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Kahve Mutluluğu!
Modern kahve dükkânlarında sunulan 
ürün çeşitliliği bazen zorlayıcı olabilir. 
Karamel şuruplu mu yoksa çikolata soslu 
mu olsun? Yoksa kremalı ve az şekerli 
mi? Bir de küçük, orta veya büyük boy 
seçenekleri var. Tabii bazen zamanımız 
kısıtlı, kahvemizi alıp yolumuza devam 
etmek istiyoruz. 

Bosch Rexroth müşterileri her kahveyi 
isteğimize uygun bardakta içebilmemiz 
için üretim yapıyor. Her boyutta ve farklı 
özelliklere sahip bardakları Rexroth 
servo motorlarını kullanarak, bir model-
den diğerine tek hamle ile bazen yıldırım 
hızıyla değiştirerek üretmek mümkün. 
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ÖNSÖZ

Değerli İş Ortaklarımız, 

Yeni bir dünyanın kuruluşuna hep bir-
likte şahitlik ediyoruz. Dijital dünyanın 
var oluşuyla birlikte artık sadece günde-
lik hayatta değil, iş dünyamızda da önemli 
değişiklikler bizi bekliyor. Çağı yakala-
mak için bu değişimleri takip edebiliyor 
ve geç kalmadan, yeniliklere ayak uydu-
rabiliyor olmak gerekiyor. 

İnternet süreçlerinin üretim süreçlerine 
entegrasyonu ve süreçler arası ağların 
oluşturulması ile artık yeni fabrikalarda 
ürünler ve makineler de birbiriyle konu-
şacak. Bosch Rexroth olarak “Sanayi 4.0 
devrimi” olarak adlandırılan bu döneme 
kendi sektörümüzde liderlik ediyoruz. 

Bu nedenle her sene olduğu gibi 2014’te 
de globalde ciromuzun yaklaşık yüzde 
6’sını AR&GE çalışmalarına yatırdık. Üre-
tim için daha önce hiç bir araya gelmedi-
ğimiz sektörlerle otomasyon çalışmaları 
yapıyoruz. Geleceğe yaptığımız bu yatı-
rımlar sonucu ürünlerimizi ve hizmetle-
rimizi bu yeni teknolojilere uyumlu hale 
getiriyoruz. Nesnelerin ağ üzerinden bir-

biriyle haberleşmesini anlatan “Nesnele-
rin İnterneti” kavramını üretim sahala-
rına taşıyoruz. Türkiye operasyonu 
olarak da bu değişimin lokal ayağını 
yürütüyoruz. Her gelişmenin en hızlı ve 
efektif olarak Türkiye pazarında yer 
alması için çalışıyoruz. 

Geride bıraktığımız 2014 senesini, hız 
kazanan bu değişim rüzgârının etkisinde 
Türkiye açısından değerlendirecek olur-
sak, satış ve servis ağımızla global pazar-
dan daha iyi bir performans gösterdiği-
mizi söyleyebiliriz. Özellikle enerji 
verimliliğine odaklanan teknolojileri-
mizle fark yaratarak, müşterilerimizin 
operasyonlarında yüzde 70-80’lere varan 
iyileştirmeler yaptık. Marin sektöründe 
enerji verimliliğini artıran uygulamamız 
ile Rexroth dünyasında örnek proje 
olduk. Bursa fabrikamızda ise 1 milyo-
nuncu pompamız üretildi. Yeni ürünleri-
miz üretim hattımızda yerini aldı. Artık 
daha çok yerel müşterimize yerel kay-
naklarla cevap verebiliyoruz. 

2015 yılından beklentimiz ise bu olumlu 
havanın devam edecek olması. Sanayi 4.0 

devrimi henüz ilk evrelerinde ve biz her 
aşamasını yakından takip ediyor, dünya-
nın dört bir yanında Rexroth çalışanları 
tarafından toplanılan bilgi ve uygulama 
tecrübelerini Türkiye’ye taşıyoruz. Bosch 
Rexroth olarak özellikle yenilikçi uygula-
malarla sektöre örnek olmaya devam 
edeceğiz. 

Geleceğin teknolojilerine değindiğimiz 
bu sayımızı okumaktan zevk alacağınızı 
umuyor, 2015 yılının da en az 2014 kadar 
başarılı geçmesini diliyorum.  

Saygı ve sevgilerimle,

Servet Akkaynak

Genel Müdür
Bosch Rexroth A.Ş.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 1999 yılından günümüze 
kadar İstanbul ve İzmir Şubeleri’nin sekretaryalığını üstlendiği “Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi”nin (HPKON) yedincisi uluslara-
rası katılımlı olarak, 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 572 
kayıtlı delege ve 2 bin 113 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, kurslar, paneller, yuvar-
lak masa toplantıları, özel oturum toplantıları, forumlar ve konferanslar 
ile dinamik bir platform oluşturulan kongrede; 56 bildiri sunumu, 18 
atölye çalışması, bir panel, dört kurs, iki yuvarlak masa toplantısı, altı 
özel oturum, toplantı ve forum düzenlendi. 

Satış bayilerimizle birlikte Bosch Rexroth ailesi olarak biz de dört sunum, 
15 konuşma ve bir kısmı Almanya’dan gelen Rexroth uzmanları tarafın-
dan yürütülen beş atölye çalışmasıyla HPKON 2014’e etkin katılımda 
bulunduk.

Kongre, sektörün mevcut durumunun, geleceğinin ve gelişiminin tartışıl-
dığı oturumlar ile yeni bilgi ve teknolojilerin anlatıldığı sunumlarla başa-
rıyla tamamlandı. 

“Sytronix Kreyn” uygulaması ile Bosch 
Rexroth Türkiye çalışanlarından Bülent 
Bostan, dünyada marin sektöründe 
Rexroth çalışanlarını bir araya getiren 
Marine & Offshore konferansında düzen-
lenen proje yarışmasında Rexroth ABD 
temsilcisiyle birlikte birinciliği paylaştı.

Prototip test aşamasında
Birinci olan projede marin sektöründe 
faaliyet gösteren GÜRDESAN Gemi Mak. 
San. ve Tic. A.Ş.  ile birlikte     Rexroth’un 
sunduğu Sytronix-enerji verimliliğini 
artıran değişken hızlı pompa tahrik sis-
temlerinin kullanıldığı 10 ton çok amaçlı 
marin kreyni geliştirildi. İlk prototipin 
üretildiği süreç test aşamasında.  

Geleneksel uygulamalarda, değişken 
deplasmanlı pompa, elektrik motoruyla 
sabit bir hızda çalışıyor. Hidrolik siste-
min değişken yağ ihtiyacı pompanın iç 
mekanizması tarafından kısma-oransal  

kontrol valfleriyle yapılıyor. Bu sistem, 
enerji kaybının yanı sıra hidrolik siste-
min ısı kaybına da neden oluyor.  Bu 
uygulamanın aksine  Sytronix, değişken 
hızlı pompa tahrik sistemi kullanılarak, 
hidrolik sistemin akışkan talebinin servo 
motorla dengelenmesiyle yüzde 70’e 
varan oranlarda söz konusu kayıpların 
önlenmesi öngörülüyor. Bu sistem, marin 
kreynlerinde ilk defa uygulanıyor. 

HPKON 2014 İstanbul’da gerçekleşti

“Sytronix Kreyn” uygulamasıyla gelen birincilik
Bosch Rexroth Türkiye‘den Bülent Bostan, “Marine & Offshore” konferansında düzenlenen 
proje yarışmasında ABD temsilcisiyle birlikte birinciliği kazandı.

GÜRDESAN, yedi ana grupta ticari gemi-
ler, açık deniz platformları ve Deniz Kuv-
vetleri için; güverte kreynleri, güverte 
makineleri, güverte ekipmanları, ambar 
kapakları, sevk ve manevra sistemleri, 
can kurtarma mataforaları tasarlayan, 
imal eden, tamir ve bakımını yapan bir 
firma. Bosch Rexroth Türkiye ile işbirli-
ğine giren Gürdesan, TUBİTAK’tan da 
finansal destek alarak, marin sektö-
ründe enerji verimliliğini artıran yeni  
projeler üzerinde çalışıyor.  
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Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencilerine özel 
“Hidrolik Güç ve Uygulamalar” başlıklı bir ders veren Bosch 
Rexroth, 2015’te açılacak yeni ders öncesinde öğrencilerin 
Bosch Rexroth’u ve yatırımlarını yakından tanımaları için bir 
gezi düzenledi. Ağırlıklı olarak mekatronik bölümü öğrencile-
rinden oluşan grup, Bursa Rexroth fabrikasını gezdi, fabrika 
çalışanlarıyla bir araya geldi ve üretim süreçleri ile kariyer fır-
satlarıyla ilgili sorularına cevap aradı. 

“Bosch Rexroth Hidrolik Güç ve Uygulamalar” ismiyle önümüz-
deki aylarda açılacak olan derste, teorik bilgilerin yanı sıra, sek-
tör uygulamaları da gerçekleştirilecek. 14 hafta boyunca devam 
edecek derslerin teorik bölümleri Bahçeşehir Üniversitesi aka-
demisyenleri, sektör uygulamaları ise Bosch Rexroth çalışanları 
tarafından verilecek. 

“Bosch Rexroth Hidrolik Güç ve Uygulamalar” dersini alan 
öğrenciler, Gebze’de bulunan fabrikada, laboratuvarlara gire-
rek, uygulamalı eğitim imkânından da faydalanabilecek. 

	GÜNEY HİDROPAR Ltd. Şti. 
 Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. Vilayet Apt. 
 No:123/A 
 Seyhan / ADANA
 Tel : 0322 351 51 00 pbx
 Fax : 0322 351 52 53
 E-posta : info@guneyhidropar.com 

	HİPAŞ Hidrolik Pnömatik San. ve Tic. A.Ş.
 İMES Sanayi Sitesi, C blok 308 Sokak No:16  
 TR-34776  
 Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE
 Tel : 0 216 499 40 05
 Faks : 0 216 499 40 01    
 E-posta : info@hipashidrolik.com

Bahçeşehir Üniversitesi Bursa’da

Bayilerimiz yeni yerlerinde hizmetinizde
Kuzey Marmara ve Adana bölgelerinde faaliyet gösteren bayilerimiz Hipaş A.Ş. ile Güney 
Hidropar Ltd Şti. yeni yerlerinde hizmetlerine devam ediyor.

		Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencileri Bursa 
Rexroth fabrikasını gezdi. 
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Dünya hidrolik sektöründe, özellikle Asya pazarında geçtiğimiz 
son üç yıl içerisinde yaşanan pazar daralmalarına ve netice-
sinde planlanan üretim adetlerine göre yaşanan negatif yönlü 
sapmalara rağmen Bursa Rexroth fabrikası, yeni ürün ve tip 
transfer projelerle portföyünü genişletmeye devam ediyor.  

2014 yılında Bursa fabrikasının üç ana üretim grubu arasında 
yer alan ve en büyük paya sahip olan AK pompa grubunda A6 
Motor üretim projesi başarıyla hayata geçirildi. Müşteri onay-
ları da alınan ürünlerin, Avrupa ve Türkiye pazar ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere seri üretimine başlandı.

Nasıl başarıldı?
Pazarda artan rekabette öne çıkabilmek ve müşterilerin deği-
şen beklentilerini karşılamak adına daha güçlü, verimli ve ağır-
lık ve hacim açısından daha avantajlı ürünlere ihtiyaç bulunu-
yor. Bu beklentileri karşılamak adına yine AK grubu içerisinde 
yer alan A2F yeni nesil hidrolik pompa ve motor projesi faali-
yetlerine, AR-GE ekibinin katkılarıyla Bursa Rexroth fabrika-
sında başlandı. Dünyada ilk kez Bosch Rexroth Türkiye fabrika-
sında seri üretimi yapılacak olan bu projede tasarım, analiz, 
mühendislik gibi aktivitelerin yanı sıra numune üretimi, montaj 
hattı tasarımı gibi birçok çalışma, Bosch Rexroth Bursa ekibi 
tarafından yönetilecek. Projenin yaklaşık iki yıl sürmesi planla-
nıyor.  

Bir diğer üretim grubu olan GT dişli kutu üretiminde de ürün 
gamını genişletmeye yönelik projeler devam ediyor. 2012 Ara-
lık ayında transfer ürünler ile üretimine başlanılan “dişli kutu-
ları” imalatına, 2014 yılında Bosch Rexroth dünyası içerisinde 
ilk defa üretime alınan GFT8150 ile devam edildi. Böylelikle 
Bursa’daki faaliyetler, sadece diğer Bosch Rexroth fabrikaların-
dan transfer edilen ürünlerle sınırlı kalmayan, Avrupa pazarı 
için yeni tasarlanan ürünlerin de fabrikamızda devreye alımına 

başlandı. 

AR-GE projeleri
Mühendislik alanında Bursa Rexroth fabrikasındaki altyapı 
gelişimi ve yeni ürün tasarımlarının Avrupa’dan Bursa’ya kaydı-
rılmasını sağlamak için çalışmalar yapılıyor. AR-GE faaliyetle-
rinde ilerleme kaydeden Bosch Rexroth Bursa fabrikası, 2015 
yılında ilk defa bir projesini TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Des-
tekleme Programları Başkanlığı) kapsamında değerlendirmek 
üzere TÜBİTAK’a başvuracak. Bu çalışmalarla birlikte Bursa 
Rexroth fabrikası, grup içerisinde Türkiye’nin bir AR-GE mer-
kezi olma hedefine doğru adım adım ilerliyor.

Şirket kültürü, liderlik ve çalışan gelişimi, firma içi iletişim
Fabrikalarımızda sadece ürün odaklı değil ortak bir yönetim 
kültürü oluşturma ve çalışan gelişimi açısından da  önemli pro-
jeler yürütülüyor. Bu kapsamda “Değerlerimiz”, “Liderlik” ve 
“İletişim” olmak üzere üç ana alana yönelik çalışmalar yapıldı. 
“Değerler” konusunda, çalışanlar için “Takdir ve Tanıma Siste-
matiği” oluşturularak, 2015 yılında uygulanmak üzere devreye 
alındı. “Liderlik” ve “Lider Gelişiminde” ise öncelikle tüm yöne-
tici kadrosu için bir gelişim sistematiği tasarlandı. Tüm seviye 
liderlere, çalışanlarından geribildirim alabilmeleri için bir 
“Lider - Çalışan Diyalogu” çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm lider-
lerin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeleri için özel eği-
tim paketleri tasarlandı. Grup başı ve takım liderleri için bir yıl-
lık süre içerisinde eğitim programlarına başlandı. 

Fabrika içi iletişimin geliştirilmesi amacıyla da  “doğru bilgiye 
sahip olma-liderler arasındaki iletişimi sağlamak” adına yıl 
içinde toplam dört kez olmak üzere Bursa Rexroth Bursa fabri-
kasında liderler buluşması uygulaması devreye alındı.

Bilgi için : muge.metin@boschrexroth.com.tr  

Bosch Rexroth Bursa Fabrikası
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Bosch Türkiye’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve mühendislik 
öğrencilerine şirketin tüm süreçlerini yerinde izleme imkânı 
sunan Bosch Talent Camp 2015 etkinliği için başvurular,  
Twitter üzerinden alındı ve farklı üniversitelerde eğitim 
gören mühendislik öğrencilerine toplam beş soru soruldu. 
Sorulara doğru cevap veren, jüri elemesi ve telefon mülakat-
larını başarıyla geçen beş öğrenci, Bosch Talent Camp 2015’e 
katılmaya hak kazandı. Etkinlik boyunca yapılan aktivitelerin 
tamamı, Bosch Türkiye Facebook ve Twitter hesaplarından 
“#BoschTalentCamp” hashtagi ile anlık olarak paylaşıldı.

Seçilen beş mühendislik öğrencisi, “Bosch Türkiye Kâşifleri” 
adıyla Manisa’da Bosch Termoteknik Fabrikasını, Bursa’da 
Dizel Enjektör fabrikası ve Rexroth fabrikaları ile AR-GE mer-
kezlerini, İstanbul’da ise Küçükyalı’daki merkez ofisi ziyaret 
etti. Ziyaretleri sırasında vaka inceleme çalışması gerçekleşti-
ren öğrenciler, bir Bosch mühendisi gibi fabrikanın tüm 
süreçlerini görme imkânı bulurken, iş akışını mühendislerle 
birlikte canlandırdı. Sadece mühendislik süreçleriyle sınırlı 
tutulmayan etkinlikte, öğrencilere, Bosch’un üretimden 
AR-GE’ye, çalışan gelişimine yönelik çalışmalarından gelecek 
kariyer planlama danışmanlığına kadar birçok farklı konu-
daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

Bosch, Talent Camp ile mühendislik 
öğrencilerini ağırladı

		“Talent Camp”a katılan öğrenciler Bosch fabrikalarını gezerek üretim 
süreçleri ile ilgili bilgi aldılar. 

Bir grup Bosch çalışanı, kurum içinde yeni bir gelenek başla-
tarak Koruncuk Vakfı için İstanbul Maratonu’nda “bağış 
koşusu” yaptı. 

Mert Kalafatoğlu, Emir Dervişbey, Mustafa Ayhan, Güldem 
Özen, Gökhan Hacıosmanoğlu ve Mehmet Emin Yalın oluşan 
Bosch koşucularının hepsinin dikkat çektiği ortak bir nokta 
var. O da zaten zevkli bir spor olan koşunun, bir sosyal 
sorumluluk projesinin parçası olarak “bağış koşusu”na 
dönüştüğü andan itibaren, tatmin düzeyi çok daha yüksek 
etkinliğe dönüşmesi...Aylar boyunca yürüttükleri tüm çaba-
larının yorgunluğunu son 500 metrede kendilerini destekle-
meye gelen yakınlarının tezahüratlarıyla attıklarını vurgulu-
yor.

Bağış Koşusu Nedir?
Ülkemizde yeni yeni başlayan bağış koşularına katıldığınız 
zaman çevrenize, ailenize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza 

niçin koştuğunuzu, hedefinizin ne olduğunu gerek yüz yüze 
gerekse de e-posta ya da sosyal medya yoluyla anlatıyorsu-
nuz. Kısacası, ‘ben böyle bir amaç için koşacağım, beni des-
tekleyin’ diyorsunuz. Tabii bu arada vakfın banka hesap bil-
gilerini de paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla para, ne sizin ne de 
koşuyu organize eden grubunun hiçbir ilgisi olmadan, doğ-
rudan vakfın hesabına yatıyor.

Son 500 metrenin büyüsü
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Metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye’nin önde gelen 
uzman imalatçı kuruluşu olan Baykal Makine, kalitesine ve 
marka gücüne güvendiği Bosch Rexroth’un işbirliğiyle dünya-
nın en büyük abkant presi APHS 6800 x 6000’ı üretti. 

İlk kez yapıldı
Baykal Makine, abkant pres üretimindeki üstün tecrübesini kul-
lanarak tasarladığı APHS 6800 x 6000 CNC kontrollü abkant 
presi, alanında dünyanın en büyüğü oldu. Standart bir abkant 
pres 120 ton ile 1500 ton arasında üretilirken, 6000 tonluk baskı 
kuvvetiyle ve 8,5 metrelik yüksekliğiyle dünya üzerinde bu 
ebatta bir makine ilk defa Baykal Makine tarafından yapıldı. 

Rexroth’un her boyuttaki sistem için özel olarak tasarlanmış 

verimliliği artıran ürünlerinin kullanıldığı makinede; 50 mm/s 
yaklaşma hızı, 6 mm/s presleme hızı ve 60 mm/s dönüş hızına 
ulaşıldı. Bu şekilde makineyi özel kılmak için tüm zorlayıcı 
mühendislik çalışmaları Baykal Makine’nin Almanya’daki fir-
ması Weinbrenner GmbH ile birlikte her türlü detay en başın-
dan düşünülerek yürütüldü. Bu çalışmalar sırasında Rexroth da 
hidrolik konusundaki uzmanlığıyla sürece destek oldu.

Alman TÜV sertifikalı ISO 9001 kalite belgesine sahip olan Bay-
kal Makine, Türk TSE belgeli ve Avrupa Birliği CE etiketli üretim 
yapıyor. Firma, bu standartları devam ettirebilmek için kalite, 
marka gücü ve kurulumdan sonra verdiği hızlı temin edilebilir 
yedek parça ve servis hizmeti nedeniyle Bosch Rexroth’u tercih 
etti. 

Rexroth’tan hidrolik desteği
Rexroth bu projede Baykal Makine’ye hassas, güvenilir ve enerji 
verimliliği sağlayan çözümleriyle destek oldu. Dünyanın bu en 
büyük presi, oransal kontrollü değişken pistonlu pompalar içe-
ren Rexroth hidrolik sistemlerle donatıldı. Rexroth hidrolik 
merkez manifoldu ve iki adet 250 cm3/r değişken pompadan 
oluşan özel tasarımla sistemin verimliliği artırıldı. 
__________________________________________________________________

İletişim: Atilla Yavuz, Bosch Rexroth Türkiye

Tel.: 0262 676 00 62, atilla.yavuz@boschrexroth.com.tr

Dünyanın en büyük abkant presi 
Baykal Makine, dünyanın en büyük abkant presi APHS 6800 x 6000’ı üretti. Bosch Rexroth ise 
hassas, güvenilir ve enerji verimliliği sağlayan hidrolik sistemleriyle projeye destek oldu.

”6000 tonluk Abkant Pres Makinesi üretirken hedefimiz önce-

likle, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermekti. Dünya 

üzerinde böylesine devasa bir projeyi ilk kez biz hayata geçire-

ceğimiz için çok heyecanlıydık. Çok çalıştık ve bugün bu önemli 

projeyi Rexroth teknoloji ve uzmanlarıyla birlikte sorunsuz ve 

başarılı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Özel projeler için özel çözümler sağlayan Rexroth ürünlerini 

kullanmaya devam edeceğiz.” 

Murat Bayazıt
Baykal Makine Marka Direktörü

Standart yüksekliği 8,5 metre olan pres, 

çene kısmıyla birlikte 9 metre yüksekliğe çıkı-

yor. Normal yükseklikteki bir fabrikada böyle 

bir makinenin üretimi yapılamayacağı için 

özel bir üretim alanı yaratılarak 6000 ton için 

kiralanan boş bir araziye fabrika inşa edildi. 
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EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş.’ye ait üretim lisansı çerçevesinde 
yapılacak olan Muş’taki Murat Nehri üzerinde bulunan 
Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, 880 GWh 
enerji üretimiyle yaklaşık 400 bin hanenin yıllık elektrik ihti-
yacını karşılayacak. İki adet 110MW ve iki adet 30MW gücün-
deki türbinleriyle toplam 280 MW kurulu güce sahip olan 
santral, 54.69 kilometre kare gölet alanıyla özel sektör tara-
fından inşa edilen en büyük barajlardan biri olacak. İnşaa-
tına 2013 yılında başlanan baraj, 2017 yılının birinci çeyreği-
nin sonunda bitirilecek.

Gerek global gerekse lokal uygulama uzmanlığıyla öne çıkan 
Bosch Rexroth güvencesiyle, bu önemli projenin hidrolik 
kaldırma tertibatları Güney Hidropar tarafından yapılacak. 
Güney Hidropar, Alpaslan II barajında iki adet kapak şaftı 
işleme kapağı ve iki adet kapak şaftı batardo kapak kısmının 
hidrolik kaldırma tertibatlarını gerçekleştirecek.

Bosch Rexroth Ana Bayisi Güney Hidropar, Alpaslan II proje-
sinden önce de Naras Barajı konik ve sürgülü hidrolik kal-
dırma tertibatı ve Üçgen baraj projesinin yükleme havuzu 
cebri boru kapağı, Akçakoyun projesinde de çakıl geçidi 
batardo ve servis kapağı hidrolik sistemlerini gerçekleştir-
mişti. 
__________________________________________________________________

İletişim: Tuğba Şenel, Güney Hidropar Ltd. Şti.

Tel.: 0322 351 71 51, tugba@guneyhidropar.com

Türkiye’nin en büyük özel barajlarından Alparslan II projesinde yer alan hidrolik kaldırma 
tertibatları Bosch Rexroth Ana Bayisi Güney Hidropar tarafından yapılacak. 

Alparslan II barajının hidrolikleri 
Güney Hidropar’dan

		Muş’taki  
 Murat Nehri 

üzerinde bulu-
nan Alpaslan II 
Barajı ve Hidroe-
lektrik Santrali 
Projesi 880 GWh 
enerji üretecek.
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Rexroth, uygulamalı eğitim fırsatı sunmak için hidrolik, pnöma-

tik, elektrik tahrik ve kontrol, mekatronik ve otomasyon tekno-

lojisi alanında birbirinden öğretici eğitim sistemleri üretiyor. 

Endüstrinin ihtiyacı olan eğitim seviyelerini doğru bir şekilde 

yansıtmak için tasarlanan Rexroth eğitim sistemleri, donanım, 

alıştırma ve proje kılavuzlarından oluşuyor. Her bir eğitim sis-

temi; hidrolik, pnömatik, elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, 

mekatronik ve otomasyon alanlarında eğitmen ve öğrenci proje 

kitapçıklarıyla teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlı-

yor. Rexroth eğitim sistemlerinde endüstride kullanılan 

Rexroth ürünleri aynen kullanılıyor. Bu sistemler ayrıca müşte-

riler, çalışanlar, temel ve gelişmiş eğitim kurumlar için eğitimle-
rin içeriğine uygun olarak özelleştirilebiliyor. 

Hidrolik ve pnömatik sistemlerinin üretimi 2008 yılından itiba-
ren kademeli olarak Almanya’dan Türkiye’ye kaydırıldı ve tüm 
dünyaya ihracatı da Türkiye üzerinden yapılıyor. Bu da eğitim 
enstitülerinin ve Türk sanayicisinin sistemlere daha uygun büt-
çelerle erişimini hızlandırıp kolaylaştırıyor. 
______________________________________________________________________

İletişim: Nurtaç Akdağ, Bosch Rexroth, Türkiye

Tel.: 0 262 676 00 45, nurtac.akdag@boschrexroth.com.tr

Bosch Rexroth, tamamen sanayide kullanılan standart endüstriyel ürünlerinden oluşan 
kapsamlı bir eğitim sistemi portföyü sunuyor. Eğitim sistemlerinin üretimi 2008 
yılından itibaren Türkiye'de gerçekleşiyor. 

Her seviyeye uygun eğitim sistemleri 

Ekonomik, modüler eğitim seti: 
WS200
Yeni geliştirilen WS200 eğitim sistemi, 

tüm teknolojileri kapsayan kompakt 

bir giriş seviyesi çözümü olduğu için 

çok yönlü bir nitelik taşıyor. Kolay 

anlaşılabilir yapısıyla hidrolik, pnö-

matik ve otomasyon dünyasına kolayca 

erişilmesini sağlayan sistem, Rexro-

th’un ansiklopedik ölçülerdeki bilgi 

dünyasına girmek için ideal ve pahalı 

olmayan bir çözüm sunuyor. WS200, 

şirketlerin ve eğitim kurumlarının özel 

gereksinimlerine uyacak şekilde 

kolayca özelleştirilebiliyor ve geniş bir 

yelpazedeki öğrenme konularına 

mükemmel bir şekilde uyarlanıyor.  

WS200, özel gereksinimlere uyarlana-

bilmesi için; hortum askı sistemi, bağ-

lantı seti, skalalı ve şeffaf yağ ölçüm 

kabı, çeşitli güç üniteleri, kompresör-

ler gibi geniş bir aksesuar yelpazesine 

sahip. Çeşitli komponent setlerine ve 

komponentlere ek olarak, eksiksiz bir 

eğitim sistemi doğal olarak öğretmen-

ler ve öğrenciler için on/off hidrolik 

teknolojisi, pnömatik, sensörler vs. 

gibi teknolojileri kapsayan alıştırma 

ve proje kılavuzlarını da içeriyor. Bu 

şekilde WS200 eğitim sistemi, öğrenci-
lerin karşısına, profesyonel kariyer-
leri süresince makine ve sistemlerde 
karşılaşacakları endüstride test edil-
miş ürünler ve standart parçalarla 
geliyor.

WS200 eğitim sisteminin kullanıcıları, 
teknolojik seçeneklere ek olarak, 
amaçlanan uygulamaya bağlı olarak 
beş farklı temel versiyondan birini 
seçebiliyor. Tek taraflı veya çift taraflı 
olarak çalıştırılabilen sistem, böylece 
bir veya iki adet birbirinden tamamen 
bağımsız öğrenme istasyonunu barın-
dırabiliyor.

WS200’in öne çıkan özellikleri ise 
modülerliği, kompakt tasarımı ve 
diğer Rexroth eğitim sistemlerine olan 
tam uyumluluğu olarak sıralanabilir. 
Modüler yapı sayesinde tek bir WS200 
eğitim sistemi üzerinde eş zamanlı ola-
rak hidrolik ve pnömatik alıştırmaları 
yapılabiliyor. Uygulamaya bağlı olarak 
hem düşük başlangıç fiyatından hem 
de yüksek bir genişletilebilirlik sevi-
yesinden yararlanılabiliyor.
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Rexroth Mekatronik Eğitim Sistemi: mMS 4.0
Rexroth tarafından yeni geliştirilen mekatronik sistem    
mMS 4.0, istenildiğinde modüler olarak genişletilebiliyor. 
Endüstri 4.0 kabiliyetli olan sistem, temel teknolojiler pnö-
matik, mekatronik ve opsiyonel hidroliği tek bir ünitede bir-
leştiriyor. Buna ek olarak PLC, CNC ve robotik kontrol sis-
temleri de çalıştırılabiliyor. Hem temel hem de ileri düzey 
eğitimler için uygun bir nitelikte olan mMS 4.0, modüler 
yapısıyla, sanayileri eğitim merkezleri, eğitim kurumları, 
üniversiteler ve meslek okulları için komple bir seçenek 
sunuyor.  

Sistem, bir mekatronik mühendisinin üç buçuk yıllık öğre-
nim süresinde edinmesi gereken öğrenim içeriğini kapsıyor 
ve sunduğu proje el kitapçıklarıyla öğrenci ve öğretmenlere, 
bir endüstriyel işletmenin günlük süreçlerine dayanan pra-
tik egzersizlerle yardımcı oluyor. Mekatronik eğitim sistemi 
mMS 4.0, kübik montajı esas alarak üç istasyondan oluşuyor: 
Başlangıç ve kontrol istasyonu,  pnömatik veya hidrolik 
presle işleme istasyonu ve son olarak depolama istasyonu. 
Özellikle son istasyonda seçime bağlı olarak, kartezyen 
robot veya SCARA robot ile çalışma fonksiyonlarına sahip 

olan sisteme, RFID ve güvenlik ekipmanlarıyla ekleme yapı-
larak, gerçek bir fabrika simülasyonu da oluşturulabiliyor.

Bir kullanıcı bir istasyondan başlayarak diğerlerini ekleye-
rek sistemi ihtiyacına göre geliştirme esnekliğine sahiptir. 
İstasyonlar tek başına kullanım için de uygundur.

DS3: Pnömatik, sensör ve PLC uygulamalarına yönelik 
hareketli eğitim sistemi
Rexroth, ileri seviye ve uygulamalı eğitimde pnömatik 
know-how’ı sunmak için patentli “Snap-In” kilit mekaniz-
masına sahip çeşitli eğitim sistemleri ve çok sayıda öğrenim 
konuları da sunuyor.

DS3, çift taraflı çalışmaya uygun bir çalışma istasyonudur.. 
Üzerinde çift taraflı bağımsız çalışmaya uygun kanallı alü-
minyum profilden yapılmış panel bulunuyor. DS3 eğitim sis-
temi üzerinde gerçekleştirilen pnömatik uygulamaları, sen-
sör ve PLC uygulamalarıyla genişletilebiliyor.

WS290: Endüstriyel ve mobil uygulamalara yönelik 40 litre 
güç üniteli hareketli eğitim sistemleri
WS290 hidrolik hareketli eğitim sistemi, endüstriyel ve mobil 
hidrolik eğitimleri için kullanılmasına rağmen pnömatik ve 
mekatronik eğitimleri için de kullanılabilen bir çalışma istas-
yonu olarak öne çıkıyor. İçerdiği konfigürasyon seçenekleri, 
eğitimler sırasında sisteminin her konuya uyumlu olarak çalış-
masını sağlıyor. Planlanan amaca göre, WS290 için aşağıdaki 
konfigürasyonlar seçilebiliyor:
• Her bir tarafta, çift taraflı çalışmaya uygun bağımsız hidrolik 

çalışma istasyonu
• Her bir tarafta çift taraflı çalışmaya uygun bağımsız pnömatik 

çalışma istasyonu
• İki bağımsız çalışma istasyonu; bir tarafta hidrolik, diğer 

tarafta ise pnömatik
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Artan enerji maliyetleri ve çevre dostu üretime yönelik gerek-
sinimler, sanayide önemli bir sorun oluşturuyor. Artık üretici-
ler, kontrol teknolojisi alanında enerji tasarrufu sağlayan 
makineleri, işletme maliyetlerini ve karbon emisyonlarını 
düşüren cihazları talep ediyor. Bu çerçevede Rexroth, ekono-
mik ve kullanıcı dostu olan EFC 3610 ve EFC 5610 frekans 
konvertörlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Her iki kon-
vertör de elektronik hız kontrolü ve tork kontrolü yoluyla 
müşterilerin enerji tasarrufu ihtiyaçlarına önemli ölçüde 
katkıda bulunacak.

EFC 3610, güvenilir hız kontrolü sağlayan ve ihtiyaca göre çıkış 
verebilen düşük maliyetli bir frekans konvertörü. EFC 5610 
modeli ise 18,5kW güce kadar yüksek verimli vektör kontro-
lüyle en uygun tork eğrisi ve yüksek kalkış tork değeri sağla-
makta. Farklı giriş - çıkış ve haberleşme modülleri gibi genişle-
yebilen opsiyonlara sahip olan iki model de parametre 
kopyalayabilen bir kontrol paneli ve Modbus haberleşme portu 
gibi akıllı özelliklerle tasarlandı.

Kullanım kolaylığı
Konvertör üzerindeki operatör paneli sayesinde hızlı devreye 
alma ve çalıştırma işlemleri yapılıyor. Kopyalama fonksiyo-
nuyla, birçok frekans konvertörü kısa bir sürede aynı paramet-
relere ayarlanabilirken, konvertör üzerindeki potansiyometre 
ile komut değerleri kolaylıkla değiştiriliyor. Operatör panelin-
deki beş haneli LCD ekran ise her türlü verinin okunmasını 
sağlıyor.

Bilgisayar ortamında çalışma 
EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörleri, ücretsiz bilgisa-
yar yazılımıyla kolaylıkla uzaktan devreye alınıp çalıştırılabili-
yor. Bilgisayar bağlantısı konvertör üzerindeki USB port ile 
sağlanıyor. Yazılım ile konvertör hızı, kalkış ve duruş paramet-
releri ayarlanabilirken, istenildiğinde parametre değerleri de 
güvenli bir şekilde yedeklenebiliyor.
___________________________________________________________________________

İletişim: Bahadır Çelik, Bosch Rexroth, Türkiye

Tel.: 0262 676 00 39, bahadir.celik@boschrexroth.com.tr

Rexroth’un yeni ürünleri EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörleri, elektronik hız kontrolü 
ve tork kontrolü yoluyla enerji tasarrufuna önemli katkılarda bulunacak.

Enerji cimrisi konvertörler

EFC 3610, enerji tasarruflu 
çözümler sunuyor
• Pompa, kompresör
• Fan, vantilatör
• Ağaç işleme makineleri
• Yemek ve içecek üretim hatları
• Kağıt üretimi ve işleme hatları
• Tekstil makineleri
• Çevre ve işleme sistemleri
• Paketleme makineleri

Temel özellikler
EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörle-
rinin öne çıkan ortak özellikleri:
• 1 x AC 230V 0,4kW … 3 x AC 400V 18,5kW 

aralığında ürün gamı
• Ağır ve normal şartlarda çalışma modları
• Permanent magnet motorlar ile çalışa-

bilme
• Dahili fren modülü ve filtre
• Kolay devreye alma için dahili kontrol 

paneli

EFC 5610, özel ihtiyaçlar için 
yüksek tork sağlıyor
• Lojistik, malzeme taşıma, 
 konveyör
• İşleme sistemleri; karıştırıcı, 

santrifüj
• Yapı malzemesi üretim 
 makineleri
• Yapı teknolojisi
• Plastik üretimi ve işleme 
 makineleri
• Takım tezgahları
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Uygun hidrolik filtre seçimi ve bunların doğru 
kullanımı, sistemlerin ömrünü uzatıyor ve 
sahip olma maliyetlerini minimuma indiriyor. 

Hidrolik akışkanlarda küçük, gözle görünmeyen, ama tüm sistemin 
durmasına neden olabilecek kir partikülleri vardır. Hidrolik sistem-
lerdeki arızaların yüzde 70 - 80’inin nedenine bakıldığı zaman akış-
kan kirlenmesi olduğu görülür. Bu sistemin güvenirliği için kirin filt-
releme yoluyla temizlenmesi gerekir. Doğru filtrenin seçimi önemli 
olduğu kadar operasyonlar süresince alınacak uygun servis hizmeti 
de önemlidir. Bir sistem ancak düzenli ve doğru şekilde akışkanların 
kirliliği takip edildiği sürece kesintisiz çalışır. 

Kullanıcılar için beş püf noktası
• Fabrikadan gelmiş yeni hidrolik akışkanlar bile tamamen temiz 
değildir. Sisteme yağ doldururken uygun filtre kullanımı önemlidir. 
• Hidrolik akışkanlar sistem üretici tarafından belirlenmiş temizlik 
seviyesine uygun olmalıdır. 
• Filtre sistemlerinde bakım maliyetlerini en aza indirmek için, sis-
tem satın alınırken kolay erişebilirliğe dikkat edilmelidir. 
• Bakım programları kesintisiz operasyonu garanti altına alacak 
şekilde yapılmalıdır.
• Kirler sisteme dışardan girebilir. Bu nedenle filtre başlığının 
olduğu bölüm temizlenmeli ve filtre değişimi sırasında kirin ortama 
girmesi engellenmelidir. 

Doğru filtre 
ömrü uzatır!

Yeni Rexroth filtreleme ve 
transfer ünitesi

Rexroth mobil filtreleme ünitesi, mineral esaslı hidrolik yağ-
ların transferi ve filtrelenmesi için tasarlandı. Ünitede 

bir dişli pompa ve pompa girişinde kaba kirliliği 
tutmak için bir süzgeç kullanıldı. Bu dişli pompa 

çıkışındaki filtre üzerinde toplanan partiküller, 
kirliliğin sisteme ulaşmasına engel oluyor. 

Ayrıca filtre üzerinde hem baypas çek valfi 
hem de kirlilik göstergesi bulunuyor. Değişti-
rilebilir filtre elemanları kullanıldığından 
ünitenin bakımı da kısa sürede yapılabiliyor. 
Küçük boyutu sayesinde araç bagajına bile 
sığan ve kolaylıkla taşınabilen ünite, servis 

amaçlı kullanıma da uygun.

bilgi için: info@boschrexroth.com.tr 

1 Koruyucu kılıf 

2 Destek bölümü

3 Koruyucu kat

4 Ön filtre katı

5 Ana filtre

6 Koruyucu kat 

7 Destek bölümü 

8 Destek silindiri

Çok katmanlı filtreler
maksimum ihtiyacı karşılar
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Son birkaç yılda, hammadde fiyatları ve enerji maliyetleri, 
devam eden arz talep dengesizliği nedeniyle ciddi anlamda 
arttı. Teknolojinin yanı sıra yaşam standartlarının hızlı gelişme-
sinin de hiç şüphesiz bu durumda payı var ve görünen tablo 
değişecek gibi durmuyor. Bu nedenle sahip olduğumuz kaynak-
ları verimli kullanmalıyız. Sadece hammaddeleri yeniden kul-
lanmakla kalmayıp, israftan da kaçınmamız gerekiyor. Geri 
dönüşüm teknolojisi, maliyetleri düşürmek ve süreçleri daha 
verimli kılmak amacıyla kabul gören bir yönteme dönüşüyor. 
Parçalayıcılar, hurda kesme makineleri ve presler gibi makine-
lere talep sürüyor. Hidrolik sistemlerin bu kadar güçlü ve cazip 
çözümler sunduğu bu teknolojinin verimliliğini ve performan-
sını artırmaya devam etmek gerekiyor.

Metal geri dönüşümünde; taşıma, kesme, ezme ve kaldırma için 
kesme kuvvetinden ve hidroliklerin esnekliğinden yararlanan 
pek çok uygulama var. Metali daha kısa parçalara kesen basit 
kesicilerden devasa kesicilere ve preslere kadar bir çok seçe-
nek bulabilirsiniz.

Hurda presi
Pazardaki çeşitli hidrolik ürünlerin  her biri performans, kalite 
ve fonksiyon anlamında birbirinden farklıdır. Bu teknoloji 
ürünlerinden biri de hurda presidir. Bu pres, hurdaları olabile-
cek en küçük hacimlere sıkıştırmak ve kolay nakliye için tek bir 
öbeğe dönüştürmek için kullanılır. Hurdaları olabildiğince tek 
tip olarak sıkıştırmak için, yandan, uçlardan ve üstten sıkış-
tırma yapılır. Presleme işlemi bittikten sonra, kapı açılır ve 
sıkıştırılmış hurda dışarı atılır. Tipik olarak dört adet hidrolik 
silindir aksı kullanılır. Toplam döngü süresini azaltmak için, bu 
makine genellikle bir “kova” ile donatılmıştır. Malzemelerin 
sıkıştırılması sırasında, vinç kovayı bir sonraki hurda yüküyle 
doldurur. Bir sonraki döngünün başlangıcında, önceden hazır-
lanan yük prese boşaltılır. Kova ayrıca bir ölçüm cihazı işlevi de 
görüyor ve böylece pres her zaman optimum hurda miktarıyla 
doldurulabiliyor. Bu süreci kullanarak, nakliye, depolama ve 
atma işlemleri daha kolay ve daha verimli bir şekilde yapılır.

Hurda kesme makinesi
Başka bir seçenek de bir hurda kesme makinesi kullanmaktır. 
Hurdaların ilk olarak bir hurda presinde sıkıştırıldığı yer bura-
sıdır. Ancak bir öbek oluşturmak yerine, malzemeler bir uç itici 

Hammadde fiyatları artmaya devam ediyor, enerji maliyetleri de tahmin edilemiyor. Böyle bir 
tabloda endüstrinin tüm alanlarında geri dönüşümün önemi artıyor. Malzemelerden en iyi şekilde 
faydalanmak için hızlı ve enerji tasarruflu bir yol sunan makineleri ve hidrolik sistemleri 
tartışıyoruz.

2

Hızlı ve etkili bir yolla geri dönüşüm
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aracılığıyla küçük adımlarla itilir ve parçalar halinde kesilir. Bu 
kesme işleminin olabildiğince verimli olması için, hurdalar 
direkt olarak kesme bıçağında bir ön sıkıştırmaya tabi tutulur 
ve bir “tutma silindiri” tarafından sıkıca tutulur. Hurdaları eşit 
boyutlu küçük parçalar halinde kesmek, daha sonraki geri 
dönüşüm süreci için kolaylık sağlar.

Yüksek güçlere, dayanıklılığa, güvenilirliğe ve kısa döngü süre-
lerine duyulan ihtiyaç, hurda kesicilerinin hidrolikleri kul-
lanma zorunluluğunu beraberinde getirir. Hidrolik sistem, kesi-
cinin genel verimliliğinde kilit bir rol oynar ve performansta 
fark yaratan da hidroliklerdir. Yüksek performanslı bir hurda 
kesicisi, büyük akışların şoksuz bir şekilde değiştirilmesine ve 
şoksuz bir sıkıştırmaya izin veren hidrolikler gerektirir. Kesme 
şoklarından, düşük enerji tüketimi ve ilk tedarik maliyetleri 
sağlanarak kaçınılmalıdır.

Ön kesici
Hidrolik sistemler, verimliliği, üretkenliği ve güvenliği daha da 
artıran ön kesicili parçalayıcı teknolojisinde de kullanılır. Bir ön 
kesici, düşük güç ve hız kullanarak preslenen malzemeleri par-
çalara ayırır. Böylece parçalama için hazır olan daha hafif bir 
malzeme üretmek için bunlarda etkili bir “balya bozma” yapar. 
Bu da çekiçli değirmeni, sadece parçalama işleminde değil, kon-
veyörün tam olarak yüklenebileceği besleme süreci akışında da 
daha üretken ve güvenilir yapar. Ayrıca, süreç hattında aşağıya 
indikçe, daha iyi parçalama sayesinde daha iyi bir sıralama 
verimliliği de sağlanmış olur. Çekiçler ve diğer parçalar da daha 
az aşınır ve böylece bakım maliyetlerinde daha fazla tasarruf 
sağlanır. Bir ön kesici kullanılarak kapasite artırılabilir. Bu da 
besleme stoklarının nakliye sayısının ve dolayısıyla yakıt mali-
yetlerinin ve emisyonların azaltılmasını sağlar.

Bir ön kesici, ister bir araba olsun ister bir balya, iki rotorun 
bunları çekeceği ve sonra çekip ayıracağı bir üst kısma atma 

prensibiyle çalışır. Hazırlanan gevşek malzemeler, sonra parça-
lanma sürecine hazır halde alta düşürülür. Direkt hidrolik tah-
rike sahip iki yatay rotor birbirine geçirilebilir ya da birbirin-
den bağımsız olarak tahrik edilebilir ve hız kontrol edilir, 
gerekirse de ters çevrilir. Malzemeyi rotorlara doğru preslemek 
için, kaymayı önleyen bir hidrolik itme plakası eklenir.

Direkt hidrolik tahrikler, ileri ve geriye tam bir itiş gücü (tork) 
üretir ve tahrik düzenlemesini basit ve verimli tutmak için hiç-
bir dişli kutusuna gerek olmaz. Bu yavaş bir süreç olsa da, bu tür 
bir işlem için gerekli olan kuvvet son derece yüksektir ve bu da 
direkt hidrolik tahrik sistemini bir avantaja dönüştürür

Bir ön kesicinin kullanılması aynı zamanda besleme balyaları-
nın ağırlığını artırmaya dair sahtekarlık teşebbüslerinin ifşa 
edilmesine de yarar. Yassılaştırılmış bir arabada yakıt olması 
durumunda, bir ön kesicinin yavaş işleyen süreci sorunu ortaya 
çıkarır ve depoları dikkatlice parçalayarak patlama tehlikesini 
hemen hemen ortadan kaldırır.

Parçalayıcı
Arabaların, hafif hurdaların ve beyaz eşyaların geldiği son yer 
olan parçalayıcı, genellikle tamamen hurda metalle yüklü, hid-
rolik olarak tahrik edilen eğimli bir çelik kayış konveyöre sahip-
tir. Hurda bir kızaktan inerek gene hidrolik tahrikle çalışan rulo 
besleyicisine düşer, bu besleyici de hurdaları optimum bir hızla 
çekiçli değirmene yönlendirir, değirmenin gücüne göre en iyi 
üretimi sağlamak amacıyla, çok hızlı çekilmemesi için hurdaları 
tutar. Değirmenin besleme rulolarının yükseltilmesi/alçaltıl-
ması, reddetme kapısı ve kaput kaldırma, pim çektirmesi vb. 
bakım fonksiyonları gibi diğer fonksiyonları da hidrolik olarak 
çalıştırılır. Ana rotor yağlama sistemi de hidroliktir.
___________________________________________________________________________

İletişim: Alpay Durmaz, Bosch Rexroth, Türkiye

Tel.: 0262 676 00 15, alpay.durmaz@boschrexroth.com.tr
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Madencilik uygulamaları
Başlıca maden
rezervlerimiz

• DEMİR: Demir çelik endüstrisinin ham maddesidir.
• KROM: Paslanmaz özelliğinden dolayı geniş bir 

kullanım alanı vardır.
• BAKIR: İyi bir iletkendir.
• BOR: Bin civarında uygulama alanına sahiptir.
• BOKSİT: Alüminyumun hammaddesidir.
• KÜKÜRT: Kimya sektöründe yoğun kullanılır.
• MANGANEZ: Demir çelik endüstrisinde kullanılır.
• CİVA: Tıp alanında yoğun kullanımı vardır.
• Mermer, fosfat, Lületaşı, Oltu taşı, Kurşun - Çinko, 

Tuz vb...

Enerji kaynakları
• Taş kömürü, 1. Jeolojik zamanda oluştuğundan 

kalori değeri yüksektir demir – çelik fabrikalarında 
kullanılır.

• Linyit, 3. Jeolojik zamanda oluştuğundan kalori 
değeri düşüktür enerji santrallerinde kullanılır,

• Petrol, çok önemli bir enerji kaynağıdır.
• Doğalgaz, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji, Hidroe-

lektrik enerjisi vb.
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Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sek-
törlerden birisidir. Maden ürünleri; sanayi, enerji, tarım ve 
inşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş 
sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik kal-
kınmayı başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir.

Türkiye madenler bakımından zengin topraklara sahiptir. 
Ayrıca bazı madenler bakımından Dünya'nın önemli ülkeleri 
arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamının yeri henüz 
belirlenmemiştir. Her yıl yeni maden yataklarının bulunması 
bunun kanıtıdır. Şu anda Türkiye’de yapılan madencilik çalış-
malarının tamamı kendi sanayi şirketlerimizin ihtiyacına yöne-
lik değildir. Bir bölümü de işlem görmüş ya da kısmen işlem gör-
müş şekilde ihraç edilmektedir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden 
sonra kurulan “Maden Teknik ve Arama Kurumu”, bu konuda 
daha da ileriye gitmemize katkı sağlamıştır.

Zonguldak Taşkömürü havzasında 170 yıldan fazla bir süredir 
üretim yapılmaktadır. Uzun yıllardır Türkiye’nin demir çelik 
sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını tek başına karşılayan 
havza, günümüzde de enerji ve demir çelik sektörlerinin taşkö-
mürü ihtiyacının bir kısmına cevap vermektedir. Ülkemizde 
endüstriyel anlamda ve ölçekte kömür madenciliğinin ilk defa 
yapıldığı Zonguldak Taşkömürü Havzası, uzun yıllar boyunca 
madencilik için bir okul görevini üstlenmiştir. 

Bosch Rexroth ana bayisi Hareket Kontrol Teknolojileri Mer-
kezi (HKTM) ise maden sektöründe özel exproof hidrolik ve 
pnömatik çözüm ortağı olarak, 16 yıldır hizmet vermektedir. 
Madencilik sektöründe HKTM tarafından sunulan özel çözüm-
leri şöylece özetleyebiliriz:

Skipli ihraç sistemleri için yükleme ve boşaltma hidrolik 
tasarımı ve imalatı 
Yeraltı üretiminde çıkarılan kömürün yer üstüne nakli için 
kuyularda kullanılan nakliye sistemlerinde bulunan “skip yük-
leme ve boşaltma” hareketlerinin hidrolik sistemleri tasarım ve 
imalatı yapılmaktadır. 

Kuyu başı ve kuyu dibi araba devresi hidrolik ve pnömatik 
sistem tasarımı, imalat ve montajı
Yer altında ve yer üstünde vagonların kafese indirip bindirmeye 
yarayan sistemlerinde pnömatik uyarılı hidrolik valflerin ve 
özel lojik blokların uygulandığı hidrolik ve pnömatik sistemleri 
otomasyon ile pekiştirerek üretim hızı artırılmaktadır.

Hava kapısı pnömatik sistemleri
Yer altında havayı istediğimiz yöne ve debide yönlendirmek için 

yapılan pnömatik sistemlerin exproof pnömatik devreler ile 
personel gereksinimi olmadan insan ve araba kapılarının açılıp 
kapanması sağlanmaktadır.

Kuyu vinci fren hidrolik sistemleri
Kuyu vincinin durması ve harekete geçmesi için kurulan hidro-
lik sistemlerin, Rexroth’un değişken deplasmanlı pompaları 
kullanılarak özel tasarım bloklar ile uygulama projeleri üretil-
mektedir.

Desandiri vinci hidrolik sistemleri
Malzeme, posta ve kömür vagonlarının nakliyatı için desandiri-
lerde kullanılan vinçler, özel hidromotor tahrik yöntemi ile iste-
nilen devir ve hızda kontrol edilmektedir.

Yer altı kazıcı ve yükleyici hidrolik sistemleri
Yeraltı üretiminde kazıma ve yükleme yapan makinelerin dizel 
motorlarından alınan tahrikle Rexroth’un GFT şanzımanları 
kullanılarak kapalı çevrim hidrolik devreyle hareket ve güç 
elde edilmektedir. 

Bağ doğrultma hidrolik ve pnömatik presleri
Tahkimatta kullanılan ve maliyeti çok yüksek olan T.H. bağları 
için yüksek tonajda çalışacak hidrolik presler tasarlanarak, 
yeniden kullanılabilmeleri sağlanmaktadır. 

Hidrolik direk uygulamaları
Ayaklarda tahkimat malzemesi olarak kullanılan hidrolik direk-
ler ile ilgili HKTM’ye özel çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Mekanize kazı ve kalkan tahkimat hidrolik sistemleri
Mekanize üretim yapılan ayaklarda tahkimat yaparak kömürü 
kesmek için kullanılan sistemlerdir. “Ülkenin yer üstü şekli yer 
altı şekli ile aynı olduğu için mekanize sistemlerinin tasarı-
mında yeterince mühendislik çalışması yapılmamıştır.” Ülke-
mizde üretimin mekanize sisteme geçilmesi ile üretimin hızlı, 
yüksek ve daha güvenli olması muhtemeldir. Mobil kapalı çev-
rim hidrolik ünite tasarımları ve uzaktan operatör kontrolü ile 
yapılan özel sistem tasarım ve çalışmaları sürdürülmektedir.
Taşkömürü madenciliği sektöründe 16 yılın verdiği deneyimi ve 
potansiyeli, yeni kurulan işletmelere aktarmak ve çözüm ortağı 
olarak yatırım projelerinde deneyimli ekibimiz ile hizmet ver-
mek için çalışmalarımız sürecektir.

___________________________________________________________________________

İletişim: Gökser Acun, HKTM, 

Tel.: 0372 312 41 01, gokser.acun@hktm.com.tr

Türkiye'nin kalkınmasında kritik rolü olan sektörlerden biri de madencilik. Bosch Rexroth ana 
bayisi Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi‘nin, bu önemli sektöre 16 yıldır sunduğu exproof 
hidrolik ve pnömatik çözümler dikkat çekiyor.
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Parabolik, diğer bir değişle yaprak yay, süspansiyon amacıyla 
araçlarda kullanılan doğrusal bir yay türevidir. Bu yayların 
diğer çoklu yaprak yaylara göre çok daha hafif olması ve sürüş 
konforunu artırması nedeniyle üretim maliyetlerinde de önemli 
düşüşler görülür. Parabolik yaprak yay, yüksek ağırlıklarda iyi 
derecede darbe sönümleme karakterine sahiptir. Bu tarz yay 
tipleri, normal baskı yayla kurulmuş tiplere nazaran, genellikle 
ağır yük taşıyan araçlarda tercih edilirler. 

Metal şekillendirme sektöründe anahtar teslim üretim tesisleri 
kuran, ayrıca küresel pazarlar için temel metal şekillendirme 
makinelerini tasarlayan, üreten ve tedarik eden Repkon A.Ş., 
otomotiv yaprak yayı üretimi için anahtar teslim tamamen oto-
matik üretim hatları ve tek tek makineler üretiyor. Firma ayrıca 
yeni nesil parabolik yaprak yayları ve air - linkerler için de ekip-
manlar sunuyor. 

Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş.’nin uzman mühen-

disleri tarafından devreye alınan Repkon hidrolik tahrikli para-
bolik yay makinelerinde ise Rexroth markalı “Hidrolik Oransal / 
Servo Valfler” kullanıldı. Bu valflerin kullanılmasıyla tek bir 
yayın et kalınlığı uçlara doğru inceltilerek, istenilen hassas tole-
ranslı kesitlere getirilir. Malzemeye uygun elastikiyet ve şok 
alma özelliği kazandırılır.

Bu yeni tasarım ağırlığı ciddi bir miktarda azaltmakla birlikte 
üretim maliyetlerini de ciddi bir şekilde düşürür. Yüzde 30’lara 
varan ağırlık düşüşü, toplam yük taşıma kapasitesine çok ciddi 
faydalar sağlar. Ayrıca, nihai üründe oluşan daha iyi yay karak-
teristiği, parabolik yaprak yayları konvansiyonel yaylara göre 
çok daha avantajlı kılar. Titreşim emme özellikleri iyileştiril-
mesi ile birlikte şanzıman, süspansiyon ve eklem parçalarının 
iki ile beş kata kadar ömrünü uzatır ve sürücü konforunu iyileş-
tirir. Yakıt tüketimini düşürür ve lastik ömrünü uzatır. Parabolik 
yaprak yaylar bu iyileştirici özellikleri nedeniyle araçlarda 
geleneksek yayların yerini almaktadır.

Metal şekillendirme sektöründe faaliyet gösteren Repkon ile Bosch Rexroth ana bayilerinden 
Rota Teknik, parabolik yay üretimi için birlikte çalışıyor. 

Parabolik yay üretiminde hidrolik 
oransal servo uygulamaları
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Hidrolik tahrikli parabolik yay makinelerinin çalışma prensibi
Yürüyen tabanlı ısıtma fırınından gelen yaprak yaylar, parabo-
lik haddeleme makinesinin hidrolik silindirleri ile yüksek baskı 
kuvvetlerinde sıkıştırılarak parabolik kesitli hale getirilir. Bu 
haddeleme işleminde üst baskı (hadde konumlama) silindiri ile 
sıcak malzemeye 20-100 ton-f kuvvet ile baskı oluşturulurken, 
eş zamanlı olarak yatay silindir (manipülatör) ile malzemenin 
yatay eksende çekme hareketi sağlanır. Üst baskı presinin 
altında bulunan hadde merdanelerini tahrik eden hidromotor 
ile haddeleme ve yüksek torkta dengelenmesi gerçekleştirilir. 
İki eksendeki hareketin kontrolü oransal servo valf ile hidro-
motorun frenleme hareketi ise oransal basınç ayar valfi ile sağ-
lanır. 

Güç regülasyonlu pistonlu pompalar ile hidrolik sistem basıncı-
nın 120 - 265 bar seviyelerinde olması sağlanır. Hidrolik sistem 
kapalı çevrim kontrol sistemleri ile kontrol edilir. Kapalı çevrim 
kontrol edilen hidrolik silindirde geri besleme için konum cet-
veli ve basınç transduseri kullanılır. Rota Teknik mühendisleri-
nin uygulamalarda kullandığı hassas konum cetveli, basınç 
transduserleri ise [0 -10 V] analog çıkış verir. Hidrolik silindir-
lerin hareketleri oransal-servo valfe “± 10 volt” arasında değer-
ler verilerek sağlanır. Kullanılan valfin çalışma basıncı 315 bar 
olup, histerisis değeri yüzde 0,2’den düşüktür. Kontrol sistemi, 
hidrolik servo silindirin konum veya kuvvet kontrolü yapabil-
mesi için geri besleme sensörlerinden aldığı değerleri kumanda 
değeri ile sürekli karşılaştırıp gerekli düzeltmeleri yaparak 
hatayı minimum bir seviyeye indirir. Kapalı çevrim kontrolün-
deki amaç yüksek hassasiyet ve hızlı cevap verme sürelerine 
ulaşmayı sağlamaktır. 

Parabolik yay makinesi özellikleri
• Hidrolik silindirler basma veya çekmede konum veya kuvvet 

kontrolü modunda çalıştırılabilir.
• Hadde baskı kuvveti 20-100 ton-f olacak şekilde tasarlanır.
• Basma hızı 3 mm /sn ile 100 mm/sn arasında oransal servo valf 

ile ayarlanabilir.
• Pres, sayısal kontrolör ile kapalı çevrim kontrol edilir. 
• Verilerin okunmasını ve bilgilerin girilmesini sağlayacak 

endüstriyel “PC” kullanılır.

• Endüstriyel “PC” ile malzeme boyutlarına göre istenilen had-

deleme kalınlıklarının değiştirilmesi sağlanır.

• Uygulanan kuvvet (kg-f veya N), süre (sn,dk),hız (mm/dak, 

mm/sn) ve pozisyon (mm) bilgileri hassas olarak okunur. Bu 

bilgiler istenildiğinde kayıt altına alınır ve bu değerlerin yazı-

cıdan çıktısı alınabilir.

Hidrolik sistemin teknik özellikleri
Hidrolik güç ünitesinde kullanılan devre elemanları ve seçim 

kriterleri, sistemin hassasiyeti için önemlidir. Hidrolik sistemde 

kullanılan filtrelerin iç elemanları 5 μm olup, her bir filtre için 

elektrikli kirlilik anahtarı kullanılmıştır. Bu filtrelerden elekt-

riksel kirlilik ikazı alındığında, elektrik motoru durdurulur ve 

operatör panelde ikaz bildirilir. Sistemin sorunsuz devreye 

alınması ve performansını koruması için tesisat montajından 

sonra depo, boru ve hortum tesisatı yıkanarak, kullanılacak yağ 

ISO 16.14.11  (NAS 5) sınıfında filtre edilmiştir. Hassasiyeti yük-

sek sistemlerde hidrolik yağın kirlilik analizi mutlaka yapılma-

lıdır. 

Standart ekipmanların dışında bilhassa oransal valf seçimi için 

bilinen özellikler hatırlatma niteliğinde verilmiştir. Oransal 

servo valfler yüksek hassasiyetli olup, sürekli bilgi toplayan 

sensörler ve elektronik yükselticiler ile kapalı çevrim kontrol 

sağlanır. Makinenin elektrik kontrol sistemi programın sırala-

masından sorumludur. Kontrol çevriminde çıkış değeri sensör-

lerle sürekli gözlenir ve ölçülür. Referans değerden sapma 

varsa kontrol sistemi bu hatayı düzeltecek şekilde yeni sinyal 

üretir. Geleneksel bir oransal valf yüksek hızlı kontrol sistemi-

nin talebine cevap veremez, bu uygulamada kapalı çevrim kont-

rol edilen bir oransal - servo valf kullanılmıştır. 

Sistem tasarımında ve valf seçiminde, tasarlanan sistemin 

gerektirdiği hassasiyet dikkate alınarak öncelikle kontrolün 

açık çevrim veya kapalı çevrim olarak yapılmasına karar veril-

melidir. Uygulamada pek çok iş açık çevrim olarak on/off valfler 

ile yapılır. Burada unutulmaması gereken az bir fiyat farkıyla 

açık çevrim bir sistemde oransal bir valf kullanmak suretiyle 

yön, kuvvet ve hızın kolay kontrol edildiği darbesiz çalışan yük-

sek hızlı sistemlerin kolay erişilebiliyor olmasıdır. Sistemin 

kapalı çevrim kontrol edilmesi gerekiyorsa fiyatları daha pahalı 

ve bakımı daha zor servo valf yerine benzer performans elde 

edebileceğimiz bobin konum kontrollü kapalı çevrim bir oran-

sal valf kullanabiliriz. Tüm bu seçeneklerin yanı sıra servo valf-

lerin bazı tiplerinin yüksek hız ve hassasiyet gerektiren özel 

uygulamalarda tercih nedeni olduğu da bir gerçektir. Bu uygu-

lamada sıfır taşmalı oransal servo valf kullanılmıştır.
___________________________________________________________________________

İletişim: Savaş Biber, Rota Teknik

Tel.: 0212 292 53 25, savasbiber@rotateknik.com.tr

		1 Oransal Basınç Emniyet Valfi

		2 Oransal Servo Yön 
        Kontrol Valfi

2 1
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İnşaat mühendisliği, marin ve offshore uygulamalarında kulla-
nılan büyük çaplarda ve uzun stroklardaki hidrolik silindirler-
den, kullanım süreleri boyunca kusursuz şekilde işlevini yerine 
getirmeleri beklenir. Bu tip uygulamalarda çıkabilecek prob-
lemler, çok uzun süreli duruş ve yüksek onarım maliyetlerine 
neden olur. 

Hidrolik silindirlerin zarar görmesine neden olan faktörlerin 
etkileri, uygulamaya özel Enduroq yüzey teknolojileri ile orta-
dan kaldırılmaktadır. Enduroq teknolojisi ile aşınma ve koroz-
yona karşı mükemmel bir koruma sağlanır. 

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) yüzey kaplama teknolojisi
HVOF, birçok termal kaplama teknolojilerinden biridir. Bu yön-
tem, toz haline getirilmiş malzemenin yakıt olarak kullanılan 
gaz karışımı ve oksijen ile ısıtılarak, süpersonik hızlarda silin-
dir miline püskürtülerek kaplanması işlemidir. Kısmen ergimiş 
parçacıklar, bu çarpışma sırasında plastik deformasyon geçirir. 
Yüzeyde hızlı bir şekilde parçacıkların yığılması ve katılaşması 
gerçekleşir.

HVOF yönteminde genellikle metalik ve metal kompozit malze-
meler kullanılır. Bu malzemeler ile çok yüksek eritme sıcaklığı 
gerektirmeden, artan hızlarda yüksek kaplama yoğunluğu ve 
düşük oksitlenme seviyeleri elde edilebilir. Çift katmanda kap-
lama yapılan yüzeyler arasında oluşan mekanik kilitleme ile 
daha sağlıklı bir sabitlenme de sağlanmış olur. 

Enduroq yüzey teknolojileri, büyük boyutlardaki hidrolik silindirleri, 
çevre koşullarına bağlı olarak zamanla meydana gelecek aşınma ve 
korozyona karşı koruyor.

Hidrolik silindirler için 
Enduroq yüzey teknolojisi

Enduroq teknolojisi için kullanılacak ürün portföyü, uygulama 

alanlarına göre tanımlanmıştır:

• Enduroq2000 ile yoğun deniz şartlarına maruz kalmayan 

yüzeyler için tek kat HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)  yön-

temi kullanılmaktadır.

• Sistem sürekli deniz suyuna maruz kalıyorsa yüksek kaliteli 

koruma için çift katmana sahip Enduroq2200 yöntemi kulla-

nılmalıdır.

• Çok aşındırıcı deniz suyu ortamı ve yüksek dinamik yükler 

alında çalışılan offshore uygulamaları için tek kat yüzey tek-

nolojisi Enduroq3000 tercih edilmelidir.

• Enduroq3200 çift katmanlı yüzey teknolojisi ile olabilecek en 

agresif şartlarda birçok kimyasal etkiye karşı mükemmel bir 

koruma sağlanır.
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PREN = 1×%Cr + 3.3×%Mo + 16×%N
Enduroq 2000 serisinde kullanılan kimyasal alaşımlar ile bu 
değer 60-70 seviyelerine ulaşmaktadır.

Toz parçacıklarının gereğinden daha büyük olması ısı altında 
yeterince erimemesine neden olacaktır. Bu da kaplama yüze-
yinde gözenekli ve oksitlenmeye müsait bir yapıya neden olur. 
Ayrıca kaplama uyumu ve yapışma da istenildiği gibi gerçekleş-
mez.

HVOF kaplama, normal çalışma şartları altında gayet dayanıklı 
bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte darbe sonucu meydana 
gelen birkaç milimetreden büyük hasarların onarımları zor ola-
bilir.

Bu tip hasarlarda silindir rodunun sökülmesi gerekebilir. Daha 
küçük onarımlar sahada sertifikalı Rexroth teknisyenleri tara-
fından yapılabilir. Darbe sonucu oluşan hasarların onarımı 
oldukça risklidir ve Enduroq 3000 kaynaklı kaplama ile soru-
nun çözülmesi tercih edilebilir.
___________________________________________________________________________

İletişim: Hasan F. Civan, Bosch Rexroth Türkiye

Tel.: 0 262 676 01 12, hasan.civan@boschrexroth.com.tr

Bununla birlikte kaplanan yüzeyler arasında mutlaka belirli bir 
miktarda gözenekli yapı oluşacaktır. Bu gözenekli yapı koroz-
yonu hızlandırırken, yüzeyin sertliğini ve aşınma direncini de 
artırır. HVOF sprey kaplama sisteminin kalite süreçlerinin 
kontrolü ile de bu dengenin sağlanması gerekir.

HVOF yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken üç önemli 
nokta vardır:
•  Toz kimyasal bileşimi
• Toz parçacık boyutu
• Üretim yöntemi

Kaliteli bir korozyon direnci sağlayabilmek için PREN (Pitting 
Resistance Equivalent Number)  direnç eşdeğer sayısının 32’den 
daha büyük olması gerekir. PREN için 32, genel olarak deniz 
suyuna dayanıklılık sınırı olarak kabul edilmektedir.

İnşaat Mühendisliği

Enduroq Uygulama Çalışma şartları

2000 Hareketli set ve köprüler Tatlı su ve normal şartlar

2200 Atık arıtma  Kimyasal bileşik

2200 Marin kapaklar, RoRo köprüsü Tuzlu su

Offshore

Enduroq Uygulama Çalışma şartları

2000 Sondaj Su üstü platformlar

2200 Güverte ekipmanları Tuzlu su

3000 /3200 Sualtı, sondaj Sualtı, sondaj kimyasalları, dinamik yük

Enduroq
Yüzey 

Teknolojisi

Darbe

Mukavemeti 

Yüzey 

Kalınlığı

Yüzey 

Sertliği

Tuz Korozyon

Test Süresi

Yüzey

Pürüzlülüğü

2000
Termal Sprey 8J

250 µm
650 HV5

20.000 saat
< 20 µm

2200 450 µm

40.000 saat3000
Kaynak 15J

800 µm
320 HV5 < 25 µm

3200 1.200 µm
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Dijital dünya ile gerçek dünyanın yolları kesişeli hayatımızda 
önemli değişikler oluyor. Akıllı telefonlarımızı kullanarak treni-
mizin veya uçağımızın saatinde gecikme olup olmadığını öğre-
nebiliyoruz. Evde birkaç tıklama ile posta paketimizin nerede 
olduğunu takip edebiliyoruz. Objeler, insanlar ve bilgi sistemle-
rinin arasında internete bağlanarak oluşan bu iletişim ağları 
bizi “Nesnelerin İnterneti” dönemine hazırlıyor. Günümüzün 

bu popüler konusu sadece günlük yaşantımızı etkilemeyecek. 
Sanayide de ciddi etkileri olacak. Hayatımızı ve üretim süreçle-
rimizi daha verimli, güvenli ve kolay bir şekilde sürdürebilme-
mizi sağlayacak. 

PLC (Programlanabilen Akıllı Kontrolör) yerini artık benzer 
özelliklerin dışında çok daha esnek kabiliyetlere sahip PAC’lere 
(Programlanabilen Otomasyon Kontrolörü) ve IPC’lere (Endüst-
riyel PC) bırakıyor. Üretim bandı içindeki her bir bileşenin bir 
intranet/internet ağıyla birbirlerine ve lokal operatöre ve/veya 
uzaklıktan bağımsız yönetici bilgisayara bağlanması yoluyla, 
üretimde hız ve esneklik sağlayacağı, maliyetleri ciddi oranda 
düşüreceği ve rekabet gücünü arttıracağı öngörülüyor. 

Bu gelişmelerle üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemle-
rini, araç gereçlerini küresel ağlara dönüştürecek. Üretimde 
akıllı cihazlar birbirleriyle gerçek zamanlı etkileşim kurarak, 
daha verimli halde çalışacak. Böylece ürün geliştirme aşama-
sında; tasarımdan gerekli malzeme kullanımına, pazarlamadan 
sevkıyata kadar birçok süreçte daha şeffaf ve birbirine bağlı bir 
sistem kurulacak. Birbiriyle konuşan, bağlantılı makineler ürü-
nün kalite kontrolünü yapıp, üretim sürecindeki hataları daha 
hızlı tespit etmeyi sağlayacak. Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı 
fabrikalarda üretim büyük veri analiziyle daha verimli hale 
gelecek. Uzmanlar “Sanayi 4.0 devriminin” kapıda olduğu 
konusunda hem fikir. 

Sanayi 4.0 devrimiyle ürünlerin üretimdeki pasif nesne olma 

Günümüz teknolojisi dünyasında artık ürünler ve makineler yapay zekâ ile 
birbirleriyle ve çevreleriyle iletişime geçiyor. Önümüzdeki dönemde sihirli 
kelimemiz “Sanayi 4.0” olacak. 

Akıllı fabrikalar geliyor

SANAYİ DEVRİMLERİ

1. Sanayi Devrimi (18. Yüzyıl sonu) 
Mekanik üretim sistemlerinin ortaya çıkışı

İlk mekanik dokuma tezgâhı 1784 

2. Sanayi Devrimi (20. Yüzyıl başı)
Seri üretim iş gücü ile elektrik enerjisinin birleştirilmesi

İlk üretim bandı, Cincinnati mezbahaları 1870

3. Sanayi Devrimi (1970’lerin başı)
Üretim süreçlerinin elektronik ve bilgi teknolojileri ile otomasyonu

İlk programlanabilir akıllı kontrol cihazı (PLC) Modicon 084 

tanıtıldı

4. Sanayi Devrimi (Bugün)
İnternet süreçlerinin üretim süreçlerine entegrasyonu ve 

süreçler arası ağların oluşturulması 
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lan ürünler olduğu gibi, üretmek zorunda olunan yüksek 
rakamlardan dolayı darboğaz yaratması kolay popüler ürünler 
de oluyor. 

Üretimde yaşanan bu talep dalgalanmalarının yanı sıra Sanayi 
4.0 devrimi geniş fırsatlar sunuluyor. Akıllı üretim hattı ile aynı 
hatta farklı sekiz ürün ailesi işlem görebiliyor. Bir iş parçası 
RFID teknolojisiyle istasyona geldiğinde otomatik algılama 
sayesinde tanınıyor ve server’dan ilgili route bilgisine erişiliyor. 
Anında parçanın işlenip işlenmeyeceği ve nasıl işleneceği bilgi-
sine erişiliyor. Bu sayede her bir farklı parça üretiminde düşük 
maliyetlerle bu değişikliklerin yapılması sağlanıyor.  

Çalışanların da işleri kolaylaşıyor. Tüm performans verileri sis-
temde ekranda gösteriliyor. Bu veriler gidişatı görmek için oto-
matik olarak analiz ediliyor. Böylece servis teknisyenleri olası 
hataları önlemek için erken davranabiliyor. 

durumu değişecek, her bir ürün aktif araç rol üstlenecek. Akıllı 
takip ve karar verme sistemlerinin üretimde daha fazla yer bul-
masıyla ürünlerin bir hafızası olacak. Temel özelliklerini yanla-
rında taşıyan ürünler, iş süreçlerine entegre bir şekilde geçmiş 
bilgilerini, mevcut durumlarını, hedef durumlarını ve o duruma 
ulaşmak için farklı alternatifleri bilecek ve seçimlerini kendileri 
yapabilecek. Geleceğin fabrikalarında hem ürünler hem de 
makineler haberleşecek ve kendi durumlarını kendileri takip 
edebilecek; bağımsız hesaplamalarla hataları fark edebilecek 
ve bakım tamir ihtiyaçlarını belirleyebilecekler. Bu değişiklik-
ler, bilginin tek kaynaktan işletilmesini ortadan kaldırdığı için 
hem üretim hem de lojistik faaliyetlerini esnekleştirecek. 

Mevcut durumda en önemli sorun ise Sanayi 4.0 için kullanıla-
cak bilgi teknolojileri tabanını oluşturulması... Uzmanlar, ürün-
lerdeki yapay zeka çalışmalarında birçok yöntem deniyor. İki 
alternatiften biri Hızlı Tepki (Quick Response – QS) kodlarıyken, 
diğeri radyo frekans tanımlama (RFID) çipleri olarak öne çıkı-
yor. Bu iletişim yolları, siber fiziksel üretim sistemlerinin (CPPS) 
sadece bir bölümünü oluşturuyor. CPPS ise akıllı makineler, 
depolama sistemleri ve operasyon kaynaklarının bilgi alışveri-
şinde bulunduğu ve aksiyon aldığı bir üretim ağı. 

Henüz CPPS için bir yazılım standardı getirilmedi. Makineler ve 
ürünler arasındaki iletişim yeni iletişim protokolleri gerektiri-
yor. Çünkü veriyi bir cihazdan alıp diğerine aktarmanın öte-
sinde ihtiyaçlar var artık. Yeni protokoller makine verilerini 
doğru tarif edebilmeli ki, makine okunabilir olsun. Böylelikle 
diğer makineler ve sistemler gelen bilgiye göre aksiyon alabil-
sin. Bireysel sistemlerin birbirleriyle operasyona girebilmesi 
için bu şekilde şematik teknolojiler oldukça önemli. Bugün 
CPPS hâlâ deneysel fabrikalarda test ediliyor. Araştırmacılar, 
karmaşıklığı azaltmak için modüler üretim sistemleri tasarlıyor. 
Böylelikle fabrikalar adım adım genişletilebilir, gerektiğinde 
komponent eklenebilir hale geliyor. Bu sürecin bir diğer avan-
tajı da hataların daha kolay bulunabilir ve düzeltilebilir olması. 
Traktör gibi tarım araçları için hidrolik valflerin üretildiği 
Bosch Rexroth Hamburg fabrikasında uygulanan bir pilot proje 
kapsamında insanlar, makineler ve ürünler birbirlerine bağlı 
olarak çalışarak, gelecekte üretim ortamının nasıl olacağının 
örneğini gösteriyor. Fabrikada ürün gamındaki çeşitlilik yaşa-
nan en büyük zorluk. Lansmanı yapılacak ve üretimi durduru-

37 MİLYAR ˝NESNE˝ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

2020 yılında 37 milyar “nesne”nin birbirine bağlı olacağı ön 

görülüyor. Ayrıca 2022’ye kadar 14.4 trilyon dolar maliyet - 

yarar değeri katacağı tahmin ediliyor.

NESNELERİN İNTERNETİ

Orijinal ismi “Internet of Things” (IoT) olan ‘’Nesnelerin 

İnterneti’’ kavramı, İlk olarak 1999 yılında Kevin Ashton 

tarafından ortaya atıldı. Günümüzde popüler hale gelen bu 

kavram, “çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri 

ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak, akıllı 

bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi” olarak tanımlanabilir. 

Nesnelerin interneti dünyasında, eğer hava dışarıda 

yağmurluysa, trafiğin her zamankinden biraz daha yoğun 

olabileceğine karar veren akıllı uygulamanız, sizi o sabah 15 

dakika daha erken uyandırmak üzere çalmaya başlayabilir. 

Hatta sizin sıcak bir çay içebilmeniz için su ısıtıcınız,  mutfağa 

bile gitmenize gerek kalmadan akıllı telefonunuz ile konuşup 

sizin uyandığınızı alarmın kapanmasından anlayıp, size sorma-

dan kendi kendine harekete geçebilir.
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Hidropol Mühendislik‘in, EMS Grup ile birlikte imza attığı yüksek kapasiteli “Vibro Çakıcı” 
sistemleri, var olan sistemlere göre daha verimli olurken, kapasitesi daha büyük ve spesifik 
uygulamalar için de yol açmış oldu. 

Vibro Çakıcılar beklentileri karşılıyor

Türkiye’nin gelişen inşaat sektörü, yol yapım çalışmaları ve 
liman projeleri kapsamında her geçen gün inşaat makineleri 
sektörü de gelişiyor ve üretim kapasitesini artırıyor. Buna para-
lel olarak hidrolik sistemlerin de bu sektörde gelişimi artıyor. 
Özellikle inşaat sanayisinin “Hidrolik Çakıcı” ihtiyaçları her 
dönem kendini bir üst sınıra taşımakta ve daha yüksek kapasi-
teli makine ihtiyacı doğurmakta. Bu ihtiyacı giderebilmek için 

Bosch Rexroth ana bayilerinden Hidropol Mühendislik, EMS 
Grup ile yüksek kapasiteli “Vibro Çakıcı” sistemleri çalışma, 
tasarım ve üretimleri çalışmaları yapıyor. 

Hidropol Mühendislik, bu çalışmalar kapsamında ürün kalite-
sini güven sınırının üst seviyelerine taşıyarak, hem müşterilerin 
hem de makine alıcılarının kaliteli, verimli, güvenilir makine 
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Güç Sistemi (Power Pack)
Çakıcının yüksek verimde ve stabil çalışması, uygulanan 
eksantrik kuvvetin kaçınılmaz BİR gereksinimi... tam bu nok-
tada Bosch Rexroth, açık devreler için A11VO, kapalı devreler 
için A11VLO serisi pompalarıyla efektif, verimli ve müşteri 
isteklerini karşılayıcı bir rol üstleniyor. Pompaların mobil uygu-
lamalara uygunluğu, yüksek torka duyarlılığı, debiye hızlı 
geçişi, verimi ve sessiz çalışma özellikleriyle sistemde kullanı-
mını vazgeçilmez bir konumda. 

Vibronun en önemli noktalarından birisi de yağlama sistemidir. 
Çalışan dişlilerin yağlanması, soğutulması ve sürekli çalışması 
gereksimi yanında yağlama sisteminin en önemli noktası, yağ 
seviyesinin stabil kalmasını karşılamak üzere sistemde dizel 
motora “Bosch Rexroth önden yataklı dişli pompa”nın, Vibro 
Çakıcı üzerine de “Bosch Rexroth dişli motor ve pompa grubu”-
nun eklenmiş olmasıdır. Yağlama sisteminden mükemmel 
düzeyde işlevsel verimin alındığı bu uygulamayla birlikte, Vibro 
Çakıcı’nın çalışmadığı durumda bile vibronun soğutulması ve 
yağlanması sağlanabilir. 

Sistem üzerinde kullanılan diğer Bosch Rexroth yön ve basınç 
kontrol valfleriyle de sistemin stabil çalışmasının sağlanmasıyla, 
müşteri güvenirliği ve sistem beklentileri üst seviyeye taşındı.  
Sistem otomasyonunda kullanıcı beklentilerini ve operasyon 
değişikliklerini kolaylıkla yapabilmek amacıyla BODAS RC serisi 
mobil kart kullanımı ise kompakt ve efektif bir çözüm sundu. 

Bosch Rexroth ürünleriyle yapılan bu uygulamalar, var olan sis-
temlere göre kullanıcı ve makine imalatçılarının sistem çözümü 
olurken, daha verimli, kapasitesi daha büyük ve spesifik uygu-
lamalar için yol açmış oldu. 
___________________________________________________________________________

İletişim: Binali Aydoğdu, Hidropol Mühendislik A.Ş.

Tel.: 0 312 354 88 71, binali.aydogdu@hidropol.com

beklentilerini karşılıyor. Firma, sorumlu bir şekilde yenilikçi 
proje ve teknik çalışmalarını tamamlayarak, makinelerin Tür-
kiye Sanayisi içerisinde uygun maliyette yaygınlığını üst sevi-
yeye çıkardı. Ayrıca makinelerin Rusya, Kazakistan, Azerbay-
can, Gürcistan ve Ortadoğu ülkelerine ihracatı da sağlanarak, 
ticari anlamda ülkemize katma değer sağlanmış durumda.

Vibro Çakıcı Sistemleri; Vibro Hammer Sistemi, Çene Sistemi ve 
Güç Sistemi (Power Pack) olmak üzere üç ana alt sistemden olu-
şuyor:

Vibro Hammer Sistemi
Sistem eksantrik kütlelerin belli bir frekansta çevrilmesiyle 
dönen kütlelerin eksantrik kuvveti ile boru, profil vb. malzeme-
lerin zemine çakılmasını sağlıyor. Aksam tamamıyla dişliler ile 
çevrimi sağlarken, hidrolik enerji, üzerine bağlanan motor ile 
mekanik enerjiye çevrilerek tahrik ediliyor. Sistem hidromotor-
ları; eğik eksenli, sabit deplasmanlı, yüksek tork kapasiteli, 
kompakt tasarımlı, ilk kalkışı verim ve fonksiyoneli iyi olan eğik 
eksen pistonlu Bosch Rexroth A2FM serisi hidromotorlardır. 
Ayrıca A2FM serisi motorlar, sistemden gelen kuvvet ve titre-
şimleri karşılama ve rulman yataklamalarının yanı sıra açık ve 
kapalı devre uygulamaları, yüksek devir çalışma performansla-
rıyla uygulamada kaçınılmaz seçenek olarak makine imalatçıla-
rının kesin çözümü olarak kullanılıyor. 
 
Çene Sistemi
Çenelerin, zemine çakılacak malzemeyi ayarlanan kavrama 
kuvvetleri altında sabitleyecek ve kavramayı bırakmayacak bir 
yapıda olması gerekiyor. Zira çakılacak malzemenin uzun 
olduğu, çevrede insanların ve çalışma ortamının bulunması 
nedeniyle iş ve işçi güvenliğinin ön planda tutulması gerekiyor. 
Bu yönüyle Bosch Rexroth, hidrolik komponentler ile hidrolik 
silindirlerin kilitli, sızıntısız ve  güvenilir bir şekilde çalışmasını 
sağlıyor. 
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2014 yılında bir milyonuncu pompa üretim rakamına ulaşan Bosch Rexroth Bursa 
fabrikasının montaj hatlarında yine Bosch Rexroth ailesinden Hidropar Bursa 
mühendislerinin imzası var. 

Bursa’da montaj hattının 
otomasyonu tamamlandı

		1  Bursa Rexroth fabrikası 
A6 montaj hattı
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leşme protokollerinin bir arada olması, birbiriyle haberleşmesi 
ve tüm bu konfigürasyon SCADA yazılımı ile yönetiliyor. SCADA 
yazılımı aynı zamanda, istasyonlardaki tiplerin takibini de yapı-
yor. Diğer taraftan, üç farklı istasyonda da o istasyondaki çalış-
mayı yürütecek olan birer masaüstü PC ve bu PC’lerde koşacak 
olan üçüncü parti özel işlevli programlar yer alıyor. Ayrıca bu 
PC’ler de SCADA yazılımı tarafından yönetilebiliyor. 

Rexroth markalı ürünler kullanıldı
Montaj hattının çalışmasını ve kontrolünü sağlayan otomasyon 
ve yazılım neredeyse tamamen Rexroth ürünlerden oluşuyor. 
Bunun haricinde, montaj hattındaki diğer kısımlarda kullanılan 
elektrik, hidrolik ve pnömatik ürünler de yine Rexroth markası 
taşıyor. Bunlar; Rexroth kontrolör ve PLC,  Rexroth Bus Coupler 
ve diğer I-O modüller, Rexroth SCADA yazılımı (WinStudio), 
Rexroth inverterler, Rexroth elektrikli sıkıcılar, Rexroth servo 
sürücü, servo motor ve lineer modül, Rexroth hidrolik ve pnö-
matik valfler, Rexroth oransal ve hidrolik nümerik kontrol tek-
nolojisi olarak sıralanabilir. 

A6 montaj hattının yazılım kısmı haricinde, otomasyon ve meka-
nik kısmı da projenin yürütülmesinde de birbiriyle koordineli 
çalışan ve her biri kendi alanında deneyimli güçlü Hidropar 
Bursa ekibi görev aldı ve proje hedeflenen zamanda tamamlandı. 
Ancak hattın devreye alınmasıyla bu güçlü ekibin işi bitmedi. 
Aktif üretime başladıktan sonra değişiklikler ve yeni düzenle-
melere ihtiyaç duyulunca ilk üretimden itibaren ihtiyaç duyulan 
her durumda Hidropar Bursa destek vermeye devam ediyor. 

Bosch’un dünyadaki diğer birçok fabrikasında valf ve pompa 
montajı yapılıyor. Bu fabrikaların bazılarında yeni teknolojiler-
den oluşan montaj hatları var olmakla beraber, birçoğu reviz-
yona ya da yenisine ihtiyaç duymakta. Türkiye’de yapılmış, bit-
miş ve aktif olarak çalışmakta olan bu montaj hattı, diğer Bosch 
fabrikalarına da referans olmuş durumda.
___________________________________________________________________________

İletişim: Tekin Birinci, Hidropar Bursa

Tel.:0224 441 55 11, tekin.birinci@hidroparbursa.com.tr

Bursa bölgesinde faaliyet gösteren Hidropar Bursa A.Ş., Bosch 
Rexroth Bursa fabrikasında STL Makine ile birlikte çalışarak, 
hareketli 3D kamera ile O-ring kontrolü, Zeltwanger sızdırmaz-
lık testi, hidrolik servo eksen (HNC) ile rulman çektirme, Smith 
Press ile pin çakma, Rexroth torklu sıkıcılar ile hassas vidalama, 
barkod kontrolü ve ürün takibi, pnömatik sıkıcılar ile vidalama 
ve döner tabla ile gövde döndürme gibi birçok teknolojinin bir 
araya getirilmesinden oluşan A6 otomasyon hattını hayata 
geçirdi.  

Daha önce Türkiye’de bir benzeri olmadığı için hattı projelen-
dirmeden önce Hidropar Bursa mühendisleri, Almanya’daki 
Bosch fabrikasını ziyaret ederek, aktif olarak çalışmakta olan 
benzer montaj hatlarını incelediler. Hat boyu yer alan tüm istas-
yonlar bütün yönleriyle incelendi, çalışmakta olan operatör-
lerle bilgi alışverişi yapıldı ve projelendirilme için gerekli olan 
tüm bilgiler toplanana kadar montaj hattının incelenmesine 
devam edildi. Bu bilgilerle de müşterinin talep ve beklentileri-
nin problemsiz karşılanması için montaj hattı Hidropar Bursa 
tarafından projelendirildi.

A6 montaj hattı iki bölümden oluşuyor
Birbirini takip eden ve birbirine bağlı proseslerden oluşan A6 
montaj hattı, valf tarafı ve pompa (motor) tarafı olmak üzere iki 
ayrı bölüm olarak tasarlandı. Bu iki bölüm toplam dokuz istas-
yondan oluşuyor. Her bir istasyon, montajın ayrı bir aşamasını 
temsil ederken, bu istasyonların her biri kendine özgü özel 
işlevleri içeriyor. Örneğin, istasyonların birinde, 3D kamera ile 
valf üzerinde yer alan O-Ring’lerin kontrolü yapılıyor. Çalışılan 
tipe göre O-Ringler yerinin, çapının, yüksekliğinin ve renginin 
doğruluğu sorgulanıyor. Bir hata varsa fark ediliyor ve hatalı 
montaja izin verilmiyor. 

Bu şekilde her istasyonda birçok farklı teknolojinin kullanıldığı 
kapsamlı bir proje olan A6 Montaj hattı projesinin karmaşık 
yazılım tarafı ise SCADA ile çözüldü. Motion Control PLC ve PLC 
ile haberleşecek olan servo eksen, hidrolik servo eksen, torklu 
sıkıcılar, giriş - çıkış modülleri ve bu ekipmanların farklı haber-
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Endüstriyel otomasyon teknolojilerinde sürekli artan talepleri karşılamak için yeni 
mühendislik yaklaşımlarıyla birlikte yeni teknolojik çözümler de giderek ön plana çıkıyor. 

 Endüstriyel devrim için akıllı   
 hidrolik sistem kontrolü: 
 IndraMotion MLC – H 

Makineler genellikle üretim zincirinin önemli bir parçasını 
oluşturuyor. Bu nedenle sistemin başarılı olması için kullanıla-
bilirlik ve performans anahtar faktör. Endüstriyel otomasyon 
teknolojilerinde artan talepleri karşılamak adına yeni mühen-
dislik yaklaşımlarıyla birlikte yeni teknolojik çözümler giderek 
ön plana çıkıyor. Son kullanıcı ve makine imalatçıları, tüm 
sürücü ve kontrol sistemlerinin esnek parametrelendirmesini, 
kolay devreye alınmasını ve hata durumunda şeffaf bir bilgilen-
dirme istiyor. 

Üretici firmalar rekabette bir adım öne geçebilmek için ihtiyaç-
larına özel yazılım fonksiyonlarına ihtiyaç duyuyor ve dolayı-
sıyla yazılım mühendisliği çalışmaları artıyor. Bosch Rexroth da 
PLC ve IT otomasyon sistemleri arasındaki boşluğu kapatacak 
Açık Kaynak Mühendisliği’ni (Open Core Engineering – OCE) 
geliştirerek yazılım mühendisliğindeki sınırları ortadan kaldırı-
yor. Geliştirilen Açık Kaynak Mühendisliği (OCE) ile kontrol 
programından bağımsız olarak gerçek zamanlı uygulamalara 
özel, kontrol fonksiyonları işleme alınabiliyor. Kullanıcılar yük-
sek düzeyli dil kullanarak, kendi yazılım fonksiyonlarını yaza-
biliyor ve daha sonra gerçek zamanlı uygulamalar olarak çalıştı-

rılabiliyor. PC ve akıllı cihazlar gibi harici birimlerde ise gerçek 

zamanlı olmadan da çalıştırılabiliyor. Kaynak programlara 

genişletilmiş erişim gerektiren yenilikçi fonksiyonlar da makine 

üreticileri tarafından gerçekleştirilebiliyor, aynı zamanda uygu-

lamada kullanılan bilgiler korunabiliyor. 

Üretici firmalara, özellikle HLL-tabanlı uygulamaları program-

larken IndraMotion MLC ve IndraLogic XLC sistemlerinin kay-

nağına erişim esnekliği sağlanıyor. Tüm bu sorulara Rexroth 

yılların tecrübesini birleştirerek, elektrik, hidrolik ve hibrid 

sürücüler için geliştirdiği IndraMotion MLC ile cevap veriyor.

IndraMotion MLC - H,  Pres Uygulamalarında (Yüksek basınçlı 

şekillendirme presleri, laboratuar presleri, Tuğla presleri vb.), 

demir çelik uygulamalarında (sürekli döküm makineleri, uçar 

makas vb.), malzeme taşıma uygulamalarında (konteynır vinç-

leri, kamyon ve tren asansörleri) ve özel imalat makine uygula-

malarında (otomatik döner tablalar, vidalı milli konveyörler, 

boru bükme makineleri vb.) esnek çözümler sunmamıza yar-

dımcı oluyor.
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Boru bükme makinesinde, CML 25 kullanıldı
Firmamızca otomasyonu gerçekleştirilen, üç eksen boru bükme 
makinesinde, kontrolör olarak CML 25 kullanılmıştır. CML 25, 
16 eksen kontrolü yapabilen, 1000 kombine edilmiş talimatı 
35µs‘ de işleyebilen, 1ms’lik sercos çevrim süreli, 512 tane I/O 
ara yüzünü destekleyen bir kontrolör. Kontrolör üzerinde stan-
dart haberleşme ara yüzü olarak Sercos III kullanılıyor. CML 25 
kontrolör,  Sercos III haberleşme ara yüzü üzerinden, iki adet 
Servo sürücü ve 1 adet hidrolik eksen kontrol kartıyla haberleş-
tirildi. Kontrolörün mühendislik yazılımı sayesinde, hem servo 
sürücülerin hem de hidrolik eksen sürücülerinin tüm paramet-
relerine ulaşılarak, program içerisinde kolay bir şekilde kulla-
nılmasına olanak sağlandı. 

Makine üzerinde kullanılan servo sürücüler, sırasıyla boru 
sürme ekseni ve boru döndürme ekseni olarak kullanılırken, 
borunun kıvrılması işlemi ise hidrolik eksen sayesinde yapıldı.  
MLC kontrolör içerisinde bulunan teknoloji fonksiyonları saye-
sinde Hidrolik eksenin de servo eksenleri gibi kapalı çevrim 
çalışarak, yüksek hassasiyette pozisyonlama yapması sağlandı. 

Mevcut fonksiyon bloklarında pozisyon kontrolünün dışında 

basınç kontrolü, hız kontrolü gibi kontrollerin yapılmasına ola-

nak sağlayan fonksiyon blokları da mevcut.

Makine üzerinde operatör paneli olarak Windows 7 işletim sis-

temiyle entegre olarak çalışan win - studio yazılımlı Rexroth 

panel kullanılırken, kullanıcı dostu bir arayüz oluşturularak, 

yapılan üretim tiplerine göre üretim adetlerinin tutulduğu bir 

veri tabanı oluşturuldu.

Son kullanıcıdan alınan geri beslemeler sayesinde, hızlı ürün 

geçişlerine olanak sağlayarak esnek üretim yapabilen, yüksek 

hassasiyetle çalışarak kalite kontrol sürecini sorunsuzca geçen, 

oluşturulan veri tabanı sayesinde üretim bilgilerinin fabrika alt-

yapısında değerlendirilmesine olanak sağlayan esnek bir çözüm 

sunuldu.

___________________________________________________________________________

İletişim: Beklan Canbulat, Hidropar İzmir

Tel.: 0232 472 23 80, beklan.canbulat@hidropar.com.tr

Her iki sistem de benzer şekilde davranıyor
Kontrol yazılımı, otomasyon sistemlerinde kullanılmak 
üzere hem hidrolik eksenler için hem de servo eksenler 
için özel fonksiyon blokları içererek, her iki sisteminde 
benzer şekilde davranmasına olanak sağlıyor.
IndraMotion MLC, IEC 61131-3 PLCopen standartlarıyla 
programlanabilen, PLCopen fonksiyon blokları, kendi 
kütüphanesi ve teknolojik fonksiyon bloklarının kulla-
nıldığı güçlü bir kontrolörler ile kombine edilmiştir.
IndraMotion MLC-H, hidrolik eksenler için geliştirilmiş 
özel fonksiyon bloklara sahiptir. Ayrıca GAT (Generic 
Application Template) sihirbazıyla program alt yapısı 
oluşturularak mühendislik çalışmasının % 50’ye kadar 
düşürülmesi amaçlanmıştır.

		Kütüphane ve teknoloji fonksiyonları		Uygulama alanları
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Tarımın günümüzdeki verimliliğine ulaşmasında hidroliğin payı yadsınamaz. Gelişen 
elektronik teknolojilerinin hidrolik uygulamalara dahil edilmesiyle çıta daha da yükseldi. 

Günümüzde enerji verimliliği yüksek, çevreye uyumlu, sürü-

cüye konfor sunan modern traktörlere talep artmış durumda. 

Ancak bu tür istekler, kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye farklılıklar 

gösteriyor. Kısaca EHC diye adlandırdığımız “Elektrohidrolik 

kontrollü 3 nokta askı sistemi” (Electronic Hitch Control sys-

tem), sistemi tamamlayıcı çeşitli hidrolik ve elektronik devre 

elemanları yardımıyla, modern traktörlerin kendilerinden bek-

lenenleri dünyanın neresinde olursa olsun gerçekleştiriyor.

Ziraatte makinelerin kullanılmaya başlaması 20. yüzyılın başla-

rına denk gelmişti. Bu makineleşmenin en önemli kilometre taş-

larından birisi, 1920 yılında Harry Ferguson tarafından meka-

nik 3 nokta askı sisteminin geliştirilmesiydi. 1950 yılına 

gelindiğinde traktörlerde hiç hidrolik yoktu. İşte tam bu yıl-

larda, güçleri gittikçe artan, ataşmanları ağırlaşan traktörlerde 

zorluk çıkaran mekanik kaldırma sistemlerini değiştirmek ama-

cıyla hidrolik kaldırma sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu 

çığır açan gelişme; artan esneklikleri, kullanım kolaylıkları 

nedeniyle gittikçe daha çok kullanılmaya başlandı. Diğer yan-

dan artan çevre bilinci, yükselen enerji maliyetleri, mühendis-

leri; enerji tasarrufu sağlayan, kullanıcılara çeşitli esneklikler 

ve konfor sunan hidrolik devre elemanları ve sistemler geliştir-
meye yöneltti. Tabii bu çerçevede elektronik sistemler ve devre 
elemanları da söz konusu sistemlerde gittikçe artan bir şekilde 
yer bulmaya başladı.

Günümüzde ise bu sistemler teknik açıdan çok daha esnek ve 
çok fonksiyonel olan elektrohidrolik kontrollü 3 nokta askı 
(EHC) sistemleri ile değiştirilmekte. Elektrohidrolik kontrollü 3 
nokta askı sistemi şu komponentlerden oluşuyor: 

Değişken deplasmanlı hidrolik pompa
Traktörlerde çoğunlukla dişli pompa kullanılıyor ama yükselen 
enerji maliyetleri, katı emisyon kuralları üreticileri değişken 
deplasmanlı yük algılama sistemine uygun pompaları kullan-
maya yöneltti. Traktör üreticilerini araç üstünde ciddi değişik-
liklerle karşı karşıya bırakmamak, ama aynı zamanda yük algı-
lama prensibi sayesinde enerji tasarrufu sağlayacak sistemi 
oluşturabilmeleri için firmalar, dişli pompa ölçülerine yakın 
büyüklüklerde LS tipi pompa geliştirmeye başladı. Şaft ve flanş-
ları, dişli pompa için hazırlanmış PTO’lara takılabilecek şekilde 
tasarlanan bu pompalar, ebatları dolayısıyla ufak traktörlerde 
bile kullanılabiliyor.

Elektrohidrolik kontrollü 
3 nokta askı sistemi
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Kontrol paneli
Kontrol paneli yardımıyla, kullanıcılar istedikleri ayar değerini, 

hareketleri gerçekleştirebiliyor ve derinliği ya da kuvveti belir-

leyebiliyor. Yine bu panel üzerinden gerekli uyarıları da alabili-

yor. Ayrıca opsiyonel olarak dijital ekran takılarak, bilgiler 

buradan da izlenebiliyor.

Sensörler
Elektrohidrolik 3 nokta askı kontrol sistemini etkin olarak işle-

tebilmemiz için bize gerekli olan konum ve kuvvet değerlerini 

konum ve kuvvet sensörlerinden sağlıyoruz. Traktör gücüne 

göre farklı kuvvet ararlıkları için tasarlanmış kuvvet sensörleri 

kullanılıyor. Yine mekanizmanın tasarımına göre açı veya pozis-

yon sensörü kullanılıyor.

50 yıldır traktörlerde hidrolik kullanılıyor. Bu durum ziraatın 

makineleşmesinde çok büyük pay sahibi, üstüne üstlük ziraatle 

uğraşanların karşılaştığı birçok ağır fiziksel işin tamamen veya 

kısmen ortadan kalkmasına yardımcı oldu. Tarımın günümüz-

deki verimliliğine ulaşmasında hidroliğin payını yadsıyamayız. 

Gelişen elektronik teknolojisi de artık bu uygulamaya müdahil 

oldu ve bu sayede çıta daha da yükseltilmiş oldu. Kompleks 

olduğu için yapılamayan, uygulanamayan sistemler artık rahat-

lıkla kullanılabilir hale geldi. Yine bu teknoloji yardımıyla daha 

önce aklımıza gelmeyen çeşitli kolaylıklar gerçekleştirilebildi. 

Bu yeni sistem sayesinde topraktan aldığımız verim artıyor, 

artık daha az yoruluyor, daha az enerji tüketiyoruz. 

___________________________________________________________________________

İletişim: Pars Kaplangı, Bosch Rexroth Türkiye

Tel.: 0262 676 00 23, pars.kaplangi@boschrexroth.com.tr

Yük algılama prensibine göre 
tasarlanmış olan değişken 
debili pompalar, mevcut hidro-
lik gücün tamamının kullanıl-
madığı her an enerji avantajını 
sergiliyor. Çoğu zaman üretile-
nin çok altında tüketim olduğu 
için tasarruf da o mertebede 
artmış oluyor. 90 HP gücündeki 
dizel motorlu tipik bir traktör 
için yapılan hesaplamalar neti-
cesinde, karışık hareketler 
yapılması sırasında, sabit debili 
dişli pompalar ile kıyaslandı-
ğında yüzde 10-15 yakıt tasar-
rufu sağlanacağını görüldü.

3 nokta askı kontrol valfi
3 nokta askı sisteminin keşfin-
den bu yana kullanılan mekanik 
uyarılı 3 nokta askı sistemi kontrol valfleri de gelişen sistemler, 
piyasadan gelen istekler paralelinde elektrohidrolik ya da 
elektrik uyarılı olarak kullanılmaya başlandı. Buna bağlı olarak 
tabii yapı büyüklükleri de büyümeye başladı. Artık büyük trak-
törlerde 100L/dak debilerden bahseder olduk. Elektronikteki 
gelişmeler sonucunda oransal valflerin gereksindiği elektronik 
donanım, valfin üzerine alınmaya başladı.

Valf gruplarının ve dolayısıyla kontrollerinin elektrikli olması, 
traktör imalatçılarına esneklik getirdi ve boş hacim yarattı. 
Şoför mahalline kollar yerleştirip, çubuklarla, mekanizmalarla 
valfe ulaşmaya gerek kalmadı. Bu durum, kabin içinin daha 
rahat ve ergonomik tasarlanmasına da yardımcı oldu.

Diğer yandan, zamanımız traktörlerinde 3 nokta askı sistemi 
dışında, direksiyon, treyler fren valfi, sarsıntı sönümleme bloğu 
gibi ek fonksiyonlar ve/veya ataşmanlar gibi çeşitli hidrolik kul-
lanıcıları olabileceğinden; imalatçıya özel dilimli tip valf kombi-
nasyonları da oluşturuldu.

Elektronik kontrol ünitesi
Elektrohidrolik 3 nokta askı kontrol sisteminin beyni olan ürün 
elektronik kontrol üniteleri; traktörün gücüne, traktör üstün-
deki diğer kontrol edilmesi gereken sistemlere ve girdi / çıktı 
sayısına göre seçiliyor. Kontrol üniteleri aç kapa gibi basit fonk-
siyonlardan, 3 nokta askı sistemi kontrolü, şanzıman kontrolü 
gibi çok dinamik, karışık devreleri bile kontrol edebilecek 
kapasitede. Bu başarının sırrı çok denenmiş olan tricore işlemci 
platformunda yatıyor. 3 nokta askı kontrol sistemi için hazırla-
nan standart program, elektronik kontrol ünitesinde yüklü ola-
rak temin edilebileceği gibi isteğe göre değişik programlar da 

hazırlanabiliyor. 

Dıştan dişli 
pompa

Elektronik 
kontrol ünitesi Valf

Kuvvet Sensörü

Açı Sensörü

Kontrol Paneli

Elektrohidrolik kontrollü 3 nokta askı sistemi komponentleri
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Rexroth Ana Bayisi 
Star Hidropar, EkinPlas 

firmasına anahtar teslim 
proje olarak “Vario Flow” 
hattı kurdu. Sistem, yapı 

olarak bir köprüyü 
andırdığı için mizahi bir 

yaklaşımla “3. Boğaz 
Köprüsü” olarak 

adlandırıldı.  

Bosch Rexroth Ana Bayisi Star Hidropar Ltd. Şti.’nin, gıda ambalajları, IML (kalıp içi 
etiketleme), medikal ve beyaz eşya plastik parçaları sektöründe faaliyet gösteren 
EkinPlas firması için anahtar teslim proje olarak gerçekleştirdiği “Vario Flow Hattı” 
projesi tamamlandı. Projelendirilen sistem yapı olarak bir köprüyü andırdığından, 
biraz mizahi biraz da ilgi çekici olması sebebiyle proje yöneticileri tarafından “3. 
Boğaz Köprüsü” olarak adlandırıldı. 

Çok genç bir şirket olan EkinPlas, konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip uzman kadro-
suyla, yüksek kalite anlayışıyla, hızlı ve emin adımlarla büyümeye devam eden bir şir-
ket olarak plastik sektöründe yerini almakta. EkinPlas firması yeni teknolojilere sahip, 
güçlü bir imalatçı olma iddiasına bir yenisini daha eklemek için, Bosch Rexroth’un 
doğrusal hareket ve montaj teknolojileri alanında ana bayisi Star Hidropar Ltd. Şti.’ni 
iş ortağı olarak seçti. Lineer modülleri, asansör sistemini, VarioFlow taşıma hattını, 
çeşitli tiplerde konveyörleri ve servo kontrol sistemlerini barındıran projede tama-
men Bosch Rexroth orijinal ürünleri kullanıldı. Star Hidropar’ın sahip olduğu Ar&Ge, 
üretim ve ürün tedarik kabiliyetiyle de sistem hayata geçirildi.

VarioFlow hattı sorunu çözdü
IML robotlu enjeksiyon makinelerinden çıkan ürünler operatör yardımıyla son kont-
rolleri yapılarak paketleniyordu. Bu paketlerin taşınması ve kapladıkları alan, fabri-
kadaki üretim hızı ve adedi arttıkça EkinPlas firması için bir sorun haline gelmişti. Bu 
noktada çözüm önerisiyle devreye giren Star Hidropar mühendisleri,  Bosch Rexro-

“3. Boğaz Köprüsü Projesi” 
tamamlandı!
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th’un sunduğu VarioFlow teknolojileriyle verimi ve transfer 
hızını maksimum düzeye taşınabileceğini gördü. Projelendirilen 
sistemde temel amaç, süreçlerde otomasyonu artırarak, manuel 
işlemleri azaltmak ve ürün transfer hızını arttırmaktı. 
Kurulan sistemle birlikte EkinPlas fabrikasında ürünler artık 
operatör yardımıyla paketlendikten sonra, her IML sistemin 
önünde yer alan lineer modüllerle üretilmiş asansör sistemi saye-
sinde operatöre ekstra bir iş yüklenmeden otomatik olarak 
yukarı taşınıyor ve VarioFlow hattına aktarılıyor. VarioFlow hat-
tına aktarılan paketler, sensörlerden aldıkları verilere göre duru-
yor ve ilerliyor. Firma içerisinde bu şekilde toplam 30 adet IML 
robotlu sistem, her sistem önünde de asansör sistemi bulunuyor. 
Ayrıca üretim hattından depoya kadar uzanan yaklaşık 100 metre 
uzunluğunda bir VarioFlow transfer hattı da bulunuyor. VarioF-
low transfer hattı, fabrika içinde ekstra bir yer kaplamaması ama-
cıyla, Rexroth alüminyum profiller ve halatlar yardımıyla köprü 
şeklinde havadan ilerliyor. Paketler otomatik olarak depoya akta-
rılmakta ve orada da otomatik olarak depolanmakta. Sevk tarihi 
geldiğinde ise yine otomatik olarak sevk edilmekte. Bu proje, oto-
masyonun günümüzde geldiği noktayı bizlere açıkça gösteriyor.
Rexroth VarioFlow sistemleri, değişik tipteki ürünler ve koşullar 
için farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanabiliyor ve 
kullanıcıya esneklik sağlıyor. VarioFlow, ekonomikliği ve sağla-
dığı yüksek performansla da dikkat çekiyor.
___________________________________________________________________________

İletişim: Mustafa Toy, Star Hidropar 

Tel.: 0212 222 40 84, mustafatoy@starhidropar.com.tr

		1   VarioFlow ürün serisi

		2   	Ekinplas konveyör hattı

		3   	Asansör sistemi

STAR HİDROPAR LTD.

Star Hidropar Ltd. Şti., Bosch Rexroth A.Ş.’nin Türkiye‘deki doğrusal 
hareket ve montaj teknolojileri alanında ana bayisi. Bu alanda Türki-
ye‘de mühendislik, satış, satış öncesi ve sonrası teknik destek, servis, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 1996 yılından itibaren 
İstanbul’daki merkez ofisinde ve Çerkezköy OSB’deki fabrikasında 
faaliyet gösteriyor. 
Star Hidropar Ltd. Şti. yalnızca komponent tedarik eden bir firma değil, 
aynı zamanda 6 bin metrekarelik kapalı alanda yer alan fabrikasıyla, 
CNC tezgâhlar ve tecrübeli kadrosu yardımıyla komponentleri otomas-
yon sistemlerine ve üstün özellikli makinelere dönüştüren bir firma. 

VarioFlow SERİSİ
Hızlıca montajı yapılabilen, kolay temizlenebilir ve minimum bakım 
gereksinimli VarioFlow serisi sayesinde ürünler neredeyse kapalı 
sayılabilecek düz, statik sürtünmeli veya ihtiyaca göre seçilebilecek 
farklı özelliklerdeki zincir yüzeyinde güvenli bir şekilde taşınır, hat 
boyunca yer alan açık profiller temizleme işlemini kolaylaştırır. Zincir 
yüzeyinin yapısı ufak boyutlardaki ürünlerin bile sorunsuz bir şekilde 
taşınmasına olanak verir. 
Serinin 80, 100, 160, 240 ve 320 mm genişliğindeki zincir komponent-
leri, farklı uygulama tipleri için kapsamlı çözüm yaratmayı mümkün hale 
getirirken, yanal kılavuz raylar ve ek ürünleri uygulama farklılıklarında 
istenen performansı sağlar. Başka konveyör sistemlerinin yetersiz 
kalabileceği en zorlu hat tasarımlarına bile uyumlu hale getirilebilen 
VarioFlow ile, saha şartlarında ortaya çıkabilecek adaptasyon ihtiyaçları 
da zincir ve benzeri birkaç komponentin değişimiyle kolay ve hızlıca 
karşılanabilir. VarioFlow serisinin tercih edildiği uygulamanın yatay veya 
dikey taşıma içermesi sorun teşkil etmez; uygulama ve hat tasarımı tam 
olarak neyi gerektiriyorsa optimum çözüm garanti altındadır.

1

2

3
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Mermer sektöründe kesme ve işleme makinelerinde kullanılan 

sistemlerin aşındırıcı ortam ve ani mekanik yüklere maruz kal-

maları, makinelerde seçilen komponentlerin; güvenilir, sağlam, 

çalışma sürekliliğine sahip olması gerekliliğini ön plana çıkarı-

yor. Bu nedenle bütün bu talepleri karşılayabilecek niteliklere 

sahip kompakt çözümler bulmak, mermer kesme ve işleme 

uygulamaları için büyük önem ve ayrıcalık taşıyor. Mermer 

makineleri konusunda sektörün önde gelen firmalarından olan 

DEMMAK Demireller Mak. San. ve Tic. A.Ş., 1944 yılında başla-

dığı bu serüvende daha önce 11 takım DZK-6800 ile başladığı 

çözüm ortaklığını ileri taşıyarak, Hidropar Eskişehir ile birlikte 

yeni geliştirdiği DZK-7200 ve TKZK-3400 zincirli kesme maki-

neleriyle beraber sektörde yeni bir sayfa açacağına inanıyor.

Yıllık 11,5 milyon ton gibi büyük bir mermer hacmine sahip olan 

ülkemiz için makineleşmenin önemini vurgulayan firmanın 

yönetim kurulu başkanı Şuayp Demirel, 1979 yılında imal ettiği 

300 tonluk hidrolik kriko (TİTANO) ile mermer makineleri sek-

töründe yeni bir devrin başladığını ve firmanın misyon olarak 

benimsediği kaliteyi ön planda tutarak, ürün çeşidi ve kapasite 

artışının sağlandığını belirtti. Demirel ayrıca, verimli seri çalış-

maların olması için Rexroth gibi bir çözüm ortağıyla üstün per-

formanslı hidrolik - pnömatik sistemlere önem verilerek, oto-

masyona geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mermer ocak makinelerinde 
Rexroth damgası

Mermercilik, dünya potansiyelinin yüzde 40’ına sahip olan Türkiye‘nin güçlü olduğu 
sektörlerden biri. Hidropar Eskişehir, Demmak zincirli kesme makinesi ve traktörlü kollu 
zincirli kesme makinelerinin hidrolik sistemlerinde Rexroth’u seçerek, sektörde fark yarattı.
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Komponentler
DZK-7200 zincirli kesme makinesi hidrolik sisteminde 
A10VO28DRG değişken debili pompayla, kesme ve diğer işlem-
ler için ayrı basınç aralıkları oluşturularak, uzun çalışma sürele-
rinde sistemi zorlayan yağ ısınma probleminin önüne geçildi. 
Ray üstü yürüyüş ve bıçak açı verme işlemleri için iki adet 
A2FM10 hidromotor 2FRM6 hassas hız ayar valfleriyle basınç 
ve yağ vizkozitesindeki değişimlerden bağımsız şekilde kontrol 
edilerek, mekanik sıkışmalara karşı HED8 basınç şalterleriyle 
sistem koruma altına alındı. Kesme sistemi için A4VG125EP 
pompa ve A2FM125 hidromotor kapalı çevrim çalışmaktayken, 
pompanın oransal valf kontrolüyle istenilen hassasiyette, 
mükemmel hız kontrolü elde edildi. Bu kontrol, kesim sırasında 
hız ve kalite olarak testlerde ön plana çıktı. Yapılan testlerde 
18cm/dak kesme hızına ulaşan DZK-7200, 70cm/sn zincir 
dönme hızıyla hedeflenen hızların üstüne çıkabildi. 

TKZK-3400 Traktörlü Kollu Zincirli Kesme makinesi hidrolik 
sisteminde ise Hidromek kazıcı yükleyicinin kazıcı kısmında 
yapılan revizyonla kesici bıçak, sisteme monte edildi.

Bıçak yön verme ve zincir dönme işlemleri A2FM10 ve A2FM63 
hidromotorlar ile gerçekleştirildi. Bıçak yukarı - aşağı ve zincir 
kesme işlemlerinde 2FRM hassas hız ayar valfleriyle kontrol 

edilip kesme işlemleri yapıldı. VBSO karşı denge valfleri ve 

VBSN basınç emniyet valfleriyle de sistem emniyeti sağlandı. 

Mobil hidrolik valfleri, yeni mekanik aksamla mükemmel 

şekilde uyum sağladı. Türkiye’de ilk ve tek sloganıyla piyasaya 

sürülecek olan TKZK-3400 Burdur Kağılcık Bej ocağında test-

lerden başarıyla geçti. Özellikle hareket kabiliyeti için tercih 

edilmesi beklenen araç, kesim hızı ve sürekliliğiyle raylı kesim 

sistemlerini gölgede bıraktı.

Rekabette avantaj sağladı

Yapılan proje ve revizyonlarla birlikte duruş ve stok maliyetleri-

nin minimize edilmesi sağlanırken, özellikle ani mekanik yükle-

rin absorbe edilmesi makine kullanım ömürlerini de uzattı. 

Rexroth ürünleri ile beraber artan kesim hızları ve hassasiyet 

ise piyasa içi rekabette firmayı ön plana çıkarmayı başardı. 2015 

Ocak ayıyla birlikte ikişer adet üretimi başlamış olan projelere 

yönelik talebin, mart ayında İzmir’de düzenlenecek olan Doğal-

taş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergilenmesinin ardından yükse-

leceğine kesin gözüyle bakılıyor.

___________________________________________________________________________

İletişim: Burak Vural, Hidropar Eskişehir

Tel.: 0 222 236 27 70, burak@hidropareskisehir.com.tr
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“Türkiye’deki insanların bireysel 
egoları çok şişiktir. Buna, 
sosyal yapının az gelişmişliği 
neden oluyor. Avrupa’da ise 
bireysel egolar değil, sosyal ego 
çok daha fazla gelişmiştir.   
Dolayısıyla takım oyunu ve 
başarı da bunun sonucunda 
gelir.” 
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Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli teknik direktörlerden Yılmaz 
Vural, Köln Spor Akademisini (Deutsche Sportschule) ve Alman 
futbol federasyonu tarafından yine Köln Spor Akademisi’nde 
açılan ProLisans kursunu bitirdi. 700’ü aşkın maçta çeşitli 
takımları yönetti. “Yılın Antrenörü”, “Milli Olimpiyat Fair Play” 
gibi birçok ödül kazandı. Türkiye’de 25 takım çalıştıran Vural, 
hangi takımın başına geçse o takım bir anda yükseldi. Yılmaz 
Vural aynı zamanda medyada reytingi çok yüksek, futbol dün-
yasında ise çok sevilen bir spor adamı. 
Yılmaz Hoca, sorularımızı yanıtladı...

En mütevazı takımlarla bile Fenerbahçe’yi hep yeniyorsunuz. 
Nasıl oluyor bunlar?
1959’da ligler kurulmuş, 57. sezonu oynuyoruz. Ben de bunun 
yarısında varım. Çok geniş kapsamlı bir deneyim oldu. Kolay 
değil, 29 yıl… Artık futbolda kimse Türkiye’de benden bir şey 
saklayacak durumda değil. Bütün bunları çok iyi bilen, Türk fut-
bolunu yaşayarak öğrenmiş biriyim. Ama bugüne kadar hiçbir 
resmi kuruluş bunlardan yararlanmadı. Bu arada, 1980’den beri 
35 yıldır Almanya’dayız. Alman vatandaşıyız.

Kendi işimle ilgili doluyum, burnumdan ağzımdan akıyor bilgi. 
Burada da bir grup bulup, bu bilgiyi vereceğim ortam maalesef 
olmadı. Doğru, o adam sizi dinleyip anlarsa ve uygularsa doğru 
oluyor. Veya uyguladığı oranda doğru oluyor. Bugün dünyanın 
en gelişmiş toplumu Almanya’da sporun doğrusunu öğrenmiş-
sin, yaşamışsın da, uygulamışsın, öğretmeyi öğrenmişsin. Gel-
mişsin burada o doğruyu uygulamaya çalışırken, sanki çok mar-
jinalmişsin gibi lanse ediliyor, negatif düşünen çevreler 
tarafından. Hâlbuki herkesin amacı doğruyu uygulamak olsa, o 
zaman her şey daha güzel olur. İnsanlar daha başarılı olurlar. 
yine de uygulanmıyor işte…

Ama ben asıl bunu uygulayacak kişiler neden uygulamaz diye 
düşünüyorum. Çok büyük bir menfaat çatışması var. Futbol 
sadece bir spor değil, inanılmaz bir sosyal olay. Düşünün bir, 
dünyada hangi sosyal olay bu kadar farklı bakışları, düşünüş-
leri, anlayışları bir araya getirebilir? Hristiyanı da Müslümanı 
da siyahı da beyazı da sağcısını da solcusunu da bir araya getiri-
yor. Futbol, topun peşinden 22 çocuğun koştuğu basit bir olay 
olarak göremezsin. Çok önemli bir sosyal olay. Ben de devletime 
şunu soruyorum: “Devletim, senin için bu kadar önemli olan bu 
olayı, niye bu kadar sahipsiz bırakıyorsun? Bunun yok olma-
ması senin lehine. Sen sıkıntıya girersen ne yapacaksın? Ülke-
mizin var olan spor politikasının geliştirmesi, sunduğu imkân-
ların denetlenmesi, kontrolü gerekiyor. Kulüpler yasasının, 
çağdaş ülkelerde olduğu gibi hazırlanması ve uygulanması 
gerekiyor. 

Eskiden bu gelirlerin olmadığı dönemlerde, şehrin asil, varlıklı 

Futbol dünyasının 
duayenlerinden Yılmaz 

Vural, bu sayımızın 
konuğu oldu. Vural, 

futboldaki sorunlara 
dikkat çekerken, 

“Sistem içinde sizi 
dürüst olmayan bir 
uygulamaya teşvik 

eden bir durum varsa 
oradan ayrılmanız lazım 
ya da zaten oradan sizi 

ayırırlar. Bilmem 
anlatabildim mi, neden 

bu kadar takım 
değiştirdiğimi” diyor.

Türk 
futbolunda 

tecrübe, 
renk ve 

iddianın 
markası : 

YILMAZ 
VURAL
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ailelerinin çocuklarına takımı emanet ederlerdi. Durum kötüye 
gittiğinde kendi evlerini barklarını satıp, kulübün borçlarını 
öderlerdi. Şimdi adam 40 milyon TL para alıyor, yine de senin 
paranı ödemiyor.

Neden bu kadar çok takım değiştirdiniz? 
Öyle bir sistem var ki, eğer sistem içinde sizi dürüstlüğe teşvik 
eden bir durum yok ve sizi dürüst olmayan bir duruma teşvik 
eden bir durum varsa o meslekten bir şey olmaz. O zaman ora-
dan ayrılmanız lazım veya oradan sizi ayırırlar. Sizin dürüst biri 
olarak, bir işte o oyunun kuralına göre oynamamak sıkıntısıdır o 
değişiklikler. Çünkü ben buyum ve buna müsaade etmem. O 
zaman müsaade etmezsen, müsaade edeni alırız. Bilmem anla-
tabildim mi, neden bu kadar takım değiştirdiğimi.

Ama sizden bir türlü de vazgeçemiyorlar. Neden?
Almanya’da bir görev tanımı vardır. İşin başındaki adam, nereye 
kadar müdahale edeceğini çok iyi bilir. Herkes, görev ve sorum-
luluk tanımına göre hareket eder. O sorumlulukların dışına taş-
maz. Türkiye’de ise insanların bireysel egoları çok şişik. Ekono-
mik sistem de sosyal yapının az gelişmişliği de buna neden 
oluyor. Avrupa’da sosyal ego çok daha fazla gelişmiş durumda. 
Yani, “biz” vurgusu daha fazla. Dolayısıyla takım oyunu ve 
başarı da bunun sonucunda geliyor. Türkiye’de bu değişimi yap-
mak için yönetici profilinin değişmesi lazım. Bu da toplumun 
eğitimiyle ilgili...

Bir maddi güç bulup, İstanbul’da bir 2. lig takımını satın almak 
ve bütün bu doğruları uygulayıp, çok başarılı olmalarını sağla-

mak isterim. Çünkü benim için seyircidir önemli olan. Müşteri-
dir seyirci. Müşteri velinimettir. Orada bu doğruları uygulama-
mız lazım, onların beklentisine ne uygunsa onu vermek için…
Türkiye’de oyunla değil, futbolcuyla maç kazanılıyor. Sonra o 
oyuncu ilah sayılıyor, göklere çıkarılıyor. Ama bilimsel doğrular 
uygulanmadığı için, futbol dibe vuruyor, istikrar olmuyor, 
başarı gelmiyor. Sonra hoca değişiyor, başka bir yıldız futbolcu 
geliyor, aynı mizansen tekrarlanıyor. Arka arkaya başarısızlık-
lar devam ediyor. Çünkü sebepleri değiştirmezsen, sonuç aynı 
kalıyor. Eh tabii sıralamada birisi mecburen şampiyon oluyor 
ama Avrupa’da ne yapabiliyorsun, Dünyada ne yapabiliyorsun, 
sorarlar adama.

Diğer taraftan Mancini gibi adamlar geliyor… Manchester’i şam-
piyon yaptın, gel Galatasaray’ı da şampiyon yap, Elazığ’ı yap, 
hadi yapamadın, ligde tut... Senin yeterliliğinle oluyor bu. Ben 
bunu anlatamadım Türkiye’de…

Nasıl düzelir tüm bu aksaklıklar? 
Türkiye’de antrenörlük kursları profesyonel takımları yönetme 
donanımını veremiyor. Alınmasınlar lütfen. Benim kişilerle işim 
yok, hepsi arkadaşım. Anlattığım sistemi kurmak için yeterli 
potansiyel var. 18 milyon genç ilkokul - lise arası okula gidiyor. 
18 milyon potansiyelin var. Hollanda’nın tüm nüfusu 16 milyon; 
ama dünya şampiyonasında final oynuyor, Avrupa şampiyonu 
oluyor,  şampiyonlar onlardan çıkıyor. Neden? Sistem ve eğitim. 
Futbol bir zekâ oyunudur. Ama Türkiye’de kuvvet oyunu. Hâl-
buki bu tamamen görmeye dayalı bir oyun. Göreceksin ve uygu-
layacaksın. Bunun bir teorisi var, onu bileceksin. Takım olarak 

Bir maddi güç bulup, 
İstanbul’da bir 2. lig takımını 
satın almak ve bütün bu 
doğruları uygulayıp, çok başarılı 
olmalarını sağlamak isterim.



01/2015
41

RÖPORTAJ

uygulayacaksın. Çünkü ben bu teoriyi de yaptırırım, pratiği de. 
Uygulatırım da. 

Saha içiyle ilgili bana Almanların öğrettiği şey şuydu: Antrenör, 
kendi karakterini, kazanma hırsını, başarma hırsını, çalıştığı 
insanlara vermeli ki, bir dönüşü olsun. O oyuncu da karakterini 
bilmeli. Benden ne bekleniyor, ben nasıl davranırsam onu başa-
rabilirim... Çünkü her insanın içinde gizli kalmış bir enerji var. 
Bu enerji, insan ancak çok iyi ikna edildiğinde veya ölüm kor-
kusu duyduğunda ortaya çıkıyor. Almanya’da okurken, adam 
bizi aldı, bir retorik kursuna götürdü; hani kralların, prenslerin, 
siyasetçilerin gidip konuşma sanatını ve beden dilini öğrendik-
leri, nasıl konuşursan, nasıl durursan ne anlama geliyor gibi 
konuları öğrettikleri bir eğitimdi bu. Yani her şeyin bir öğrenile-
bilir boyutu var, bir de insan boyutu. Hayat okulunda senin 
öğrendiklerin, senin işe bakışın, senin yaşayarak öğrendiklerin, 
senin felsefen... Bunun okulu yok tabii. Ben öğretilebilir ve öğre-
nilebilir boyuta bakıyorum. 

Nasıl yapılmalı bunlar?
En iyilerin uygulayıp, dünya şampiyonu oldukları standartlarda 
bir eğitim vermek lazım. Buna yatırım yapmak lazım. Yani çok 
önemli ve çok uzun bir süreç. O işi hakkıyla yapacak kadroyu 
dikkatle oluştur, gönder yurt dışına, o eğitimi aldır, sonra onları 
değerlendir, burada eğitimi verecek şekilde organizasyon oluş-
tur. Ama biz geç kaldık, artık birinin bu işi yapması ve arkasını 
da getirmesi lazım. Türkiye’de yetişmiş adama çok ihtiyaç var. 
Şimdi övünmek gibi olacak ama benim yaptığımı kimse yaptı mı 
bilmiyorum. Profesyonel futboldan gelip de iki üniversite biti-
rip, yurt dışında bu eğitimi almış Türkiye’ye gelen başka kimse 
var mı? 76 milyon kişi içinde bu sayının yüksek olmaması Türki-

ye’nin ayıbıdır. Türkiye, çağdaş anlamda antrenörünü kendi 
üniversitesinde yetiştirecek durumda değil! Bu kadar iddialı 
söylüyorum. O zaman gönder orada eğit. Sonra da sen kur Ant-
renör Eğitim Akademisini. Ben Almanya’daki Spor Akademi-
si’nde öyle yetiştim. Alman hükümeti veriyor parayı Akade-
miye; araştır diyor. Ölçün diyor. Seni koşturup ölçüyorlar. Bu iş, 
bilimsel yaklaşımlarla oluyor. Babadan kalma usullerle değil. 
Araştırmazsan güncel bilgi sende olmuyor. Almanlar ise o kadar 
uğraşmış, araştırmış, deney yapmış, ölçmüş, o kadar para har-
camış. “Al bunu öğren de benimle eşit şartlarda yarış “ mı diye-
cek? 

Oyunla kazanmak, futbolun bilimsel doğrularını takım halinde 
uygulayarak olur. Hücum ve savunmada, beşer tane prensiple 
oynanır bu oyun. Ve bu prensipleri hücum ve savunma yaparken 
uygularsın. Kondisyon dediğimiz o güç ve motorik özellikler 
sende vardır, oyun bilgisi vardır, oyun psikolojisi vardır. Önemli 
bir takvimi uygulaman gerekir. Tabii bunları yaparsan, seyre-
den insan da keyif alır. Tempo var, baskı var, pozisyon var, 
rakibe pozisyon vermiyorsun, bu takımın taraftarı olmak keyif 
verir insana, uçarsın, tatmin olursun! Bunlar düzelmeyecek şey-
ler değil. Yeter ki söylediklerim dinlensin, anlaşılsın, bilinçli ve 
organize bir şekilde uygulansın…  

-  Değerli sohbetiniz için çok teşekkür ediyor, başarılar dili-
yoruz.
___________________________________________________________________________

İletişim: Fahrettin Işıl, Rota Teknik A.Ş. 

Tel.: 0212 292 53 25, fahrettinisil@rotateknik.com.tr
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Makinelerin güvenliği tasarım aşamasında başlıyor. Bunun için ilk adım ise sistematik 
risk değerlendirmesi. Peki bu değerlendirme nasıl yapılıyor?

Tehlikenin önüne geçelim!

Avrupa Makine Yönetmeliği 2006/42/EC gereği, global pazarda faaliyet 
göstermek isteyen tüm üretici firmalar makine güvenliği konusunu ön 
plana çıkarıyor. Bu konuda Rexroth’un sistematik yaklaşımına göre, 
risk değerlendirmesi ile yönetmelik gerekliliklerini birkaç adımda 
yerine getirmek mümkün. Çünkü tehlikeleri ancak onları fark edersek 
ortadan kaldırabiliriz. Risk değerlendirmesi ayrıca makinelerin güven-
liğini de içeriyor. Planlama ve tasarım aşamasında risk değerlendirmesi 
dokümantasyon ile yapılmalıdır. 

İdeal olan; tasarım, kalite, satış ve servis birimlerinin bu noktalar üze-
rinde birlikte çalışmasıdır.  Zamanlama da çok önemlidir. Eğer değer-
lendirme gereğinden erken yapılırsa, tüm ölçüler tanımlanamayabilir. 
Geç olursa da en iyi yaklaşımlar uygulanamaz. Uygulansa bile çok mali-
yetli olur. 

Ergonomi dikkate alınmadan tasarlanmamış makineler kazalara neden 
olabilir. Bu nedenle makine tasarım ve güvenlik şartnamelerinin belir-
lenmesi sürecinde etkileşime girecek insanlarda yaratacağı fiziksel ve 
zihinsel olarak gerginlik ve stresi azaltması göz önünde bulundurulur. 
Bu noktada kontrol sisteminin güvenlik fonksiyonlarıyla birlikte       
insan-makine ara yüzünün optimum seviyeye getirmesi kilit rol oynar. 

  Risk Türleri:

Mekanik
Riskler

 Elektriksel
Riskler

Termal
Riskler

 Ses
Riski

Radyasyon
Riski

 Risklerin
Kombinasyonu

RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Makine limitlerinin belirlenmesi
Bu aşamada makinenin çalışması için gerekli alan, bakım ve 

servis süreleri ve çalışma koşulları gibi alansal, kronolojik ve 

dış etkenler gibi limitleriyle birlikte kullanım amacı belirle-

nir. 

2. Riskli durumun belirlenmesi
Bu aşama en önemli adımdır. Bu aşamada makinenin yaşam 

döngüsü boyunca tüm öngörülebilir riskleri değerlendirilir. 

Önce yaşam döngüsündeki tüm fazlar analiz edilir. 

Ardından sıra farklı çalışma noktalarında kullanıcıların 

yerine getirdikleri görevleri belirlemeye gelir. Doldurma, 

boşaltma, açma ve kapama gibi birçok makinede olan 

işlemlerde karşılaşılabilen riskler belirlenir. 

3. Risk analizin yapılması
Bir olayın ciddiyeti ve onun gerçekleşme olasılığı farklı 

metotlar kullanılarak belirlenebilir. Olayın önem derecesi 

etki derecesi, risk ile karşılaşma sıklığı veya uzunluğu gibi 

kriterlere göre belirlenebilir.  

4. Risk değerlendirmesi 
Risk unsurları belirlendikten sonra uygun koruyucu önlem-

lerle risklerin azaltılıp azaltılamayacağının belirlenmesi 

sürecidir. 

5. Risk azaltıcı aksiyonların alınması
Makinenin tasarımını değiştirerek, kullanıcı el kitabı gibi 

talimatlarla, olası riskler hakkında kullanıcıların bilgilendi-

rilmesi gibi ISO 12100 risk değerlendirme yönetmeliğinin 

standardında aksiyonlarla koruyucu önlemler alınabilir. 

.
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“Risk, tehlikeden kaynaklı kayıp, yaralanma ya da 
başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.” 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
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Biri hızdan mı bahsetti?
Sinek kuşları, havada asılı kalıp, kanatlarını çok 

hızlı çırparak durabilmeleriyle tanınıyor. Bu 
kuşlar türlerine bağlı olarak saniyede 15 ile 80 
kez kanat çırpabiliyor. Ancak bu hız bile Indra-
Control XM performansıyla karşılaştırıldığında 

yavaş kalır. Kuşun bir kez kanat çırptığı süre 
içinde Rexroth kontrol platformu tam 800 kez 

makine süreç verisini işliyor. 
Modüler makine konseptlerinde hız çok önemli. 

Daha üretken sistemler gerektiğinde, otomas-
yon işi artıyor; daha fazla işlem yazılımlara 
aktarılıyor. IndraControl XM’in gücü de bu 

noktada kendini göstererek, işlem kabiliyetini 
artırıyor ve karmaşık düzenlerde gerçek 

zamanlı hesaplamayı mümkün kılıyor. Indra-
Control XM üretim aşamasında da IT otomas-

yon sistemleriyle bağlantı kurarak, farkını 
ortaya koyuyor. 

control




