniteleri 9   

HMI 2   

Ana Kontrolör 1   

Fırın Kontrolörü 1   

Açıcı   2 

Sarıcı   1 
Fırın Đçi Pozisyon 
Kontrolü   3 

Buna göre sürekli boya hattında bulunan PROFIBUS-DP ve CTNet ağ kullanıcı 

birimlerinin hattın bölümlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3-2: Bölümlere Göre Düğüm Sayısı Dağılımı 

GĐRĐŞ 
DÜĞÜM 
ADEDĐ 

AA Motor Sürücüsü 7 

Uzak Giriş/Çıkış 2 

HMI 1 

Merkezleme Ünitesi 2 

ÜRETĐM  

AA Motor Sürücüsü 16 

Ana Kontrolör 1 

Fırın Kontrolörü 1 

SCADA 1 

Merkezleme Ünitesi 5 

ÇIKIŞ  

AA Motor Sürücüsü 6 

DA Motor Sürücüsü 1 

Uzak Giriş/Çıkış 2 

HMI 1 

Merkezleme Ünitesi 2 
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Açıcı ve gerdirme merdaneleri gibi bazı uç birimleri hem PROFIBUS-DP hem de 

CTNet hattında kullanılmaktadırlar.  

Sürekli boya hattının toplam uzunluğu yaklaşık 120metre olup PROFIBUS-DP 

haberleşme ağı hattı sadece paneller arasında değil, kumanda masalarındaki uzak 

nokta I/O birimleri ve merkezleme üniteleri gibi çeşitli yerlere de ulaşmaktadır. 

Dolayısıyla kat ettiği mesafe 120 metrenin üzerindedir. Hattın sağlıklı çalışabilmesi, 

gürültülerden parazit kapmaması için üretim bölümü panellerine bir adet PROFIBUS 

tekrarlayıcısı ve kuvvetlendiricisi konulmuştur. 

3.4 Bilgi Đletimi Yöntemi 

PROFIBUS-DP ve CTNet haberleşme ağlarını kurarken öncelikle ağın erişim hızının 

belirlenmesi gerekir. Bu hususta hatta bulunan uç birim sayısı ve hattın toplam 

uzunluğu önem kazanmaktadır. 

PROFIBUS-DP ağında kullanılan erişim hızı 1.5Mbit/s iken CTNet ağında 

2.5Mbit/s’tır. CTNet en fazla 2.5Mbit/s hızını desteklediği için bu hız seçilmiştir. 

PROFIBUS-DP ise 12Mbit/s’a kadar haberleşme ağının hızını destekler. Ancak ağı 

kurarken arıza veya bakım çalışmalarında mühendislerin herhangi bir ayar 

yapmalarına yer vermemek için standart ayarlarında bırakıldı. Her bir uç birim 

noktasına 0 – 126 arasında bağımsız bir adres verilir. Bu motor sürücüleri ve 

merkezleme üniteleri, HMI’lar ve uydu PLC için ilgili parametre değişikliği 

yapılarak ayarlanırken, uzak giriş/çıkış kartlarındaki “bus coupler”’larda DIP 

SWITCH olarak adlandırılan tırnak anahtarlar ile yapılır. 

PROFIBUS haberleşme ağı Ana/Uydu erişim yapısını kullanır. Buradaki ana düğüm 

hattın kontrolörü olan CPU 414-2DP model PLC’ dir. Kontrolör çeşitli analog ve 

dijital algılayıcılara ve senaryoya göre uydu düğümlere hız, moment, akım referansı 

gönderir veya hidrolik valfleri tetikler. CTNet ise sıralı zincir erişim yapısını 

kullanmaktadır. Ağı kurabilmek için bilgi iletim periyodunun belirlenmesi ve ağ 

üzerinde eşzamanlılık sinyalinin üretilmesi gerekmektedir. Bunu hat üzerindeki bir 

motor sürücüsü kullanılır ki bu da GM#4 çiftinin ana merdanesidir. Bu motor 

sürücüsünün seçilmesinin bir sebebi vardır. Velev ki, herhangi bir fan motoru 

sürücüsü bu görevi gerçekleştirecek düğüm olsaydı, bu sürücü arıza yaptığı zaman 
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eşzamanlılık sinyali üretemeyecek ve iletim periyodunu sağlayamayacaktı. Bu da 

hattın durması demekti. Oysa ki, sürücünün çalışmaması hattı durdurmayı 

gerektirmemelidir.  Bu yüzden hattın çalışması için son derece öneme sahip GM#4 

motor sürücüsü bu görevi gerçekleştiren düğüm olarak kabul edilmiştir. 

CTNet haberleşme ağını sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için bilgi iletim periyodunun 

erişi hızına uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çevrim içi bilgi hızlı ve 

yavaş olarak isimlendirilmiş iki kanaldan oluşmaktadır. Sürekli boya hattı CTNet 

haberleşme ağında hızlı çevrim içi kanal 10ms, yavaş çevrim içi kanal ise 100ms 

olarak belirlenmiştir.  

3.5 SCADA 

Boya hattında üretim kontrol odasında bir adet SCADA bilgisayarı bulunmaktadır. 

SCADA programı olarak SIEMENS’in tasarladığı ve ürettiği WinCC 6.0 programı 

koşturulmaktadır. SCADA bilgisayarı PLC’ den ve hattan gelen alarmları, geri 

beslemeleri, giriş/çıkış durumlarını, hattın gergisini, algılayıcıların değerlerini 

gösterdiği; aynı zamanda reçete uygulamaları yaparak PLC’ ye ve sürücülere hız ve 

gerginlik referansı gönderdiği için PROFIBUS-DP ağına dâhil olması gerekmektedir. 

Bu yüzden bilgisayarın PCI slotuna bir adet CP5612-A2 kartı takılmıştır.  

3.6 CTNet Haberleşme Sistemi 

Üretim hatlarında hız kontrolü, pozisyon kontrolü gibi hızlı dinamiğe sahip 

uygulamalarda düğümler arasında ivedi bilgi erişiminin gerçekleştirilebilmesi için 

haberleşme sistemlerine gereksinim vardır. Eşten eşe veri iletişiminde erişim hızı ve 

iletim mesafesi bu anlamda önem kazanmıştır.[3] CANBUS bu yapıyı şu anda 

destekleyen bir endüstriyel haberleşme sistemidir. Lakin bu yapının erişim hızı ve 

iletim mesafesi uygulamalarda sınırlı kalmıştır. [16]. 

CTNet sahayolunun en dikkat çekici noktası dağıtılmış kontrol mimarisini 

desteklemesidir. Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi dağıtılmış kontrol mimarisinde 

her düğüm, ki bu uygulamada her sürücü kendi kendini kontrol eder ve istenilen 

senkronizasyon mesajları, parametreleri gönderir. Haberleşme hızı saha yollarında 

kabloların mesafesi, direnci ile doğrudan alakalıdır. Desteklediği kabloların 
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özellikleri iki damarlı, ekranlı, 64,4pF/m kapasiteye sahip Belden 9999 

kablolarıdır.[4] 

CTNet haberleşme ağını kullanabilmek için Control Techniques marka sayısal AA 

motor sürücülerinde SM-APP ikinci mikroişlemci modulü ile Mentor isimli sayısal 

DA motor sürücülerinde MD29AN ikinci mikroişlemci modülü takılmalıdır. Bu 

modüller CTNet sahayolunu standart olarak desteklemektedir.[15] SYPT programı 

sayesinde sürücüler arası senkronizasyon mesajları ve hangi parametrelerin hangi 

sürücülere gönderilip hangi sürücülerden ne gibi parametrelerin okunacağı 

ayarlanabilmektedir.  

CTNet sahayolunda gerçek zaman kontrol bilgilerinin bir noktadan başka bir noktaya 

verimli ve eşzamanlı aktarımı gerçekleştirebilmek için hızlı ve yavaş adında iki kanal 

bulunmaktadır. Ayrıca, çevrimden çevrime aktarılmayan, bir olaya bağlı olarak veri 

iletişimi gerçekleştirilen kanal da bulunmaktadır. Çoğunlukla çevrim dışı bilgi 

kanalı, bir kullanıcı düğüme bilgi yüklemek veya durum bilgisi tespit etmek için 

kullanılır. [14] 

CTNet haberleşme ağında veri iletim sayısının fazlalığı öngörülen sınırların üstüne 

çıkması durumda çeşitli aksaklıkların ortaya çıkmasına ve veri kaybına neden 

olacaktır. CTNet saha yolunun getirdiği çeşitli sınırlamalar aşağıdaki gibidir: 

1. CTNet saha yolunun haberleşme hızı en fazla 5 Mbit/s olabilmektedir. Bu 

hızda düğümler arası mesafe tekrarlayıcı olmadan en fazla 100metre 

olmalıdır. [4] Haberleşme hızı düşürüldüğü takdirde mesafe uzamaktadır. 

2. Düğüm sayısı en fazla 255 olmalıdır. 

3. Veri haberleşmesinde sinyal yansımalarının engellenmesi için haberleşme 

ağının başına ve sonuna 82 Ohm’luk sonlandırma dirençleri takılarak veri 

kaybı engellenir. [14] 
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4. HAREKET DÜZENEKLERĐNĐN MODELLENMESĐ VE 

KONTROLÜ 

 

Sürekli boya hattında üç çeşit temel hareket düzeneği bulunmaktadır. Bunlar açıcılar, 

gerdirme merdaneleri, akümülatörler ve de sarıcıdır. Esas görevleri hattaki sacı 

ilerletmektir. 

4.1 Açıcı 

Hatta iki adet açıcı makinesi bulunmaktadır. Giriş bölümünün başlangıç elemanları 

olan bu donanımlar mekanik olarak birbirine paralel olarak inşa edilmişlerdir. 

Đsimleri üst kol için Açıcı 1 (AÇ#1) ve alt kol için Açıcı 2 (AÇ#2)’dır.  

Hatta iki adet açıcı bulunmasının sebebi hattın sürekliliğini sağlayarak zamandan, 

enerjiden ve verimlilikten kazanmaktır. Hat çalışırken açıcılardan sadece biri 

belirlenen gerginlikte sac vermektedir. Diğer açıcıdaki sac ise kaynak makinesine ya 

da dikiş makinesine kadar getirilip bekletilmektedir. Çalışan açıcıdaki sac bittiği 

zaman giriş bölümü durdurulur ve biten sacın ucu ile yeni sacın başı yukarıda 

belirtilen iki makineden biriyle birbirine tutturulur. Bu işlemin süresi akümülatörün 

sac depolama kapasitesine bağlıdır. Boya hattında iki sacın birbirine tutturulması en 

fazla 120 saniye sürmelidir. Bu süre zarfında akümülatörün tepesine kadar dolu olan 

sac üretim bölümüne verilmeye devam edilmekte, bunu müteakip akümülatördeki 

sacın miktarı azalmaktadır. 

Akümülatörü ve dolayısıyla üretimi besleyen giriş bölümünün sürekli çalışma koşulu 

açıcıların sac bobinlerini kesintisiz açtığı çalışma biçimidir. Bu biçim aşağıdaki 

koşullara bağlıdır: 

1. Girişe sac veren açıcıdaki sacın bitmesine kadar devam ettirdiği çalışma 

süreci 

2. Üretim bölümünün çalışıp çalışmaması ve giriş AKM’de sac miktarının oranı 
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Giriş bölümünün çalışmasının aşağıdaki maddelerde belirtilen sebepler nedeniyle 

durması ve tekrar sürekli çalışma biçimini almasına kadar geçen süre, geçici çalışma 

süreci olarak adlandırılır. 

Giriş bölümünü durduracak nedenler: 

• Giriş bölümüne kesintisiz sac veren açıcı motor sürücüsünde oluşabilecek aşırı 

akım, zorlanma, kodlayıcı gibi hatalar 

• Üretim bölümünün herhangi bir sebepten dolay durması ve bunu müteakip 

giriş bölümünün giriş akümülatörüne sac vermeye devam ederek 

akümülatörün maksimum depolama kapasitesine ulaşması 

• Çalışan açıcıda sac bitmesi ve diğer alt veya üst kol açıcısındaki sac bobinin 

devreye alınması 

Giriş bölümünü sac ile besleyen açıcıda bobin tükendiği zaman giriş bölümü 

durdurulur ve beklemede olan açıcıdaki sac ile kaynak makinesine veya dikiş 

makinesine kadar elle kumanda (manüel) edilerek getirilir. Bu noktada sürekli halden 

farklı olarak açıcıyı tahrik eden AA motoruna dijital sürücüsü yardımıyla moment 

referansı değil düşük hız referansı uygulanır. Sürücüye uygulanan hız referansı sacın 

çizgisel hızını 17m/dak’ya getirir. AA motoru kapalı çevrim hız kontrollü 

çalıştırılmış olur. Geri besleme elemanı ise açıcı motor miline takılı olan kodlayıcıdır 

(enkoder). Kodlayıcıdan gelen sinyaller dijital motor sürücüsünün içine hız referansı 

ile karşılaştırır ve çıkan hata sürücünün kontrolöründen geçerek motora hız referansı 

olarak tekrar uygulanır.  

Sürekli çalışma durumunda iki sac birbirine kenetlendikten sonra giriş bölümü 

çalıştırılır. Geçici çalışma akümülatörünü anma seviyesine kadar doldurmak için 

giriş bölümünün hızı üretim bölümünden %25 fazla olur ki bu hızı gerdirme 

merdaneleri (GM#1) çifti sağlar. Boya hattı maksimum 75m/dak ile çalıştığında giriş 

bölümü 100m/dak ile sac verecektir. Giriş akümülatörü anma seviyesine ulaştığında 

gerdirme merdaneleri üretim hızına senkron durumunda akümülatördeki sac üretim 

bölümü çalıştığı için azalmıştır. Eğer işletme akümülatördeki sac seviyesini anma 
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yüksekliğine veya daha aşağı bir noktaya çıkarmak isterse GM#1’i hat hızından en 

fazla %25 hızlı çalıştırarak akümülatör arabasını ve dolayısıyla sacı istediği noktaya 

çıkartır.  

Giriş bölümündeki her iki açıcı makinesi de AA motorlar ile tahrik edilmektedir. 

Motorlar kontrollü bir şekilde süren ise dijital AA motor sürücüleridir. Sürekli 

çalışma durumunda, yani giriş bölümü çalıştığında sac veren açıcı motoruna dijital 

kontrollü AA motor sürücüsü tarafından çapa bağlı moment referansı verilmektedir. 

Amaç negatif moment üreterek sac üzerinde istenen gergi kontrolünü oluşturmaktır. 

Açıcıların mekanik yapısına göz attığımızda şu teknik veriler ön plana çıkıyor: 

• 2000 mm çapında bobin mili 

• ü1=1/11,75 çevirme oranına sahip dişli kutusu 

• AA tahrik motoru 

Açıcılara takılan sac bobinlerinin teknik boyutları ise şu şekildedir: 

• Genişlik: 600 – 1500mm 

• Kalınlık: 0.3 – 1.2mm 

• Bobin dış çapı: 1000 – 2000mm 

4.2 Merdaneler 

Sürekli boya hattında çalışma ilkesi, boyutu ve yüzey kaplamaları farklı olan çok 

sayıda merdane bulunmaktadır. Bu merdaneler çalışma ilkelerine göre farklı şekilde 

tahrik edilmektedirler. Hattaki tüm gerdirme merdanesi çiftleri sincap kafesli 

asenkron motorlar ile geri kalan tüm merdaneler ise hidrolik motorlar ile tahrik 

edilmektedirler. 
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4.2.1 Gerdirme Merdanesi 

Gerdirme merdaneleri sacın gergisini, dolayısıyla kalitesini, hattın hızını, 

sürekliliğini, verimli kullanımını, enerji tasarrufunu doğrudan belirleyen 

merdanelerdir. S-Blok gerdirme ünitesi olarak da adlandırılan gerdirme merdaneleri 

iki adet merdaneden oluşmaktadır. Bu merdanelerin yüzeyi kauçuk (neoprene) ile 

kaplıdır. Genişliği 1500mm, çapları ise 740mm’dir. 

Bütün gerdirme merdane çiftleri AA motorları ile tahrik edilmektedir. Yeterli gergiyi 

sağlayabilmek için her gerdirme merdanesinde farklı olmak üzere çevirme oranına 

sahip dişli kutusu konulmuştur. Bu motorlar elektromekanik fren sistemi ile 

donatılmıştır. Hat durduğu zaman frenler tutacak ve merdaneler kendi eylemsizliği 

ile dönmeye devam edemeyeceklerdir. Böylece sac da gergin bir şekilde tutulmuş 

olacaktır. Merdanenin birinin üzerinde baskı merdanesi bulunmaktadır (Snubber 

Roll). Bu merdane de kauçuk (neoprene) kaplıdır ve 1500mm genişliğe sahiptir. Hat 

durduğu zaman frenin çekmesi ile beraber baskı merdanesi de aşağı inerek saca baskı 

uygular, böylelikle kaymasını engeller. Aynı zamanda bir nevi sıkıştırma merdanesi 

vazifesi görerek sacı ileri-geri hareket ettirirken sacın ötelenmesine yardımcı olur. 

Baskı merdanesi herhangi bir elektrikli motorla tahrik edilmemektedir. Pnömatik valf 

ile aşağı-yukarı inmektedir. 

Hattaki gerdirme merdanelerini listesi şu şekildedir: 

Giriş Bölümü:  Gerdirme Merdanesi 1 (GM#1) 

Üretim Bölümü: Gerdirme Merdanesi 2 (GM#2) 

   Gerdirme Merdanesi 3 (GM#3) 

   Gerdirme Merdanesi 4 (GM#4) 

Çıkış Bölümü:  Gerdirme Merdanesi 5 (GM#5) 

Giriş, üretim ve çıkış bölümlerindeki tüm gerdirme merdanelerinin görevi hat hızını 

ve sacın boyutuna göre uygun işletme değerlerine göre ayarlamaktır. Bunları 
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yapabilmek için farklı kontrol algoritmaları kullanılmıştır. Hat hızı için kapalı çevrim 

hız kontrolü yapılırken, gergi kontrolü için moment kontrolü uygulanmıştır. 

Hattın hızını belirleyen merdane GM#2’dir. Dolayısıyla giriş ve çıkış merdaneleri bu 

merdanenin hızını takip edecektir. Üretim bölümü gerdirme merdaneleri 17-75m/dak 

ile çalışabilirken giriş ve çıkış gerdirme merdaneleri geçici hal şartlarına bağlı olarak 

17-100m/dak hız ile çalışabilirler. Bu geçici hal şartları 

• Giriş bölümünün durması ve giriş akümülatörünün tekrar anma seviyesine 

kadar yükselmesine kadar geçen süreç 

• Aynı şekilde çıkış bölümünün durması, çıkış akümülatörünün dolup, üretimin 

devreye girmesiyle tekrar anma doluluk noktasına gelene kadar yaşanan süreç 

olarak söylenebilir. 

Gerdirme merdanelerinin çevirme oranları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4-1: Gerdirme Merdanelerinin Dişli Kutusu Oranları 

Gerdirme Merdanesi 
Dişli Kutusu 

Oranı 
GM#1A 30,28 

GM#1B 30,28 

GM#2A 38,23 

GM#2B 39,45 

GM#3 38,23 

GM#4A 38,23 

GM#4B 39,45 

GM#5A  29,27 

GM#5B  29,27 

Gerdirme merdanelerinde oluşan toplam moment, giriş sac gerginliğinin F1[N] çıkış 

sac gerginliğinden F2[N] farkıdır. [1]  
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Şekil 4-1: Gerdirme Merdanesi Mekanik Yapısı 

Dairesel hareketlerde moment kuvvet ile yarıçapın çarpımına eşittir. Gerdirme 

merdaneleri için en büyük moment aşağıdaki formül ile hesaplanır: [2]   

 

 1 1( 1)M e F rµα= −  (4.1) 

Sürtünme katsayısı (µ) kauçuk yüzeylerde 0,2 olarak kabul edilebilir. α sacın 

merdaneye sarılma açısıdır. β ve γ ise yardımcı sarma açılarıdır.  

 α π γ β= + −  (4.2) 

arctan
s

t
γ =                (4.3) 

     
2 2

2
arccos

r

s t
β =

+
              (4.4) 

Đkinci merdanenin ürettiği moment (4.1) denklemindeki gibi hesaplanır. 

 2 1 2 1( 1)F Fe M e e F rµα µα µα= ⇒ = −  (4.5) 
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Toplam moment bu iki kuvvetin farkından meydana gelir. 

 2
2 1 1( 1)F F F e µα− = −  (4.6) 

 2
1 2 1( 1)TM M M e F rµα= + = −  (4.7) 

Sürekli boya hattındaki merdanelerin mekanik boyutları s=800mm, t=90mm, 

r=350mm’dir. Bu değerleri denklemlere oturttuğumuz zaman α=233,98° ,β=29,5° ve 

γ=83,58° bulunur. 

Dairesel hareketlerde güç moment ile açısal hızın çarpımına eşit olup, motor tarafına 

indirgenmiş momenti hesaplayabilmek için motor dişli kutusu oranını dikkate almak 

gerekecektir. 

 ym
y y

y m

M
P M M ü

M

ω
ω ω

ω
= = ⇒ = =  (4.8) 

Dişli kutusu verimi de hesaplamalara dâhil edilirse (η =0,95) 

 y

m

M
M

üη
=  (4.9) 

Hat çizgisel hızı (m/dak) ile dairesel hız (m/s) arasıdaki dönüşüm ise (4.10) 

denkleminde ifade edilmiştir. 

 v rω=  (4.10) 

 
2

60

nπ
ω =  (4.11) 

Tasarımcı firma olan Avustralyalı Bronx hattın özelliklerinde örnek sacın 0,5mm 

kalınlığında 1000mm genişliğinde, hat hızının 75m/dak ve üretim bölümü sac 

gergisinin 3,0 kg/mm2 olduğunu belirtmiştir. Sac gergi kuvvetini 30.000N olarak 

ifade edebiliriz. GM#2’nin dişli kutusu oranları her iki merdane için farklı. Giriş 

merdanesi için 38,23 iken çıkış merdanesi için 39,45’tir. Yukarıdaki denklemlerden 

yük tarafındaki moment sonuçları ortaya çıkar: 
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Tablo 4-2: Gerdirme Merdanesi 2 Gergi Değerleri 

Giriş  
Merdane  
Gergisi  

[N] 

Çıkış 
Merdane 
Gergisi 

[N] 

Top.Mot. 
Mil 

Momenti 
[Nm] 

Giriş 
Merdane 
Momenti 

[Nm] 

Çıkış 
Merdane 
Momenti 

[Nm] 

Motor 
#2A 

Momenti 
[Nm] 

Motor 
#2B 

Momenti 
[Nm] 

30000 67800 43145 13247 29839 364 796 
 

Tablo 4-3: Gerdirme Merdanesi Motor Açısal Hızları 

Giriş  
Merdane  
Gergisi  

[N] 

Çıkış 
Merdane 
Gergisi 

[N] 

Motor 
#2A 
Hızı 

[rpm] 

Motor 
#2B 
Hızı 

[rpm] 

30000 67800 1943 1486 

 

4.2.2 Sıkıştırma Merdanesi 

Sıkıştırma merdanelerinin her biri iki adet merdaneden oluşur. Bu merdaneler düşey 

düzlemde birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Alt merdane avara 

merdane olup üst merdane bazı merdanelerde hidrolik bazılarında pnömatik pistonlar 

ile aşağı yukarı hareket edebilmektedirler. Her iki merdanenin de yüzeyi kauçuk 

kaplıdır. 

Hidrolik motorlar ile tahrik edilen bu merdanelerin amacı hat durduğu zaman üst 

merdanenin aşağı inmesi ve alt merdaneye basarak sac üzerinde sürtünme 

oluşturmaktır. Böylelikle sac sıkıştırılarak ilerletilir. Bununla birlikte bobinin ucu 

açıcıdan kurtulduğu zaman alt merdaneye basarak sacın merdaneler üzerinden 

kaymasını önler.  

Otomatik çalışmada, başka bir deyişle hat çalışırken bu merdanelerin sac üzerinde bir 

etkisi yoktur. Üst merdane piston aracılığı ile yukarı kalkar. Manüel çalışmada ise 

pistonlar aşağı iner ve sacın çekilmesine yardım ederler. 

Hatta sekiz adet sıkıştırma merdanesi bulunmaktadır. Bunların dağılımı şu şekildedir: 



 

46 

 

Tablo 4-4: Sıkıştırma Merdaneleri Dağılımı 

 Sıkıştırma Merdaneleri 
Giriş Bölümü 4 adet   

 SM#1   Üst kol  

 SM#2  Alt kol 

 SM#3  Üst kol 

 SM#4  Alt kol 

Üretim Bölümü 1 adet   

 SM#7   

Çıkış Bölümü 2 adet   

  SM#8  

  SM#9  

4.2.3 Düzeltme Merdanesi 

1500mm genişliğinde 200mm çapındaki sadece giriş bölümünde kenet makinesinden 

hemen sonra bulunan düzeltme merdanesi sıkıştırma merdanesinde olduğu gibi biri 

avara olmak üzere düşeyde birbirine paralel iki adet merdaneden oluşur. Ancak bu 

merdanelerin yüzeyi diğer merdane çiftlerinden farklı olarak krom çelikten oluşur. 

Amacı sacın üzerindeki bozuklukların düzeltilmesidir. Üst merdane pnömatik piston 

yardımıyla alt avara merdaneye basar. 

Otomatik çalışmada üst merdane yukarı kalkar ve saca baskı uygulamaz. Manuel 

çalışmada ise saca basarak sacın kaymasını önler ve sacı sıkıştırarak ilerletilmesine 

veya geri çekilmesine yardımcı olur. 

4.3 Akümülatör 

Giriş ve çıkış bölümlerinde belli periyotla gerçekleşen bobin değiştirme veya bobin 

yükleme gibi geçici çalışma koşullarının üretim bölümünün çalışmasını etkilememsi 

gerekir. Ne sebepten olursa olsun giriş veya çıkış bölümlerindeki işlem dursa da 

üretim bölümü çalışmaya devam etmelidir. Bu sebepten giriş ve çıkışta oluşabilecek 

arızaları üretimden yalıtmak için akümülatör isimli yapılar kullanılır. Sürekli boya 

hattı gibi yassı çelik hatlarında iki adet akümülatör bulunur. Bunların isimleri giriş 

akümülatörü (AKM#1) ve çıkış akümülatörüdür (AKM#2). Geçici hal durumlarının 

üretim bölümünden yalıtma işlemi akümülatörün sac depolama kapasitesi ile 
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sınırlıdır. Sürekli galvaniz hatlarında 180 saniye olan bu zaman sınırı sürekli boya 

hattında sadece 120 saniyedir. 

Giriş akümülatörünün işletme anma seviyesi yapının yüksekliğinin %90’nına tekabül 

eder. Başka bir deyişle, akümülatörün en üst noktasıdır. Çeşitli üretim koşullarında 

bu referans değiştirebilir. Giriş bölümünde saclar birbirine kenetleneceği zaman giriş 

bölümü durdurulur ve akümülatörde daha önceden depolanmış sac üretim bölümüne 

hat hızıyla verilmeye devam edilir. Eğer bu süre zarfında giriş bölümü 

çalıştırılamamışsa üretim bölümü de PLC tarafından durdurulur. Giriş akümülatörü 

üzerinde üç adet seviye anahtarı (limit switch) bulunmaktadır. Kaldıraç en üst 

anahtara çaptığında acil duruş koşulu işletilir. Akümülatör motor sürücüsü PLC 

tarafından moment kontrolünden hız kontrolüne alınır ve motor durdurulur. Orta 

anahtar yapının yere yakın yerindedir. Kaldıraç bu anahtara çarptığında tüm hat 

durur, ama akümülatör motoru moment referansı almaya devam eder. En alt seviye 

anahtarına çarptığında ise en üst seviyede olduğu gibi acil duruş devreye girer, 

akümülatör motor sürücüsü motora moment kontrolünden hız kontrolüne alır ve 

motoru durdurur. Acil seviye anahtarlarına çarptığında akümülatör motoru kısa süreli 

hız referanslarıyla işletme seviyesine getirilir ve böylelikle acil duruş koşulu ortadan 

kalkmış olur. 

Çıkış akümülatörünün çalışma prensibi giriş akümülatörüne benzer. Hat bütün 

bölümleriyle çalışırken değiştirilebilir işletme çalışma anma seviyesi yapının %5’i 

kadardır. Kısacası en alt notadadır. Çıkış bölümünde bobin değiştirileceği zaman 

veyahut herhangi bir donanım hata verdiği zaman üretim bölümü çıkış 

akümülatörüne hat hızıyla sac vermeye başlar. Hat hızı 75m/dak iken 120 saniye 

içerisinde çıkış akümülatörü çalıştırılamazsa çıkış akümülatörünün arabası üst seviye 

anahtarına çarpar ve üretim bölümü durur. Girişte olduğu gibi çıkış akümülatöründe 

de üç adet seviye anahtarı vardır. Bunlar en üst, en alt ve üst seviye anahtarlarıdır. En 

üst ve en alt seviye anahtarlarına akümülatör arabası çarptığında acil duruş koşulu 

işletilir, üretim dâhil tüm hat durur. Çıkış akümülatörünün motoru moment 

kontrolünden hız kontrolüne alınır ve motor durdurulur. Kısa süreli hız 

referanslarıyla akümülatör arabası tekrar işletme koşullarına getirilir ve moment 

kontrolüne alınarak hat çalıştırılmaya hazır olur. 
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Akümülatör mekanik yapısı itibariyle çok merdaneli bir kaldıraç düzeneğidir. Her iki 

akümülatörün yüksekliği yaklaşık 20 metredir. Yapıda hareketli bir kaldıracın 

platformu mevcuttur ve toplam 17 adet tahriksiz merdane bulunmaktadır. Bunlardan 

sekizi hareketli platformda dokuzu ise zemin seviyesinde sabittir.  

Sac akümülatör yapısından geçtiğinde 16 adet paralel kol elde edilmiş olur. Kaldıraç 

düzeneğini bir adet 57kW gücünde AA motorunun tahrik ettiği tambura bağlı zincir 

sistemi ile hareket etmektedir. 

Akümülatörün mekanik yapısında bulunanlar:  

• 705 mm çapında çelik yüzeyli tahriksiz 17 adet merdane 

• 57kW gücünde frenli sincap kafesli AA motor 

• ü1=5,72/1150 çevirme oranına sahip dişli kutusu 

• Zincir tamburu (Ø = 365,33 mm) 

Çalışma koşullarında akümülatör AA motoruna AA dijital motor sürücüsü tarafından 

sacın genişliğine ve kalınlığına göre belirlenen sabit moment referansı 

uygulanmaktadır. Bu referans operatör paneli üzerinden değiştirilebilmektedir. 

Uygulanan moment referansı ile AA motoru kaldıracı sabit bir şekilde gerekli 

momenti sağlayacak kadar çekmektedir, böylece sac gergin duracaktır. Sacın ucu 

herhangi bir sebepten koparsa veya açıcıdaki bobin bittiğinde operatör hattı geç 

durdursa akümülatör karşıt gergi kuvveti olmayacağından istenen moment referansı 

oluşturabilmek için yukarı doğru çıkmaya başlayacaktır. 

Giriş akümülatörünün girişinde ve çıkışında gerdirme merdane çiftleri 

bulunmaktadır. Girişinde GM#1 ve çıkışında GM#2. Bilindiği üzere GM#2 hattın 

hızını belirleyen merdanedir. Akümülatörün pozisyon kontrolü bu iki merdanenin 

çalıma prensibiyle belirlenir. Akümülatör yapısının tepesinde bulunan lazer 

algılayıcı, akümülatör arabasının üzerinde bulunan reflektör yardımıyla 

akümülatörün pozisyonunu PLC’ye 4-20mA çıkış vererek belirler. PLC 

akümülatörün SCADA’dan girilen pozisyon referansı ile lazer algılayıcıdan gelen 
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geri beslemeyi karşılaştırır ve oluşan hatayı PI kontrolöründen geçirir. Kapalı çevrim 

konum kontrolünde işlenen bu değer GM#1 motorlarına dijital AA sürücüsünden hız 

referansı olarak aktarılır. GM#1 oluşan hatayı düzeltmek ve akümülatörü uygun 

pozisyona getirmek için daha hızlı veya daha yavaş döner. 

Eğer giriş bölümü durursa GM#1 motoru sıfır hızda bekleyecek ve sacı tutacaktır. 

GM#2 ile GM#1’in sac banda uyguladığı moment farkının yaratığı gerginlik kuvveti, 

akümülatörün uyguladığı gerginlik kuvvetinin üzerinde olacaktır. Böylece, 

akümülatör sabit gerginlik değerini korumak şartıyla aşağı doğru inecektir. 

Giriş bölümü tekrar çalıştırılmaya başlandığında akümülatör üzerindeki lazer 

algılayıcı pozisyonu PLC’ye gönderecek ve kapalı çevrim konum kontrolünden 

işlenir. Konum hatasını sıfırlamak için GM#1 motoruna GM#2 motorunun hızından 

%25 daha fazla hız referansı verilir. Bu hız farkının doğurduğu gerginlik değerinin 

akümülatörün uyguladığı gerginlik kuvvetinden düşük olması; akümülatörün 

yukarıya doğru hareket etmesini sağlayacaktır.[3] Akümülatör referans seviyeye 

geldiğinde hata sıfırlanacak ve GM#1 motorunun hızı GM#2 motorunun hızına eş 

olacaktır. Böylelikle akümülatörün pozisyonu sabit kalacaktır. 

Çıkış akümülatörünün girişinde ve çıkışında gerdirme merdane çiftleri 

bulunmaktadır. Girişinde GM#4 ve çıkışında GM#5. Akümülatörün pozisyon 

kontrolü bu iki merdanenin çalıma prensibiyle belirlenir. Akümülatör yapısının 

tepesinde bulunan lazer algılayıcı, akümülatör arabasının üzerinde bulunan reflektör 

yardımıyla akümülatörün pozisyonunu PLC’ye iletir. PLC akümülatörün 

SCADA’dan girilen pozisyon referansı ile lazer algılayıcıdan gelen geri beslemeyi 

karşılaştırır ve oluşan hatayı PI kontrolöründen geçirir. Kapalı çevrim konum 

kontrolünde işlenen bu değer GM#5 motorlarına dijital AA sürücüsünden hız 

referansı olarak aktarılır. GM#5 oluşan hatayı düzeltmek ve akümülatörü uygun 

pozisyona getirmek için daha hızlı veya daha yavaş döner. 

Eğer giriş bölümü durursa GM#5 motoru sıfır hızda bekleyecek ve sacı tutacaktır. 

GM#4 ile GM#5’in sac banda uyguladığı moment farkının yaratığı gerginlik kuvveti, 

akümülatörün uyguladığı gerginlik kuvvetinden düşük olacaktır. Böylece, 

akümülatör sabit gerginlik değerini korumak şartıyla yukarı doğru çıkacaktır. 



 

50 

Çıkış bölümü tekrar çalıştırılmaya başlandığında akümülatör üzerindeki lazer 

algılayıcı pozisyonu PLC’ye gönderecek ve kapalı çevrim konum kontrolünden 

işlenir. Konum hatasını sıfırlamak için GM#5 motoruna GM#4 motorunun hızından 

%25 daha fazla hız referansı verilir. Bu hız farkının doğurduğu gerginlik değerinin 

akümülatörün uyguladığı gerginlik kuvvetinden yüksek olması; akümülatörün aşağı 

doğru hareket etmesini sağlayacaktır.[3] Akümülatör referans seviyeye geldiğinde 

hata sıfırlanacak ve GM#5 motorunun hızı GM#4 motorunun hızına eş olacaktır. 

Böylelikle akümülatörün pozisyonu sabit kalacaktır. 

Elle kumanda edilen geçici çalışma koşulları daha önceden belirtildiği gibi 

akümülatörün en üst ve en alt seviye anahtarlarına çarpması sonrası veya 

akümülatörler bir seçici anahtar yardımıyla moment kontrolünden hız kontrolüne 

alındığında gerçekleştirilebilir. Manuel kontrolde akümülatörün konum kontrolü 

yapılamaz ve hat çalıştırılamaz. Düşük hız referansı verilerek kapalı çevrim hız 

kontrolü gerçekleştirilir. Geri besleme ise akümülatör motorunun miline takılmış 

kodlayıcıdan gelir. 

4.4 Sarıcı 

Plastik, film, alüminyum, demir-çelik sektörlerinde işletme hatlarında mamulü 

istenen gerginlikte sarma görevine sahip olan sarıcılar güç elektroniğinin, 

bilgisayarların ve dolayısıyla yazılımların gelişmesiyle değişken hız ve moment 

kontrolü ile tahrik edilebilmekte ve daha hassas sarım yaparak yüksek verimlilik elde 

edilir. [8] Boya ile kaplanmış sac paketlenmek üzere tekrar bobin haline getirilir. Bu 

hale getirmek için sarıcı kullanılır. Sarıcı makinesini merkezden hattaki tek DA 

motoru tahrik etmektedir. Motoru kontrol eden ise dijital DA motor sürücüsüdür. 

Sarıcının temel çalışma prensibi olarak açıcıya çok benzer. Sürekli çalışma koşulları 

da giriş bölümünün çalışma koşulları gibidir: 

• Üretim bölümünün çalışması ve çıkış akümülatörünün en alt işletme 

seviyesinde olması gerekmektedir. 

• Sarıcının sacı istenen gerginlikte sarması gerekmektedir. 
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Çıkış bölümünü durduran nedenler: 

• Sarıcı motor sürücüsünün kodlayıcı, aşırı akım gibi arıza vermesi 

• Gelen sacın istenen kalitede olmayışı sonucu sacın ucunun kesilmesi 

• Siparişe uygun tonajda sacın sarılması, dolayısıyla yeni bobine geçilmesi 

Bu nedenler geçici hal şartlarını oluşturmaktadır. Yeni bobin sarılacağı zaman sac 

sarıcıya kadar elle kumanda edilerek getirilir. Bu noktada sarıcıya moment değil 

düşük hız referansı uygulanır. Sarıcı motorunun miline monte edilmiş kodlayıcıdan 

gelen darbeler kapalı çevrim hız kontrolüne dâhil edilir ve ortaya çıkan hata 

kontrolör yardımıyla giderilerek motora hız referansı uygulanır. Sac sarıcıya 

kaptırılıp çıkış bölümü tekrar çalışıncaya kadar üretim bölümü çıkış akümülatörüne 

sac depolamaya devam eder. Eğer 120 saniye içerisinde yeni bobin sarılmaya 

başlanamazsa tüm hat durur. Çıkış bölümü çalıştırılınca çıkış akümülatöründeki sacı 

boşaltmak için GM#5 üretim hızından %25 daha fazla çalışarak 100m/dak hız ile 

sacı akümülatörde işletme anma seviyesine getirir ki bu da minimum düzeydedir. Bu 

seviyeye geldikten sonra GM#5’in hızı işletme hızına eşit olacaktır. 

Otomatik çalışmada sarıcı motoruna pozitif yönde moment referansı verilmektedir. 

Bu referans sabit olmayıp bobinin çapına göre değişmektedir. Sacı gergin tutabilmek 

için çap arttıkça dijital DA motor sürücüsünün motora uyguladığı moment referansı 

da artar.[13] Ayrıca sıfır hızda da sacı gergin tutabilmek amacıyla belli bir miktar hız 

referansı uygulanır. 

Sarıcının mekanik yapısı ise şu şekildedir: 

• 508mm çapında bobin mili 

• ü1=1/36 çevirme oranına sahip dişli kutusu 

• Elektromekanik frenli DA motoru 
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Sanayide sarıcıları iki şekilde DA veya AA motorlar ile tahrik etmek mümkündür: 

Yüzeyden ve merkezden sarma.[5] Yüzeyden sarma işlemi tek milden yapılabileceği 

gibi, iki motor ile iki ayrı merdane tahrik edilerek veya kayışlı sürme modeli 

kullanılarak da yapılabilir. 

 

Şekil 4-2: Yüzeyden Sarma Modeli 

 

Şekil 4-3: Çift Motorlu Yüzeyden Sarma Modeli 

Tek merdaneli yüzey sarımında DA motoru merdaneyi döndürür. Bu merdane aynı 

zamanda aynı zamanda sarıcıya da temas etmektedir. Dolayısıyla gelen sac sarıcıya 

merdanenin dönüş yönünü aksi yönde sarılır. Yüzeyden sarma yönteminde motora 

sabit hız referansı aktarılır. Böylelikle sabit moment referansı da uygulanmış olur. 

Ancak bu yöntem sarma tekniklerinde esneklik sunmadığı için pek tercih edilmez.[5] 

Đşletme ve sarıcı farklı zamanlarda birbirinden farklı hızlarla çalışacak ise sarıcı 

motorunun değişken hız kontrolü ile sürülmesi gerekmektedir. Yüzeyden sarım 

yönteminde sabit hız ile sac çekildiğinden bu hız işletme hızına eşittir. Motorun alan 

akımı sabit olduğunda armatür akımı da sabit olacak ve böylelikle motorun çıkış 

momenti de değişmeyecektir. Motorun tahrik ettiği merdanenin çapı da sac bu 



 

53 

merdaneye sarılmadığından değişmeyeceği için sacdaki gergi aynı kalacaktır. 

Böylelikle yüzeysel sarımda kapalı çevrim hız kontrolü uygulanır. Geri besleme ise 

bir dirençten geçirilen veya akım-gerilim dönüştürücüsünde işlenen armatür akımı 

olabilir.[5] 

Çoğu çelik hattında sarıcının mili DA motor tarafından bir çevirme dişlisinden 

geçirilerek doğrudan tahrik edilir. Bu yöneteme merkezden sarma yöntemi adı 

verilir. Kapsamlı olarak anlatıldığı gibi sac sarıcıda sarıldıkça sarıcının kendi 

eylemsizliği artmaktadır. Sacdaki gergiyi sabit tutmak için DA motor çıkışındaki 

momentin de aynı oranda artması gerekmektedir. Buna kontrol metoduna akım 

kontrollü sarıcı adı verilir. [5] Moment referansının DA motor sürücüsü tarafından 

kompanze edilmesiyle aynı zamanda motorun hızı da değiştirilmiş olur. Bunu DA 

motor sürücüsü motorun alan uyarmasını sabit tutarak ve armatür gerilimini artırarak 

gerçekleştirir. Açık çevrim akım kontrolünün referansı bobinde bulunan sacın 

miktarına göre çıkış veren çap algılayıcısı ile gerginlik potansiyometresinin 

çarpımının birime indirgenmiş biçimidir. Çap algılayıcısıyla gergi kontrolünün 

dışında “Dancer Roll” ve “Load Cell” adlarında iki çeşit yöntem daha vardır. Kısaca 

bunlardan bahsetmek gerekirse, dancer merdanesi saca basarak sacda gerginlik 

oluşturmaktadır. Bu merdanenin pozisyonu da kapalı çevrim akım kontrolüne geri 

besleme olarak gelmektedir.  

 

Şekil 4-4: Dancer Roll ile Kapalı Çevrim Gergi Kontrolü 

Load Cell’de prensip olarak dancer merdanesine benzemektedir. Saca basan bir 

mekanizmada load cell algılayıcısı bulunmaktadır. Load cell sacdaki gerginliği mV 

biriminde hesaplar ve bu bilgi güçlendirilerek 0-10V veyahut 4-20mA’e dönüştürülür 

ve DA motor sürücüsündeki kontrolöre ger besleme olarak aktarılır. 
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Şekil 4-5: Load Cell ile Kapalı Çevrim Gergi Kontrolü 

4.4.1 Sarıcının Matematiksel Modeli 

Merkezden tahrik edilen sarıcının matematiksel modelini çıkarırken belli 

varsayımları göz önüne alınır.[8] Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sac sıkıştırma 

merdanesinden belli bir hızla sarıcıya doğru yol alıp, sarılmaktadır. 

 

Şekil 4-6: Sarıcının Matematiksel Model, 

Modeli oluşturmadan evvel belli varsayımlarda bulunulur:[8] 

 -Sıkıştırma merdanesindeki v1 hızı sabittir. 

 -Yüzey alanı A değişmemektedir. 

 -Sacın yoğunluğu değişmemektedir 

 -Sac elastik yapıdadır. 

 -Sacın birim şekil değiştirme katsayısı (ε ) << 1 
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Sarıcının matematiksel modeli üç ana fizik kanuna dayanmaktadır. Bunlardan ilki 

sıkıştırma merdanesi ile sarıcı arasındaki kütle korunumu prensibidir. Eşitlik 4.12’de 

gösterildiği gibi denklemin sol tarafı merdane ile sarıcı arasında depolanan sac 

miktarını gösterirken eşitliğin sağ tarafı sıkıştırma merdanesi giren sac ile sarıcıya 

sarılan sac miktarının farkını göstermektedir. 

 1 1( )
d

AL Av Av
dt

ρ ρ ρ= −  (4.12) 

Kullanılan ikinci fiziksel kanun sacdaki stresin tanımı ve elastik kanunudur.  

 
d

E C
dt

ε
σ ε= +  (4.13) 

 
T

A
σ =  (4.14) 

Son denklem ise sacdaki birim şekil değiştirmenin tanımını ve kütle devamlılığını 

anlatmaktadır. 

 u

u

L L

L
ε

−
=  (4.15) 

 
u u uAL A Lρ ρ=  (4.16) 

Yukarıda sarıcı modellemesinde kullanılan üç denklem tek bir denklem ile ifade 

edilmek istenirse aşağıdaki denklem gibi yazılabilir. 

 1
1 1 1

( )
( )

d v vdT
L EA v v T v Tv CA

dt dt

−
= − + − +  (4.17) 

 

 

Bu diferansiyel denklemi çözmek ve uygun bir kontrolör tasarlayabilmek için 

Laplace dönüşümünü kullanılır. Girişi hız farkı çıkışı sacdaki gergi olacak şekilde 

transfer fonksiyonu (4.18) denkleminde görülmektedir. 
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1 1

( )

( )( )

T s CAs EA

v v s Ls v

+
=

− +
 (4.18) 

 

Sacdaki gergiyi oluşturabilmek için motor yük ilişkisini de transfer fonksiyonu 

olarak yazmak gerekmektedir: 

 load

d
J B

dt

ω
τ τ ω= − −  (4.19) 

 

 

(4.19) denklemindeki sembollerin birimlerini belirtmek gerekirse motora indirgenmiş 

eylemsizliğin (J) birimi kgm2, motorun açısal hızının (ω) birimi rad/s, motor ve 

yüken indirgenmiş momentlerin (τ, τload) birimi Nm, sürtünmelerin (B) birimi ise 

Nm/rad/s’ dir. 

Bu bilgiler ışığında motor ile yük arasındaki diferansiyel denklemin Laplace 

dönüşümünü aldığımızda (4.20) denkleminin ortaya çıktığını görürüz. 

 
( ) 1

( )( )load

s

s Js B

ω

τ τ ω
=

− +
 (4.20) 

Açısal hızın motor tarafından yük tarafına indirgemek için dişli kutusu oranı ile 

çarpmak gerekir.  

 m
y

u

ω
ω =  (4.21) 

Yük tarafındaki çizgisel hız ise çap ile orantılıdır.   

 
2
m

y

D
v

u

ω
=  (4.22) 

Sacdaki gergiyi motorun yüke uyguladığı momente göre ifade edersek: 
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2 2

2 1 1
2

( 1)( ) 2
( )

( )
4

DEA C
s

T s uJL E

v BvB D CA D EAs
s s

J L JL JL u JL

τ

+

=

+ + + + +

 (4.23) 

Bu transfer fonksiyonu (4.7) şeklinde blok diyagram olarak gösterilirse: 

 

Şekil 4-7: Sarıcı Blok Modeli 

Transfer fonksiyonunda belirtilen sistem sabitlerine ve bilinmeyenlere uygun 

değerler atanır. Sacın 1mm kalınlığında ve 1000mm genişliğinde olduğunu 

varsayarsak sacımızın yüzey alanı [A] 1000mm2 eder. Sacın Young elastikiyet modül 

sabiti (E] 2000kPa olup, sönüm sabiti [C]  40 kPa-s’dir. Sıkıştırma merdanesi ile 

sarıcı arasında [L] 5m olduğunu kabul edip hattın 75m/dak (1,25m/s) ile yol aldığını 

[v] düşünülür. Motor modelimizin sabitleri ise şu şekildedir: Motor ile yük arasında 

bulunan dişli kutusu çevrim oranı [u] 36’dır. Bobinin çapı zamanla 0,5m’den 2m’ye 

değişmektedir. Bu çalışmada sarıcıdaki bobinin çapını 2m olarak alacağız. 

Sistemdeki sürtünmeleri [B] 0,0005[N/rad/s] olarak ele alınır.[6] Bobinin ve sarıcı 

tamburunun eylemsizliğinin hesaplanması gerekmektedir. Bunu hesaplayabilmek 

için her ikisini ayrı ayrı hesaplayıp toplamamız yeterli olacaktır. Boş tambur içi dolu 

bir çelik silindirden başka bir şey değildir. Tamburun çapı 0,5m olup yüksekliği 

2m’den ibarettir. Çeliğin yoğunluğu ise 7738,9 kg/m3’dür. Đçi dolu silindirin 

eylemsizliği (4.24) denklemi ile hesaplanır: 

 21

2tamburJ mr=  (4.24) 

Değerleri yerine koyduğumuzda 94,97 kgm2 çıkar. Bobinin eylemsizliğini 

hesaplarken iç çapın 0,5m dış çapın 2m, yüksekliğin ise 1m olduğunu kabul ederiz. 

(4.25) denkleminde içi boş silindirin eylemsizlik formülü verilmiştir: 
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 2 21
( )

2bobin i d
J m r r= +  (4.25) 

    

Değerler yerine konulduğunda 12108,74kgm2 bulunur. Toplam eylemsizlik ise 

12203kgm2’dir. Sarıcı modeli ile motor-yük ilişkisinin birlikte alındığı Şekil 4.7’deki 

model hesaplanırsa (4.26) denklemindeki transfer fonksiyonu bulunur: 

 
2

0.0182 0.910
( )

0.26821 0.910523s

s
G s

s s

+
=

+ +
 (4.26) 

Bu transfer fonksiyonunun kutupları ve sıfırlarını ele almak gerekecektir. Sistem 

ikinci dereceden bir fonksiyon olup bir adet sıfıra ve iki adet kutba sahiptir. Sıfırı 

 1 50z =  (4.27) 

Kutupları ise (4.28) denkleminde görülmektedir. 

 1,2 0,134105 0,944743p i= ±  (4.28) 

Kutuplar kompleks eşlenik olduğundan sistemde aşıma sebep olurlar. Bu yüzden de 

sisteme sönümlü ikinci mertebeden bir sistem denilir.[7] Kutup atama yapmadan 

evvel sistemin kök eğrisini incelemek gerekir: 
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Şekil 4-8: Sarıcı Modelinin Kök Eğrisi 

Sistemin birim basamak cevabına bakıp yerleşme zamanı, aşım miktarı ve diğer 

sistem karakteristiklerini incelemek gerekir. Birim basamak yanıtı Şekil 4.9’da 

verilmiştir. 
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Şekil 4-9: Sarıcı Modelinin Birim Basamak Yanıtı 



 

60 

Sırasıyla sistemin aşımını; aşım, yerleşme, yükselme, gecikme zamanını, sürekli hal 

hatasını ve sistem zaman sabitini hesaplamak gerekir. Öncelikle sistemin yapmış 

olduğu sürekli hal hatasını irdeleyelim. Sürekli hal hatası referans işareti ile çıkış 

işareti arasındaki fark olarak tanımlanır.[11] Birim basamak girişi uygulandığında 

sürekli hal hatası (4.29) denklemi ile hesaplanır. 

 
0

1
lim

1 ( )
ss

s
e

G s→
=

+
 (4.29) 

Sisteme bu denklemi uygularsak sürekli hal hatası ess 0,5 olduğu görülür. Sarıcı 

modeli ikinci mertebeden bir sistem olduğu için örnek bir sistem ile karşılaştırma 

yapacağız. Đkinci mertebeden bir sistem (4.30) denkleminde belirtilmiştir. Burada ωn 

doğal frekans olup, ζ sönüm oranı olarak tanımlanır.  

 
2

2 2
( )

2
n

n n

G s
s s

ω

ζω ω
=

+ +
 (4.30) 

 

Sistemin gecikme zamanı, basamak yanıtı son değerinin %50’sine ulaşıncaya kadar 

geçen zamandır.[9] Gecikme zamanını hesaplamak için (4.31) denkleminden 

faydalanılır. 

 
1 0.7

d

n

t
ζ

ω

+
=  (4.31) 

Sistemin basamak yanıtı cevabına bakıldığında sarıcı modelinin gecikme zamanı 

1,14 saniye olarak görülür. Yükselme zamanı ise basamak cevabının %10’undan 

%90’nına kadar geçen zaman olarak belirtilir.[7] Formülü ise şu şekildedir: 

 
0.8 2.5

r

n

t
ζ

ω

+
=  (4.32) 

Sistemin yükselme zamanı 1,2 saniyedir. Zaman sabiti ise basamak cevabının 

%63’üne kadar geçen zamandır.[11] Bu çalışmadaki modelde zaman sabiti 1,36 

saniyedir. Yerleşme zamanı basamak yanıtı son değerinin belirli bir yüzde aralık 

içine girip o aralıktan bir daha çıkmadığı zaman olarak tanımlanır.[1] Đki çeşit 
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yerleşme zamanı kıstası bulunur. Bunlardan ilki %5’lik yerleşme zamanıdır ki en çok 

bu tercih edilir. Diğeri ise %2’lik yerleşme zamanı ölçütüdür. Sistemimizin %5’lik 

yerleşme zamanı 27,4 saniye olarak hesaplanır. Hesaplamak için gerekli formül 

(4.33) ve(4.34) denklemlerinde belirtilmiştir. Sönüm oranına göre iki çeşit hesaplama 

yöntemi bulunmaktadır. 

 
3, 2

,0 0,69s

n

t ζ
ζω

= < <  (4.33) 

 
4,5

, 0,69s

n

t
ζ

ζ
ω

= >  (4.34) 

Sistemin aşımı, basamak yanıtının en yüksek değerinin son değerinin farkının son 

değerine oranının yüzde olarak belirtilmesidir. (4.35) denklemi bu ifadeyi 

açıklamaktadır. 

 % *100maks ss

ss

y y
Asim

y

−
=  (4.35) 

En büyük aşımı sistem sönüm oranı cinsinden ifade etmek istersek (4.36) 

denklemine, bu aşımın gerçekleştiği zamanı bulmak için (4.37) denklemine bakmak 

gerekecektir. 

 
21% 100Asim e

πζ

ζ

−

−
=  (4.36) 

 
21

maks

n

t
π

ω ζ
=

−
 (4.37) 

Birim basamak cevabını irdelersek en büyük aşımın %64, bu aşımın gerçekleştiği 

zamanın ise 3,31 saniye olduğu görülür. 

(4.23) denkleminde belirtilen sarıcı modelinin sönüm oranı ve doğal frekansını 

bulmak için (4.30)’da belirtilen ikinci mertebeden örnek bir transfer fonksiyonu ile 

karşılaştırmak gerekir. Doğal frekans (4.38)’de, sönüm oranı ise (4.39)’da  

gösterilmiştir. 
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2

1
24

n

Bv D EA

JL u JL
ω = +  (4.38) 

 

2
1

2

2
1

2

4

2
4

vB D EA

J L u JL

Bv D EA

JL u JL

ζ
+ +

=

+

 (4.39) 

Bu denklemi sarıcı transfer fonksiyonuna uyarlarsak ωn =0.95, ζ=0.13 bulunur. 

Sistemin kutuplarını ve sıfırını sac, motor ve hat sabit ve değişkenlerinin değerlerini 

yerlerine koymadan hesapladığımızda (4.40) ve (4.41) denklemlerindeki gibi 

sonuçlar görülecektir. 

 
2

1,2

2 2 ( 2 2 ) 8 (2 )

4

ACD BLu Juv ACD BLu Juv JLu Buv ADE
p

JLu

− − − ± + + − +
= (4.40) 

 
E

z
C

=  (4.41) 

Denklemlerde görüldüğü üzere sistemin sıfırına sacın elastikiyet özellikleri 

etkilerken, kutuplarına sarıcının mekanik özellikleri etki etmektedir. Bunlar bobinin 

çapı, dişli kutusu çevrim oranı, eylemsizlik, mekanik sürtünmeler, hat hızı ve sacın 

uzunluğudur. Kutuplar hat çalışırken yani sarıcı bobin sararken değişim 

gösterecektir; çünkü sarılan bobin çapı ile eylemsizlik zamanla artacaktır. Birim 

basamak cevabının bobin çapına göre değişimini Şekil 4-10’da görülebilir. Şekilde 

görüldüğü gibi çap arttıkça aşım ve salınım da artmakta, bunlara karşılık yerleşme 

zamanı azalmaktadır. Kutuplar sol yarı s-düzleminde çap arttıkça (0,1m -> 2m) reel 

eksende sola, sanal eksende ise yukarı kaymaktadır. 
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Şekil 4-10: Basamak Cevabının Bobin Çapına Göre Değişimi 

Eylemsizlik arttıkça aşım azalmakta ancak yerleşme zamanı uzamaktadır. Şekil 4-

11’de birim basamak cevabının eylemsizliğe göre değişimi gösterilmektedir. 

Kutupların değişimi izlendiğinde eylemsizlik arttıkça yani sarıcı bobin sardıkça 

kutuplar reel eksende sol yarı s-düzleminden orjine doğru yaklaşmakta, kutupların 

sanal kısımları ise reel eksene doğru ilerlemektedir. Bu sebepten eylemsizlik arttıkça 

aşım da azalmaktadır. 
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Şekil 4-11: Birim Basamak Cevabının Eylemsizliğe Göre Değişimi 
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4.4.2 Kutup Atama ile Kontrolör Tasarımı 

Sönümlü ikinci dereceden sistemimizi kontrol etmek için PID tipi kontrolör uygun 

olacaktır. Bu sayede aşımı azaltır, yerleşme zamanını düşürebiliriz. PID kontrolörün 

yapısını (4.41) denkleminde görebiliriz. 

 
2

d pK s K s Ki

s

+ +
 (4.42) 

Atayacağımız kontrolör sistemimize bir tane kutup iki tane de sıfır getirecektir. 

Kutup orjine atanırken sıfırları kompleks konjuge kutupların üstüne atayarak kutup-

sıfır götürmesi yapılır. Böylelikle kompleks konjuge kutup çiftinin yaratmış olduğu 

aşım ortadan kalkmış olur. Kontrolörümüzün sıfırları (4.43)’te kutbu ise (4.44)’te 

verilmiştir.  

 1,2 0.134105 0.944743z i= − ±  (4.43) 

 0p =  (4.44) 

Buna göre kontrolörün transfer fonksiyonu (4.45) görülmekte ve PID katsayıları 

(4.46) verilmektedir. 

 
2 0.26821 0.910523s s

s

+ +
 (4.45) 

 0.26821, 0.910523, 1p i dK K K= = =  (4.46) 

Kontrolör ile kompanze edilmiş sistemin transfer fonksiyonu ise şu şekilde bulunur: 

 
50

0.89

s

s

+

+
 (4.47) 

Sistemin kök eğrisi aşağıda görülmektedir. Şekilde gözüktüğü gibi sıfırlar kutupların 

etkisini ortadan kaldırmıştır. Kontrolör ile kompanze edilmiş sistemin sıfırı ilk başta 

olduğu gibi -50’de iken yeni kutbun yeri -0.89’dadır. 
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Şekil 4-12: Kontrolör ile Komapanze Edilmiş Sistemin Kök Eğrisi 

Kapalı çevrim birim basamak yanıtına bakılırsa sistemin sönümlü ikinci dereceden 

bir sistemden birinci mertebeden bir sisteme dönüştüğü görülmektedir. 
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Şekil 4-13: Sistemin Kapalı Çevrim Birim Basamak Cevabı 
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Sistemin zaman tanım bölgesi karakteristikleri incelendiğinde sistemin aşım ve 

kararlı hal hatası yapmadığı, 4,3 saniyede %5’lik banda oturduğu, 0,75 saniyelik 

gecikme zamanı ve 2,44 saniyelik yükselme zamanı olduğu görülür. 

4.4.3 Ayrık Zamanda PID Katsayılarının Bulunması 

Đkinci mertebeden bir sistem için PID katsayılarını hesaplamak gerekirse öncelikle 

sistemi uygun bir örnekleme zamanı seçilerek (4.49) ayrık zamana dönüştürülür ve 

transfer fonksiyonu (4.48)’deki gibi yazılır.[12]  

 0
2 2

1 0

0,079 0,063
( )

1,75 0,89
d

s z

z b z
G s K z

z a z a z z

−+ +
= =

+ + − +
 (4.48) 

 0 0,895a β= =  (4.49) 

 1 1,753a α= = −  (4.50) 

 0 0,797b =  (4.51) 

Bu sistemde zaman gecikmesi olmadığı için d katsayısını sıfır olarak kabul edebilir. 

PID kontrolörünü z-domeninde yazdığımızda, T örnekleme zamanı, Ti integral 

zaman sabiti, Td türev zaman sabiti ve Kc toplam kontrolör kazanç değerini belirtir.  

Sistemi z-domenine dönüştürmek için örnekleme zamanını seçilmesi gerekmektedir. 

Örnekleme zamanı T, açık çevrim sistem genliğinin 40db/sec zayıfladığı frekansın en 

az iki katı seçilir.[12] Đkinci dereceden bir sistem için genlik doğal frekansın 10 katı 

bir değerde 40db/sec zayıflar. Bu değerin iki katı ωs olarak tanımlanır. 

 
2

0,41
10s n

T s
π π

ω ω
= = =  (4.52) 

Örnekleme zamanının değerini bulmak içi sistemin s-tanım bölgesinde doğal 

frekansının ve sönüm oranının hesaplanması gerekmektedir.  

 
2

2 2
( )

2
n

n n

K
G s

s s

ω

ζω ω
=

+ +
 (4.53) 
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 1

1

y
K

x
=  (4.54) 

Burada x1=1 iken y1=0,9761’dir. Basamak cevabının maksimum değeri (ym) 1,5989. 

 1
1 1

1

ln ,0 2m
m

y y
y y y

y
δ

−
= < < <  (4.55) 

 
2

2 2

δ
ζ

π δ
=

+
 (4.56) 

 
2

,0 1
1

n

p
t

π
ω ζ

ζ
= < <

−
 (4.57) 

tp maksimum aşımın gerçekleştiği zamanı temsil eder. (4.75) denkleminden δ = 0,638 

bulunur. ζ = 0,2 (4.76)’daki ilişkiden hesaplanır. (4.77)’den ise ωn = 0,75 bulunur. 

Bu değeri (4.49) denkleminde yerine konulursa örnekleme zamanı T hesaplanır. 

 
1 1

(1 )
1

d
c c

i

TT z
G K

T z T z

−
= + +

−
 (4.58) 

 0

0

8,6
1

a
D

a
= =

−
 (4.59) 

 1(1 ) 2 1 1,37I a D D= + + + =  (4.60) 

 3,52secdT DT= =  (4.61) 

 0, 29sec
i

T
T

I
= =  (4.62) 

 , d

I

TT
I D

T T
= =  (4.63) 

tanımlamaları yapılırsa, PID kontrolörünün yapısı aşağıdaki hale gelir. 

 
1 1

( ) (1 )
1PID c

z
G z K I D

z z

−
= + +

−
 (4.64) 
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2 2 2( 1) ( 1) ( 2 1)

( ) ( ) ( )
( 1) ( 1)PID c c

z z Iz D z z z Iz D z z
G z K K

z z z z

− + + − − + + − +
= =

− −
 (4.65) 

Son olarak kontrolörün z-domeninde tanımı şu şekilde yapılır: 

 

2 2 1

1 1( ) (1 )
( 1)PID c

D I D
z z

D DG z K D
z z

+ −
− +

+ += +
−

 (4.66) 

 
2 1

(1 ), ,
1 1PID c

D I D
K K D

D D
α β

+ −
= + = − =

+ +
 (4.67) 

tanımları yazılırsa, kontrolör (4.55) denklemindeki halini alır. 

 
2

( )
( 1)

PID PID

z Z
G z K

z z

α β+ +
=

−
 (4.68) 

 

Đkinci dereceden kontrolör ile kompanze edilen sistemin z-domenindeki transfer 

fonksiyonu ise başlangıçta şu şekildedir: 

 
2

0
2

1 0

( ) ( )
( 1)PID z p

z b z z
G z G z K K

z a z a z z

α β+ + +
=

+ + −
 (4.69) 

Kutup sıfır götürmesi yöntemi sayesinde kapalı çevrim birim basamak yanıtının 

aşımsız yani kritik sönümlü olmasını sağlayacak PID kontrolör katsayıları 

hesaplanabilir.[12] Katsayıları bulmak için aşağıda verilen tanımlamaları yapmak 

gerekir. 

 0 1

2 1
,

1 1

D D I
a a

D D
β α

+ −
= = = = −

+ +
 (4.70) 

Bu koşullar altında D ve I aşağıdaki denklemde görüldüğü gibi eşitlikler ile bulunur: 

 0
1

0

, (1 ) 2 1
1

a
D I a D D

a
= = + + +

−
 (4.71) 
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Kontrolör ise, 

 * *0( ) ( ) ,
( 1)PID z PID

z b
G z G z K K K K

z z

+
= =

−
 (4.72)   

şeklinde yazılır. Sistemlerin kapalı çevrim transfer fonksiyonları genel olarak 

(4.60)’ta gösterildiği gibi hesaplanır. Bu çalışmadaki sistemin kapalı çevrim transfer 

fonksiyonu ise (4.61) denkleminde verilmiştir. 

 
( ) ( )

( )
1 ( ) ( )

PID

PID

G z G z
T z

G z G z
=

+
 (4.73) 

 
*

0
2 *

0

( )
( )

( )

K z b
T z

z z K z b

+
=

− + +
 (4.74) 

Kapalı çevrim transfer fonksiyonun karakteristik denkleminden sistemin kutupları 

hesaplanır.[1] Karakteristik denklem (4.62)’de gösterilmiştir: 

 

 2 *
0( ) 0z z K z b− + + =  (4.75) 

Bu denklemden toplam kazanç (4.63)’teki gibi yazılabilir. 

 *

0

(1 )z z
K

z b

−
=

+
 (4.76) 

Kapalı çevrim birim basamak cevabının kritik sönümlü olabilmesi için z=zb kopma 

noktasındaki kazancın hesaplanması gerekmektedir.[12] Şekil 4-14’te bu ifade görsel 

olarak belirtilmiştir. 
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Şekil 4-14: Sistemin z-Domeninde Kapalı Çevrim Birim Basamak Cevabı 

Kopma noktası (4.63) denkleminden (4.64) ilişkisi kullanılarak elde edilebilir. 

 
* 2

0 0

(1 )
( ) 0

dK d z z d z z

dz dz z b dz z b

− −
= = =

+ +
 (4.77) 

(4.64) ifadesi düzenlenirse (4.65)’teki denklem ortaya çıkar. 

 2
0(( 1) ( 2) )( )) ( ) 0d d z z b z z+ − + + − − =  (4.78) 

Bu ifade sadeleştirilirse, 

 2 0
0

( 2)
0

( 1)

b d d
z z b

d

+ −
+ − =

+
 (4.79) 

ortaya çıkar ve bu denklemin sonucu hesaplayabilmek için (4.67) denklemindeki 

tanımlamayı yapmak gerekir. (4.67)’deki tanımlama ile sistemin kopma noktaları 

(4.68)’te belirtilmiştir.[12] 
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 (4.80) 
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Buna göre sağ yarı z-düzlemindeki z=zb kopma noktası zb1’dir. 
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1 1 04
0,3996

2b

b b b
z

− + +
= =  (4.82) 

Bu noktadaki kazanç değeri ise 

 *

0

(1 )
0,2007b b

b

z z
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z b

−
= =

+
 (4.83) 

olur. (4.71) denklemindeki ilişkiden (4.72) elde edilir. 

 * (1 )z PID z cK K K K K D= = +  (4.84) 

 
*

0,2645
( )c

z d

K T
K

K T T
= =

+
 (4.85) 

 (1 ) 2,54pidK Kc D= + =  (4.86) 

 
*

0,079
pid

K
Kz

K
= =  (4.87) 

 

Bu değerler ışında sarıcı modelini istenen kriterlere getirecek olan kontrolör 

(4.88)’de gösterilmiştir. 

 
22,54( 1,753 0,8959)

( )
( 1)PID

z z
G z

z z

− +
=

−
 (4.88) 

Kompanze edilmeden önceki sistemin z tanım bölgesindeki kök eğrisi Şekil 4-15’te 

görülmektedir. 
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Şekil 4-15: Sarıcının z Tanım Bölgesindeki Kök Eğrisi 

Birim dairenin sınırında bulunan iki adet kompleks konjuge kutup sistemde aşıma 

neden olmaktadır. Tasarlanan kontrolör kutup-sıfır götürmesi yöntemini uygulayarak 

sıfırları bu kompleks konjuge kutupların yerlerine atayacaktır. Mevcut sistemde 

sistemin kutupları ve sıfırları (4.89)’de ve (4.90)’da gösterilmiştir. 

 1,2 0,8764 0,3575p i= ±  (4.89) 

 0,7959z = −  (4.90) 

Sisteme uygulanan birim basamak işaretinin yanıtı ise zaman tanım bölgesi birim 

basamak cevabına benzemektedir. 
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Şekil 4-16: Ayrık Zamanda Birim Basamak Cevabı 
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 Tasarlanan kontrolörün kutupları ise sıfır ve +1’dedir. Kontrolör ile kompanze 

edilen sistemin kök eğrisi bir sonraki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 4-17: Ayrık Zamanda Kompanze Edilmiş Sistem Kök Eğrisi 

Kompanze edilen sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu, kutupları ve sıfırı ise 

şu şekildedir: 

 

2

1,2

0.2007( 0,7958)
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( 0.3996)

0,3996

0,7959

z
G z

z

p

z

+
=
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 (4.91) 

Kapalı çevrim birim basamak cevabı ise Şekil 4-18’de görüldüğü gibidir. Sistem 

kritik sönümlü hale getirilmiş; dolayısıyla %60’lık aşım %0’a çekilmiştir. 

 

Şekil 4-18 : Kapalı Çevrim Birim Basamak Cevabı 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada demir-çelik sektörünün önemli üretim hatlarından olan sürekli boya 

hattı kapsamlı bir şekilde tüm donanımları, haberleşme alt yapısı, elektrik motoru 

tahrik elemanları anlatılarak tanıtılmıştır. 

Projenin ve dolayısıyla tezin en önemli konusu olan sacdaki gergi kontrolü örnek 

olarak sarıcıda sacda milimetrekareye 3,0kg gergi kuvveti gerçekleştirilerek başarıyla 

tamamlanmıştır. Ayrıca fırın içi pozisyon ve gergi kontrolü sağlanmış, haberleşme 

sisteminde merkezi ve dağıtılmış kontrollerin avantajları birleştirilerek melez bir yapı 

yaratılmış ve iyi sonuçlar almıştır.  

Ayrıca örnek bir sarıcı modellenip, hem kutup atama ile hem de z-domeninde uygun 

bir PID kontrolör tasarlanarak sönümlü bir ikinci mertebeden sistemden kapalı 

çevrimde kritik sönümlü bir sistem yaratılmıştır. Böylelikle açık çevrim birim 

basamak cevabında görülen %64’lük aşımlar %4’e düşürülmüş ve yerleşme zamanı 

0,05 katına getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

KAYNAKLAR 

[1]   Bir, A., 2002. Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yayıncılık, Đstanbul.  

[2]   Lenze, 1992. Formelsammlung, FRAGER, Carsten. 

[3]  Sönmez, D., 2000. Galvaniz hattı tahrik ve kontrol sistemi, Yüksek Lisans Tezi, 

Đ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul. 

[4]  Aydın, M.E., 2004. Fantazi Đplik Makinelerinde Servo Motor ve Sahayolu 

Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Đ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Đstanbul. 

[5]  Veres, R.P. and Newton, J.O., 1972. Control Techniques for Film and Fabric 

Winders, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 1A-8, 

No.3, 240-247.  

[6]  Boulter, B.T., 1995. A Novel Approach for On-Line Self-Tuning Web Tension 

Regulation, Control Applications, Proceedings of the 4th IEEE 

Conference , Albany, New York, USA, September 28-29.  

[7]  Nise, N.S., 2000. Control System Engineering, 3rd Ed, John Wiley & Sons Inc, 

New York.  

[8] Liu, Z., 1999. Dynamic Analysis of Center-Driven Web Winder controls, 

Industry Applications Conference, 34
th
 IAS Annual Meeting 

Conference, Record of the 1999 IEEE vol. 2, Phoenix, Arizona, USA, 

October 3-7. 

[9]  Sarıoğlu, M.K., 1999. Otomatik Kontrol II, Birsen Yayınevi, Đstanbul. 

[10]  Boulter, B. and Lockhart, R.F., 1997. Diameter Sizing of Rolls in Bridles that 

Utilize Powder Clutches, Industry Applications, IEEE Transactions 

on,  Vol. 33, Issue 3, 797-800. 

 



 

76 

[11] Phillips, C.L. and Harbor, R.D., 1991.Feedback Control Systems, Prentice 

Hall International , New Jersey. 

[12] Kurtulan, S., 2008. Simatic s7 300/s7-400 ile PID Kontrol, Đ.T.Ü. Elektrik-

Elektronik Fak., Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

[13]  www.geindustrial.com/products/brochures/DB2.pdf 

[14] Control Techniques, October 1996. CTNET User Manual, Part No.0447-0009, 

Issue No 1. 

[15] Control Techniques, November 1997. User GUide UD70 “Large Option 

Module and Software for Unidrive”, Part No.0447-0017, Issue No 9. 

[16] Rothwell, Alex., The Use of Advanced Fieldbus To Build High Performance 

Distributed Control Systems, Control Techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

EKLER 

 

Şekil A-1: Giriş Bölümü Açıcıları 

 

Şekil A-2: Gerdirme Merdanesi 



 

78 

 

Şekil A-3: Astar Boya Makinesi 

 

Şekil A-4: Giriş Bölümü Panoları ve Sürücüleri 



 

79 

 

Şekil A-5: Çıkış Akümülatörü 

 

 

 



 

80 

 

 

Şekil A-6: Çıkış Akümülatörü ve Kenar Takip Ünitesi 

 

Şekil A-7: Çıkış Bölümü ve Sarıcı 



 

81 

 

 

Şekil A-8: Çıkış Bölümü Panosu 



 

82 

 

Şekil A-9: Hattın Akış Diyagramı 

 



 

83 

 

Şekil A-10: SCADA Ekranı Ana Sayfa 

 

Şekil A-11: SCADA Ekranı Alarm Sayfası 

 

 



 

84 

 

Şekil A-12: Hat Kontrol Şeması 

 

Şekil A-13: Akümülatör Gerdirme Merdanesi Kontrol Đlişkisi 



 

85 

 

Şekil A-14: Haberleşme Ağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

ÖZGEÇMĐŞ 

Sünusi TURFANDA, 1982’de Đstanbul’da doğdu. 2001 yılında Sankt Georg 

Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Đstanbul Teknik 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliğinde 2005’te 

tamamladı. 2005 yılından beri Control Techniques şirketinde proje mühendisi olarak 

çalışmaktadır. 

 


	Microsoft Word - Bez Cilt Dis Kapak.pdf
	sunusi_turfanda_tez.pdf

