


IIOT ÇÖZÜMLERİ

UYGULAMALARDAN  
ÖRNEKLER

* CNC & ENDÜSTRİ 4.0

Kapasitematik

Takım Ömrü Yönetimi

Üretim Değişkenlerini Anlık Ölçümleme &Kaliteli İş Parçası İmalatı

CNC & ERP Entegrasyonu

* BAKIM & ENDÜSTRİ 4.0 | Kestirimci Bakım

* SERVİS & ENDÜSTRİ 4.0 | Titreşim (TAP) Testi

ROBOTLU OTOMASYON
* CUBEBOX | Otomasyon Sistemleri

* ARAYÜZ VE PLC PROGRAM Entegrasyonu

* CNC Robot Entegrasyonu

* Robot Cam Sistemi

AR & GE VE
TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK

*Mevcut Durum, Verimlilik Analizi

*Proje Teslim



Değişen iş yapış şekillerinin hâkim olacağı bir dünyada

üretim sektörünün geleceği klasik yapıdan çok farklı

olacaktır. Dolayısıyla değişen pazar yapısında rekabetçiliğin

korunabilmesi, ihracatın artması için bugün dünyada

kullanılan otomasyon, yapay zekâ, veri analizleri ile üretim

tesislerinde, yönetim, ölçüm, takip tasarım ve müşteri

ilişkileri yöntemlerinin etkin kullanılması gerekir.

Özetle Endüstri 4.0 Akıllı FABRİKALAR, Makina - Operatör

İş Birliği gibi yeni işletme yönetim sistemleri bu konuda

sanayi tesisleri için olmazsa olmaz çözüm yoludur.

Akıllı Fabrikalarda ve Endüstri 4.0’da;

* Fabrikanız sizinle konuşmaya başlayacak,

* Makine-insan ara yüzü oluşacak,

* Kişiler süreçlerle konuşmayı öğrenecek,

* İş parçası ile her etapta diyalog başlayacak,

* Ve sonuç olarak arıza yapmadan, fire oluşmadan, verim düşmeden müdahale edilmiş olacaktır.

TEZMAKSAN ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜMLERİ İLE  

FABRİKALARINIZI AKILLANDIRIYORUZ!

NEDEN ENDÜSTRİ 4.0?



1. KAPASİTEMATİK

Endüstri 4.0 dahilinde düşünülebilecek bu proje ile uzaktan erişim yaparak makinelerin

anahtar öneme sahip verileri bir merkezde toplanıyor ve bu veriler rapora dönüştürülüyor.

Uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi olan ‘Kapasitematik’ sayesinde CNC

kullanıcıları ve işletmeler, mevcut makinelerini ölçebilir ve tarihsel trend analizlerini

görebilirler. Normal şartlarda bir işletme için hem maliyet hem de zaman açısından

sorun olabilecek bu tür bir çalışmayı Kapasitematik ile tek bir tuşla tamamlamak ve

takip etmek mümkün.

www.kapasitematik.com
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2. TAKIM ÖMRÜ YÖNETİMİ

1. FİRMANIZA ÖZEL MACRO PROGRAM ÇALIŞMALARI

İşleme merkezinizde çalışırken, takım ömrü yönetimine yaklaşımınız “yap ya da kır” şeklindedir. Takım kırılması bir endişe

kaynağıdır, ancak verimliliğinizi “bozmayan” bir süreç de uygulamanız gerekir. Genelde bu durumda yedek takımların el altında

bulundurulmasına güvenilmektedir. Bu da, takımı değiştirmek için makineyi durdurmanız demektir.

Sonuç olarak iş milini durdurarak üretimi durdurmak anlamına gelir. Ancak, CNC makineniz çalışırken yeni bir takıma

geçmenin bir yolu var ve bunu gerçek takım ömrü yönetimi ile planlayabilirsiniz.

2. WATTPILOT

Seri üretim yapılan her türlü makinede kullanılabilen Wattpilote kullanımı kolay, hassas ve  

fayda/maliyet oranı çok yüksek bir üründür.

Sistemin başlıca yetenekleri;

- Takım kırılmalarını tespit eder

- Hatalı-kırık takım işlemesini tespit eder

- Takım aşınmalarını tespit eder

- Malzeme-Döküm hatalarını tespit eder

- İşleme yönteminizi belirlemede size yol gösterir

Wattpilote takım izleme sistemi sayesinde;

- Takımlama veriminiz artar ve maliyetleriniz azalır

- Takım kırılmasından kaynaklanan fire oluşumu engellenir

- Operatör kaynaklı hatalar minimuma indirilir

- Kalite kontrol maliyetleriniz azalırken izleme yapılan noktalarda %100 kontrol sağlanır

- Parça işleme süreniz optimuma çekilebilir ve işleme kaliteniz arttırılabilir
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3. ÜRETİM DEĞİŞKENLERİNİ ÖLÇÜMLEME &  

KALİTELİ İŞ PARÇASI İMALATI

İmalat sırasında ölçüm yapıldığında en büyük avantaj, ürün imalat ortamından

alınmadan sorun tespit edildiği için, parça üzerinde yapılacak son işlemde revizyon

uygulanabilmesidir. Özetle imalata olumlu yönde müdahale ile hurda miktarı

azaltılabilmektedir. Bu işlem, parça tezgâhtan alınmadan yapıldığı için, yüksek

maliyete sebep olan parçanın tekrardan tezgâha alınması ve ayarlanması işlemi de

önlenmiş olur. Özellikle havacılık sanayinde çok büyük komplike parçaların, otomotiv

sanayindeki büyük kalıp parçalarının tekrar tezgâha yerleştirilmesi için zaman, maliyet

ve enerjiden önemli ölçüde tasarruf edilmiş olur

İmalat için düzeltme değerlerinin tespit edilmesi ve bunların imalata uygulanması ile

işlem sırasında ölçüm takım tezgâhı üzerinde olacağı için, tezgâhın kontrolüne

gönderilen veriler ile anında bu düzeltmeleri yapmak mümkün. Ölçme işlemi ürünün

işlendiği tezgâhta yapıldığı için, bunu işlemin farklı saflarında birkaç kez yaparak,

üretim işlemine çok hassas müdahalelerde de bulunmak mümkün olur. Üretim

tezgâhının bir ölçüm tezgâhı gibi kullanılması mümkün olduğundan ayrı bir ölçme

işlemi yapmak yerine, ürünün son ölçümünü de yapıp raporlamak mümkündür. Bu

durum, özelikle taşınması ve nakliyesi çok zor olan büyük ve ağır parçalar için çok

büyük avantaj sağlar.

Takım tezgâhının performansı, üretim sırasında, sıcaklık, titreşim vs. gibi dış etkenlerden

dolayı değişmektedir. İşlem sırasında ölçüm ile takım tezgâhının performansını kontrol

etmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmak mümkündür. Maliyet hem de zaman

açısından sorun olabilecek bu tür bir çalışmayı Kapasitematik ile tek bir tuşla

tamamlamak ve takip etmek mümkün.
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4. CNC & ERP ENTEGRASYONU

SAP Üretim Entegrasyonu ve Zekâsı (SAP MII) projelerinde CNC makinelerden  

NC sistemlerden bazı işlevsel veriler alınmaktadır. Bu veriler;

*Veri alımı,

*Parça sayısı,

*Program numarası,

*Alarm durumları,

*Operasyon süresi,

*Makine çalışma durumu,

*Duruş süresi gibi makinelerin şeffaf bir şekilde izlenip üretimde esneklik ve  

uyarlanabilirlik sağlanması konusunda Endüstri 4.0 geçiş sürecinde destek  

sağlamaktadır.
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Kestirimci bakım “check-up” ile göstergelere bakarak makinenin sağlığını anlamak ve

buna göre düzeltici müdahaleler yapmaktır. Makinelerin sağlığını anlamak için çeşitli

parametreler; titreşim, sıcaklık, nem, makine yağı içindeki metal partikülleri, basınç,

gürültü, elektrik akım değerleri ölçülür. Ölçülen veriler incelenerek makinenin neresinde

nasıl bir arıza olma olasılığı bulunduğu anlaşılabilir.

-Ekipman Maliyeti; Kritik bir arıza nedeniyle tüm ekipmanın değiştirilmesi yerine, arıza

öncesi yapılan bakımlar ile gerekli malzeme ve işçilik maliyetinin azaltılması.

-İşçilik Maliyeti; Veri ile güçlendikçe, sadece değişmesi gereken yada bakımı yapılması

gereken malzemelerin değişiminin yapılması.

-Makine Çalışma Süresi; Duruşların sadece “planlı duruş” olarak şekillenmesi

sayesinde, “Plansız duruşlardan işletmenizi koruma.

-Güvenlik; Kestirimci Bakım ile potansiyel problemler ön görülerek, çalışanlar için

daha güvenli bir çevre oluşturulur.

-İşçilik Zamanı; Hataların tespiti ve düzeltilmesi için gerekli olan sürenin azaltılması.

BAKIM & ENDÜSTRİ 4.0





SERVİS & ENDÜSTRİ 4.0 | Titreşim (TAP) Testi

İşinde deneyim sahibi olan CNC Operatörler düşük

performanslı bir frezelemede olası tırlamalarla karşılaşınca

seçili parametrelerin ideal olmadığına dair benzer kanıtla

karşı karşıya kaldıklarında spesifik parametre, kesme

derinliği, hız ve besleme hızının kombinasyonu veya hatta

takımın çıkma uzunluğunu azaltarak, sürecin bazı yönlerini

çevirirler.

Ancak böyle bir durumda büyük yatırım yaparak satın almış

olduğunuz yüksek devirli tezgâhınızın hem tam kapasite ile

çalıştıramamış hem de boşa harcamış olacaksınız. Aynı

zamanda yüksek devirli işlemlerde, parametreleri indirmek

yerine yükseltmekte bir çözüm yolu olabilir. Bunun için de

operatörün tecrübesi yerine daha bilimsel verilerle kesme

şartlarını belirleyen titreşim analizi doğru çözüm olarak

önümüzde yer almaktadır.

TİTREŞİM (TAP) TESTİ ile;
Hız, işleme performansını belirleyen 1 numaralı faktördür.

En iyi hızları bilmek, besleme oranlarını, kesme derinliğini ve

kesme genişliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

İyi bir kesme hızı ayrıca daha iyi bir yüzey kalitesi sağlar ve

takım ömrünü, iş mili ömrünü ve talaş kaldırma oranlarını

artırır.

GELENEKSEL SÜREÇ

GELİŞTİRİLMİŞ SÜREÇ





ROBOTLU  
OTOMASYON

Ar-Ge ve inovasyon harikası olarak tanımlanan CUBEBOX, Akıllı Fabrikalarda Makina -

Operatör İş Birliği’nde üretimin hızını artırıyor. CUBEBOX, şirketlere 24 saat operatörsüz

ve hatasız çalışabilir bir sistem sunuyor. Özellikle gece vardiyalarında şirketlere yüzde

50 verimlilik sağlayan CUBEBOX, standart yapısıyla da tüm CNC tezgahlara uyumlu

olmasıyla göze çarpıyor. Şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata

gelen yazılım, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot

programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor.

Tezmaksan AR-GE ekibi robotları kontrol edebilen yerli ve milli 2,5 Eksen CAD CAM

ile dünyada bir ilk olan sistemi bu model için geliştirdi. Bu sistem ile robot programlama

bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor.

1/ CUBEBOX OTOMASYON SİSTEMLERİ





2/ ARAYÜZ PLC PROGRAM Entegrasyonu

3/ CNC RobotEntegrasyonu

Programlanabilir Lojik Kontrolörlerin (PLC) kullanıldığı

uygulamaların çoğunda sistem denetleme amaçlı

kullanılmaktadır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde

yaygın olarak kullanılan kontrol cihazları çeşitli üreticiler

tarafından farklı modellerde üretilmektedir.

Üretim hattının bir parçası olan robotik sistemlerde tüm

operasyonun kontrolü için PLC kullanılması oldukça

yaygındır. Ancak robotik sistemlerde robot programlama

ara yüzleri her robot üreticisine göre farklılık göstermektedir.

PLC programlama teknik okullarda eğitim olarak verilirken

robot programlama eğitimi verilmemektedir.

Tezmaksan AR-GE ekibindenARAYÜZ VE PLC PROGRAM  

Entegrasyonu konusunda destek alabilirsiniz.

Robot otomasyon projelerinde tüm iş akışını robot ile uyumlu  

olacak şekilde kurgulayarak hem işgücünden tasarruf

etmenizi hem de zaman ve maliyetten tasarruf edilerek ek  

maliyetlerin oluşmasını önlüyoruz.

4/ ROBOT CAM SİSTEMİ (Bilgisayar Destekli İşleme Yazılımı)

Robot otomasyon projelerinde tüm iş akışını robot ile uyumlu etmenizi hem de zaman ve maliyetten tasarruf edilerek ek  

olacak   şekilde   kurgulayarak   hem  işgücünden  tasarruf maliyetlerin oluşmasını önlüyoruz.





1/ MEVCUT DURUM VERİMLİLİKANALİZİ

2/ ANAHTAR TESLİM PROJELER

AR & GE VE TEKNOLOJİK  
DANIŞMANLIK

Devam eden projelerde, üretim hataları ve aksaklıkları öngörerek; kullanılacak

enstrümanları, son teknoloji ve mesleki teknik tecrübeyle harmanlayarak;

yaşanabilecek problemleri öngörerek, ekibimizle sizlere hizmet veriyoruz.

Yatırımlarınız söz konusu olduğunda ve kararsız kaldığınızda ya da yeni bir  iş 

aldığınızda hem tasarımlar hem de mevcut uygulamaların optimizasyonları

konusunda size analitik ve verilere dayalı çalışmalarımızla önerilerde bulunabiliriz.

Sizin için en ideal ve hızlı çözümü bularak hem mevcut verimliliğinizi hem de yeni  

işiniz konusundaki hız ve hassasiyeti geliştirmekteyiz. Kaliteyi nasıl geliştireceğiniz  

ya da bunun yanında maliyetleri nasıl düşüreceğiniz konusunda da analitik ve  

gerçekçi önerilerde bulunabiliriz.

Hangi CNC modelinin üretim gereksinimlerinize en iyi şekilde uyduğuna karar  

vermenizde destek olmak için danışmanlıktan kuruluma ve sürekli anahtar teslimi  

çözüm desteğine kadar, uygulama mühendislerimizle size yardımcı olmaya hazırız.





UYGULAMALARDAN  
ÖRNEKLER

Müşterimiz, “Robotu sisteme entegre ederek, hiç müdahale

etmeden takımların aşınmasını ve köreldiklerinde otomatik

değişimini ve bu şekilde üretimin sürekliliğini sağlamak

istiyoruz” diyor. Tabii ki öncelikle müşterinin konuya yönelik

beklentisini de öğreniyoruz. Beklentiler mantıklıysa, ilaveler

ve örnekler göstererek çözüm önerileri sunuyoruz. Kabul

edildiği takdirde, çalışmalarımıza başlıyoruz. Satmış

olduğumuz Goodway tezgahlarımızda zorlanmayı işaret eden

Load Monitör özelliği ve Fanuc kontrol sisteminde opsiyon

olarak bulunan, fakat bizim Goodway tezgahlarımızda

standart olan Tool Life (Takım Ömrü) özellikleri mevcuttur.

Renishaw firmasıyla ortak çalışma yaparak çözümler ürettik.

Renishaw firmasıyla macro program çalışması uygulaması

gerçekleştirdik. Yapılan bu uygulamayı Load Monitör, Tool

Life, Makine PLC’siverobotilesenkronizebirşekildeçalışacak

duruma getirdik. Örneğin, zorlanma alarmı geldiğinde

sistem; parça işlemeye devam eder, fakat zorlandığı takımı

hafızasına kaydeder. Parça bitimini bekler ve sonrasında

robota bu bilgi aktarılır. Makine, hafızaya aldığı takımı

çağırır, ölçüm işlemi yapılacağı için robot; malzemeyi alır ve

makinenin ölçüm işlemini tamamlamasını bekler. Burada

yapılan uygulamada, körelme miktarı verdiğimiz toleransın

içinde ise, ölçtüğü yeni takım o setini atar. Toleransta değil

ise körelmiş takımın yerine, makine taretinde bulunan yedek

takımı otomatik olarak devreye sokar. Bunun yanı sıra takım

uçlarının kırık tespitini de yapmaktadır. Takım ömürlerini de

kontrol edip, ömrün bittiğini robota bildirip, robotun hold

konuma geçip takım uçlarının değiştirilmesi gerektiğini uyarı

olarak ekranda gösterir. Sistem bu sayede, bu çalışma

yapılmadan önce 8 saat çalışıyor ise artık 16 saat boyunca

aralıksız çalışabilmektedir. Aynı zamanda kalite kontrol

süreci de üretim esnasında gerçekleşebilmektedir.

1/ TAKIM ÖMRÜ UYGULAMASI (TOOL LIFE MANAGEMENT)

FİRMAYA ÖZEL ROBOTLU OTOMASYON PROJESİ





DÖKTAŞ PROJESİ

Pt100 ısı ölçebilen sensör yardımıyla parça bor yağ sıcaklığını anlık ölçebilen ve bunu makinede NC sistemde sürekli bir

macro değişkene yazarak parçada oluşan genleşme kaynaklı hatayı ısıya göre kesme şartlarını değiştirerek aynı toleransta

işlemeye sağlayan yazılım ve ekipmanların kurgulanması.

ASAŞ CNC & ERP ENTEGRASYONU

SAP(MII) projelerinde CNC makinelerden NC sistemden bazı işlevsel veri alımı (parça sayısı , program numarası, alarm

durumları, operasyon süresi, makine çalışma durumu vs alımı) sağlanıp makinelerin şeffaf bir şekilde izlenip üretimde

esneklik ve uyarlanabilirlik sağlanması konusunda Endüstri 4.0 geçiş sürecinde destekler sağlanmaktadır.

2/ ANAHTAR TESLİM PROJE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

30 Dakikada İşlenen Uçak Parçalarını, BROTHER M140X2 ile 16 Dakikada İşledi

Tezmaksan AR-GE ekibi; 30 dakikada işlenen uçak parçalarını BROTHER M140x2 modeli ile 16 dakikada  

işledi. PLC yazılımları ve arayüz programlarının tamamını TEZMAKSAN AR-GE ekibi yaptı.

2 adet Brother R650X1’i robotla entegre etti.



3/ ROBOTLU OTOMASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AKIM METAL PROJESİ

Akım Metal, robotlu otomasyon çözümlerimiz ile üretim kapasitesini iki kar artırdı.  

PLC yazılımlarıve arayüz programlarının tamamını TEZMAKSAN AR-GE ekibi yaptı.  

2 adet Brother R650X1’i robotla entegre etti.

EGE FREN PROJESİ

TEZMAKSAN robotlu otomasyon uygulamasıyla Endüstri 4.0’a hazırlandı.

PLC yazılımları ve arayüz programlarının tamamını TEZMAKSAN AR-GE ekibi yaptı.  

2 adet Brother R650X1’i robotla entegre etti.

ESTAŞ ROBOTPROJESİ

Robot konusunda bir adım atmaya çalıştığınızda önemli problemlerden biri, tezgahın özelliklerini ve  

kapasitesini bilmek... Tek modülde başka operasyonlar gerçekleştirme amacı güdüyoruz.

5 adet tezgah tek bir robot kolu tarafından yönetilir hale geldi ve bu tezgahın amortisman süresini  

kısma konusunda müthiş bir olanak yarattı. Buna benzer onlarca uygulamanın mümkünatı var.

Birçok operasyonu gerçekleştirmek, seri hale getirmek, problemleri aşmak ve amortismanı seri hale  

getirmek için bir robot koluyla 5-6 adet tezgahı besleyebileceksiniz ki iş gücünün amortismanını  

sağlayabilesiniz.








