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PATLAYICI ORTAMLARDA (EX-PROOF) KULLANILAN 300
ton-f HİDROLİK PRESLERDE SERVO MOTOR-POMPA
UYGULAMASI
Savaş BİBER

ÖZET
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği konusu daha fazla önem verilir
hale gelmiştir. Buna paralel olarak hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve bu amaca uygun sistemlerin
geliştirilmesi son yıllarda önem kazanmaktadır. Endüstriyel makinalarda servo motor-pompa
uygulaması ve kontrol sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Servo motor pompa uygulamaları
geçmiş yıllara göre maliyetlerinin de düşmesiyle git gide önemli hale gelmeye başlamış ve preslerde
de kullanılmaya başlanmıştır. Hidrolik preste değişken hızlar ile hassas konumlama ve değişken
basınç değerleri ile hassas kuvvetler sağlanmaktadır. Bu bildiride, tarafımızca gerçekleştirilen 300
ton-f hidrolik preste servo tahrikli motor-pompa uygulaması detaylarıyla sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Patlayıcı ortam, Hassas Konumlama Kontrolü, Enerji Tasarrufu, Hidrolik Pres,
Servo Motor-Pompa, Oransal, Servo, Hidrolik, Elektrik, Kontrol, Ex-proof, Precision Position Control,
Precision Force Control, Energy Safe

ABSTRACT
In recent years, as in the rest of the world, energy efficiency has become more important in our
country. In parallel, energy efficiency in hydraulic systems and the development of suitable systems
for this purpose have gained importance in recent years. Energy saving is achieved by using servo
motor-pump application and control systems in industrial machines. The servomotor pump
applications have started to become more important as the costs have decreased as compared to
previous years and they are also being used in presses. The hydraulic press provide precise
positioning with variable speeds and precise positioning and variable pressure values. In this
statement, the 300 ton-f hydraulic press servo-driven motor-pump application performed by us will be
presented in detail.

Şekil 1. 300 ton-f Pres Hidrolik Güç Ünitesi Resmi
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1. GİRİŞ
Ülkemizde enerji tasarrufuna verilen önem hızla arttığından, önümüzdeki yıllarda endüstriyel
uygulamalarda büyük yatırımlar gerçekleştirilecektir. Bu yatırımlar sonucunda, birçok sektörde enerji
verimliliği hızla artacaktır. Bu gelişmeler, giderek büyüyen sektörün altyapısının kuvvetlendirilmesini
kaçınılmaz kılmaktadır. Daha kaliteli hizmet ve teknik altyapının ön koşulu ise eğitim ve araştırmadır.
Makina sektörü yüksek hassasiyete ihtiyaç duyan bir sektör olduğundan, konunun önemi daha da
artmaktadır. Bu sebeple, bildiri sunum konusu özel amaçlı ex-proof 300 ton-f hidrolik preste, yüksek
hassasiyette çalışan servo motor-pompa ve ekipmanları anlatılacaktır. Uluslararası standartlara uygun
ve sistematik çalışmamız neticesinde hassas çalışan bu makinanın imalatını gerçekleştirdik.
Bildirimizin konusu olan hidrolik preste kullanılan hidrolik sayısal kontrolör ile son derece hassas
konum ve kuvvet kontrolü yapılması sağlanmıştır. Kontrol ve ayarların yazılım üzerinden
gerçekleştirilmesi, devreye almada ve sonrasında parametre değişimlerinde büyük kolaylık
sağlamaktadır. Hassas konum kontrolü ile birlikte, aynı zamanda hassas kuvvet kontrolü de
gerçekleştirilir. Son zamanlarda geliştirdiğimiz özel bilgisayar yazılımları ile yüksek hassasiyetleri,
kapalı çevrim kontrol ile sağlanmaktadır. Kapalı çevrim; yağın viskozitesinden, kullanılan pompaların
veriminden ve silindirlerdeki sızdırmazlık elemanlarından veya dış etkenlerden bağımsız
çalışmaktadır. ( Şekil 1-2 de pompa motor gösterilmiştir. )
Standart hidrolik sistemlerle, enerji tasarrufu sağlanabilecek noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
•

•

•

•
•

Hidrolik preslerde genellikle değişken debili pistonlu pompa kullanılmaktadır. Pistonlu
pompalar sürekli sabit bir devirde çalışmaktadır. Pompa, değişken deplasmanlı yapıya sahip
olmasına rağmen yüksüz durumlarda veya hazırda bekleme konumlarında bile yüksek enerji
harcamaktadır.
Değişken devirli servo motorların kullanıldığı hidrolik sistemlerde, sadece sistemin ihtiyaç
duyduğu anda gerekli olan debi ve basınç sağlanmaktadır. Yüksüz durumlarda veya hazırda
bekleme konumlarında servo motor durdurulur veya 20-30 rpm de çalıştırılarak enerji tasarrufu
sağlanır.
Sistemdeki kontrol valfleri ile hidrolik yağ debisinin miktarı ve basıncı yağın geçtiği kesit alanı
daraltılarak kontrol edilir. Bu geçiş esnasında belirli kayıplar söz konusudur ve mutlaka bir
basınç kaybı oluşur. Oluşan basınç kayıpları da ısıya dönüştüğünden enerji kayıpları söz
konusudur. Açığa çıkan ısı enerjisinin mutlaka soğutulması gerektiğinden bir soğutma
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrolik sistemin kurulu gücünün %30 veya daha fazlasını
soğutma gereği bulunduğundan.. soğutma sistemi kullanılan hidrolik sistemlerde enerji kaybı
yüksek olacaktır.
Değişken hızlı tahrik sistemine sahip hidrolik sistemlerde, pompanın devrini kontrol etmek
mümkün olduğundan, sistemdeki akışın basıncını, hacmini ve akış yönünü enerji kaybı
olmadan kontrol edebilmek mümkündür.
Servo motor, enerjiyi sisteme sürücüsü üzerinden verir ve pompa çalışır. Hidrolik silindiri
durdurmaya veya yavaşlatmaya çalıştığımızda oluşan enerji servo motor üzerinden tekrar
sürücüye geri verebilir (jeneratör motor olarak çalışma). Bu şekilde enerjinin geri kazanımı,
depolanması ve elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi mümkündür.

Şekil 2. Değişken Devirli Servo Motor-Pistonlu Pompa Resmi
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2) 300 Ton Ex-Proof Hidrolik Presin Çalışması ve Genel Görünümü
Şekil 3-4 de görüldüğü gibi presin başlangıç konumu aşağıdaki sıralama ile sağlanacaktır. Sırasıyla;
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrolik presin koç tablası yukarı konumda,
Koruma kapısı açık,
Transfer arabası grubu yukarıda,
Yükleme boşaltma grubu ex-proff odanın dışında yükleme sehpasının önünde olacak,
Operatör tarafından çift el kumanda düğmelerine aynı anda basılır,
Malzeme transfer silindirleri koruma kapısından geçip, presleme merkezinde konumlandırılır,
Klempler malzeme kalıbının kilitlenmesini sağlar,
Operatör kapısı kapatılır.

Presin çalışması için gerekli olan başlangıç şartları sağlanması sonrası, ve aşağıda sıralama ile
proses başlayacaktır. Presleme işleminden sonra koç yukarıya 80 mm/sn hızla geri dönecektir. Koç
presleme işini bitirip yukarı çıkarken kalıpların ayrılmasıyla, tüm hareketli gruplar ilk konumuna getirilir.
Yükleme boşaltma sehpasına gelen transfer grubundaki preslenmiş ürün kalıptan alınıp, yeni ürün
kalıba yerleştirilerek aynı prosese tabi olacaktır.
Proses sırasında yalıtılmış ex-proof odaya girilmeye çalışırsa, kapı konum anahtarları vasıtasıyla pres
durdurulacaktır. Hidrolik presin ex-proof ortamda bulunması nedeniyle elektrik kumanda panosu ve
hidrolik güç ünitesi izole odanın dışında yer almaktadır. Presin ön dolum valfi hidrolik güç ünitesi
üzerinde olup pilot hattının yakınına bağlantısı yapılarak kontrolü kolaylıkla sağlanmıştır.

Şekil 3. Sistemin Genel Görünüşü
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Şekil 4. Sistemin Yan Görünüşü
3. HİDROLİK PRESİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Pres Tipi

RHHP 300

Presleme Kuvveti

kN

3000

Geri Dönüş Kuvveti

kN

380

Presleme Hızı

mm/sn

1-8

Geri dönüş Hızı

mm/sn

80

Koç Stroğu

mm

400

Maksimum Hidrolik Devre Basıncı

bar

265

Makine Yaklaşık Ağırlığı

kg

11000

Hidrolik Depo Hacmi

litre

630

cc

28

bar

26 5

Ana Pompa
Maksimum Çalışma Basıncı
Kullanılan Yağ Cinsi

ISO VG 46

Hidrolik pres, 10-300 ton-f yüksek baskı kuvvetlerinde sıkıştırarak malzemeyi istenilen formda
şekillendirir. Tek eksendeki hareketin kontrolü, servo motor ile pompanın debi ve basınç değerleri
hassas olarak değiştirilerek sağlanmaktadır. Hidrolik sistemin basınçları 20-265 bar civarında olup güç
regülasyonlu pistonlu pompa ile sağlanmaktadır. Hidrolik sistem kapalı çevrim kontrol sistemleri ile
kontrol edilmektedir. Kapalı çevrim kontrol edilen hidrolik silindirde geri besleme için konum cetveli ve
basınç transduseri kullanılmaktadır.
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Uygulamamızda kullandığımız konum cetveli [ SSI ] dijital çıkış, basınç transducerleri ise [ 0 -10 V ]
analog çıkış vermektedir. Hidrolik silindirlerin hareketleri servo motorun “Tmax1: 40N.m at
Vgmax:28cc Ps:115bar” ile “Tmax2: 40N.m Vgmin: 8cc Ps:265bar” arasında değerler verilerek
sağlanmaktadır. Kullanılan servo motor- pompanın sürekli çalışma basıncı 280 bar olup histerisis
değeri % 0,05 ‘den düşüktür. Kontrol sistemi, hidrolik silindirin konum veya kuvvet kontrolü
yapabilmesi için geri besleme sensörlerinden aldığı değerleri kumanda değeri ile sürekli karşılaştırıp
gerekli düzeltmeleri yaparak hatayı minimum bir seviyeye indirir. Kontrol sistemindeki kapalı çevrim
kontrolündeki amaç yüksek hassasiyet ve hızlı cevap verme sürelerine ulaşmayı sağlamaktır.
3.1 Ex-proff Presten İstenilenler
•
•
•
•
•

Baskı kuvveti 10-300 ton-f olacaktır. Kuvvet hassasiyeti %1 olacak şekilde servo motor ile
ayarlanacaktır
Basma hızı 0,01 mm /san. ile 11 mm/san arasında servo motor ile ayarlanacaktır
Pres, sayısal kontrolör ile kapalı çevrim kontrol edilecektir
Verilerin okunmasını ve bilgilerin girilmesini sağlayacak endüstriyel “OP Panel” kullanılacaktır
Uygulanan kuvvet ( kN ), süre (sn),hız (mm/sn) ve pozisyon (mm) bilgileri hassas olarak
okunacaktır. Bu bilgiler istenildiğinde kayıt altına alınabilecektir.

3.2 Operatör Panel Görünüşleri
Şekil 5’de OP panelin resimlerinde belirtildiği gibi makinanın nasıl kullanılacağı detaylı gösterilmiştir.
Auto mod
Pozisyon
ve hız
ayarları

Auto mod
Ön koşullar
sayfası
butonu

Auto mod
Aktif bilgi
penceresi

Auto mod
Seçim
butonu

Auto mod
Basınç ve
presleme
zamanı
ayarı

Auto mod
Anlık
değerler ve
trend
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Manuel
mode
butonu

Manuel mode
kontrol sayfası
seçim kutuları

Şekil 5. OP Panel Resimleri

4. HİDROLİK SİSTEMİN DEVRE ELEMANLARI
Hidrolik ünite ve hidrolik sistemin elemanları aşağıdaki Şekil 6’daki resimde göstermiştir.

Havalı
Soğutucu

Hızlı
Boşaltma
Valfi

Dönüş
Filtresi

Hidrolik
Blok 2

Servo
Motor

Seviye
Sivici

Hava
Filtresi
Hidrolik
Blok 1

Seviye
Göstergesi

Boşaltma
Vanası

Kelebek Vana
Termostat

Şekil 6. Hidrolik Güç Ünitesi ve Elemanları

VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

_____________________________________________ 171 _______

Sistem tasarımında ve valf seçiminde, tasarlanan sistemin gerektirdiği hassasiyet dikkate alınarak
öncelikle kontrolün kapalı çevrim olarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu sebeple servo motor-pompa
uygulanacaktır. Sistemin kapalı çevrim kontrol edilmesi, silindirin ileri geri hareketlerini pompanın
dönüş yönünün değiştirilmesi ile sağlanmaktadır. Hidrolik sistem koç ve yardımcı silindirlerinin yukarı
ve aşağı hareketlerinin tahrik edilmesi için kullanılmaktadır. Bu altı eksenin farklı zamanlarda
çalışması, bir adet kullanılan servo motorun sürücü ile sağlanmaktadır. Hidrolik silindirlerin çalışması
farklı zamanlarda gerçekleşmektedir. Hidrolik güç ünitesinin içeriği 630 litre yağ tankı, pompa, valf
blokları ve diğer aksesuarlardan oluşmaktadır. Şekil 7-8-9’daki resimlerde devre şeması elemanları
göstermiştir.
Kullanılan pompa güç regülasyonlu pistonlu tip olduğundan emiş hattı çapı hesabı yapılırken katalog
değerleri göz önüne alınarak aşağıda verilen formül kullanılmış ve emiş hattındaki akışkan hızı 0,5 m/s
olarak alınmıştır:
Q : Debi (lt/dk)
v : Akışkan hızı (m/s)
D : Boru çapı (mm)

D(mm) =

Q(lt / dk ) * 21
v(m / s )

70 lt/dk’lık debi ve 0,5 m/s emiş hattındaki akışkan hızı için gerekli boru iç çapı yaklaşık 55 mm olarak
hesaplanmış ve DN 65 boru ve flanş kullanılmıştır. Bu pompalar güç regülasyonlu tip olup sistem için
başlangıç noktası olarak en düşük 18 bar’a ayarlanabilmektedir. Pompa önce ayarlanan debiyi güç
eğrisine ulaşana kadar sabit tutar. (Debi regülasyonu) basınç artışıyla güç eğrisine ulaşıldığında
basınca bağlı olarak pompa debisini küçültür. (Güç regülasyonu) Basıncın artmaya devam etmesiyle
pompa ayar basıncına ulaşılır ve pompa debisini sıfırlar. (Basınç regülasyonu)

B
B

A

NG6

NG6
NG63

A

NG20

Ty

B

A

A

B

B

A

A

B

B

T2

NG10

NG10

NG6

T3

3

3

P1

NG10

P

T

T1

M

GENERAL TOLERANCES

GENEL TOLERANSLAR

A10VZO 28 EZ1/10R-VSD22N00H (two point control)
MSK101D-300 - HCS03.1EW0100
Qmax: 70/dak at 2500rpm
Pmax=265 bar
Tmax1: 40N.m at Vgmax:28cmm at Ps:115bar
Tmax2: 40N.m at Vgmin: 8cmm at Ps:265bar

08.07.2012
Kontrol_Tarihi
Onay_Tarihi

Şekil 7. Hidrolik Devre Şeması
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Ana kontrol bloğu; bu blok hidrolik ünite üzerinde bulunmaktadır. Valf bloğunun üzerinde pres
maksimum basınç emniyet valfleri, karşı denge valfi, yön kontrol valfleri ve ön dolum açma valfi
bulunmaktadır.

Ana Emniyet
Valfi

Oransal Basınç
Emniyet Valfi

Koç Yön Valfi

Hızlı Boşaltma
Pilot Valfi

Basınç Transdüseri
2

Basınç Transdüseri
2

Şekil 8. Koç Tabla Hidrolik Blok Resmi

Şekil 9. Yardımcı Blok Resmi

Maks. Halka Emniyet
Valfi
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Yardımcı kontrol bloğu; bu blok hidrolik ünite üzerinde bulunmaktadır. Valf bloğunun üzerindeki
ürünler;
•
•
•

Yardımcı silindirlerin kilitleme valfi,
Yön kontrol valfleri
Hız ayar valfleri bulunmaktadır.

4.2 Değişken Hız ve Kuvvet Tahrik Sisteminin Avantajları

Şekil 10. Değişken Hız Tahrik Sistemleri Resmi
Bildirimizin konusu olan preste kullanılan servo motor değişken deplasmanlı pompayı tahrik
etmektedir. Sistemdeki çıkış debisi; tahrik edilen pompanın deplasmanının, servo motorun tahrik devri
ile çarpılması ile elde edilir. Sistem basıncı, pompa basınç hattına bağlı basınç sensörü tarafından
ölçülmektedir. Kontrol ise, kontroller kısmındaki yazılım ile yapılmaktadır. Yüksek çalışma
dinamiklerine sahiptir. Kontrol sistemi oldukça hassas bir şekilde kuvvet, hız ve pozisyon kontrolü
yapmayı mümkün kılmaktadır. Sistem yazılımı, kapalı çevrim basınç ve debi kontrollünü içermektedir.
Debi kontrolünden basınç kontrolüne geçiş veya tam tersi durumun kontrolü otomatik olarak yazılım
tarafından yapılmaktadır. Kontrol kısmı, debi kontrolünden basınç kontrolüne geçiş esnasında
meydana gelebilecek basınç şoklarını engelleyebilmek için optimize edilmektedir. PLC tarafından her
zaman iki tane sinyal değeri (basınç ve debi) girişinin servo motor sürücüsündeki kontrol kısmına
gönderilmesi gerekmektedir. Bu sinyal gönderimi analog olarak veya field bus ile yapılabilmektedir.
Gene aynı veri iletim hattı üzerinden sistem, gerçek basınç ve debi güncel bilgilerini de PLC ‘ye
göndermektedir. Basınç kontrolü yapılırken, basınç set değeri ile sistemde basınç sensörü tarafından
ölçülen gerçek basınç bilgisi karşılaştırılmaktadır. Kontrol hatası özel PID kontrol sayesinde
işlenmektedir. Basınç kontrolünün çıkış düzeltme sinyali servo motorun tahrik hızını kontrol etmektedir.
Bu oldukça dinamik tahrik ve kontrol sistemi, açık devre hidrolik sistemlerde debi, basınç ve ayrıca
konum kontrolü için kullanılabilmektedir. Şekil 10’daki resimde gösterilen servo motora bağlı hidrolik
pompa, akışkanı sisteme gönderdiği zaman pompa görevini yerine getirmektedir. Enerji akışı
pompadan sisteme doğru olmaktadır. (Örnek olarak; koç tablasının yukarı doğru kaldırılması
sırasında.) Preste tablanın serbest düşme hızının kontrolü esnasında enerji akışı sistemden hidrolik
birime doğru olacaktır. Bu durumda pompa olarak çalışan hidrolik birim motor olarak çalışacaktır. Bu
sayede geleneksel hidrolik preslerdeki kısma kayıpları oluşmayacaktır. Ayrıca basınç alma ile kontrollü
bir şekilde motor olarak çalışan pompa üzerinden istenilen hızda kontrol edebilmek mümkün
olmaktadır.
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Şekil 11-12’deki resimde gösterilen iki
bölgeli çalışmada aşağıdaki çalışma
modlarında enerjinin geri kazanımı
mümkündür:
-- Silindir pistonu üzerinde ağırlık varsa
aşağı doğru hızlı hareket
-- Basınç alma
Şekil 11. Servo Motor Pompa İki Bölgeli Resmi
Hidrolik servo motor-pompa sistemlerinin kullanımı, enerji tüketim maliyetleri ve ses seviyelerindeki
azalmalar en büyük avantajlarıdır.
Verimlilik anlamında sisteme kazandırılan aşağıdaki avantajlar mevcuttur:
I.
Dinamik servo motorun devrine bağlı olarak preslerin ihtiyacı olan debi miktarının hassas bir
şekilde ayarlanması.
II.
Çalışma çevrim süreleri içerinde bekleme süresine bağlı olarak enerji maliyetlerinin %60-70
azaltılması mümkündür.
III.
Kısa süreli çalışmalarda servo motorun önemli ölçüde aşırı yüklenebilme özelliği vardır.
IV.
Yağ hacminin küçültülmesi mümkündür.
V.
Hidrolik güç ünitesinde kullanılan soğutma kapasitesinin azaltılması sağlanmıştır.
VI.
Akış veya basınca ihtiyaç olmaması halinde servo motorun durdurulabilmesi.
VII.
Ses seviyelerinde azalma sağlamaktadır.

Şekil 12. Servo Motor-Pompa- Sürücü Örnek Resimleri
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5. SERVO-MOTOR-POMPA İÇİN GEREKLİ FORMÜLLER
Şekil 13’deki resimde gösterilen formüller hidrolik motor ve pompanın seçimini sağlamaktadır. ( Şekil
11 ) Servo motorun seçimi ise hidrolik presin yol adım diyagramı ile belirlenmektir. Bu diyagramda
duruş-kalkış süreleri, hızları ve bekleme süreleri ile servo motor ve sürücü seçimi yapılmaktadır.
Sürücülerin hız ve basınç değerleri, aynı olması halinde seçim değerleri yüksek olacaktır. Şekil 12 de
görüleceği gibi standart bir presin pompa-motor ile servo motor-pompa arasındaki farklar belirtilmiştir.
İki bölgeli çalışma için gösterilen örnekte hızlı iniş ve basınç alma bölgelerinde enerji geri kazanımı
gerçekleşmektedir.

Şekil 13. Servo Motor-Pompa- Formüller ve Yol Adım Diyagramları

6. GÜRÜLTÜ SEVİYE VE ENERJİ TÜKETİM GRAFİKLERİ
Yüksek basınçlı ses seviyesi düşük standart tip hidrolik sistemler ile servo-motor-pompa arasında ses
seviyesi ve enerji tüketimi arasında farklar vardır. Özellikle ölü zamanlarda yani hidrolik sistemin
bekleme çalışmadığı süreçte servo motor durdurularak enerji tüketimi artacaktır. Servo-motor-pompa
uygulamaları maliyetleri yüksek olmasına rağmen kullanıcı için çok avantajlıdır. Aşağıda Şekil 1415’de verilen grafiklerde bekleme süreleri çok kısa olmasına rağmen enerji tasarrufu standart
sistemlere göre avantajlıdır.
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Ses Seviye Ölçümü;

Şekil 14. Servo Motor-Pompa- Gürültü Seviye Değerleri
-

Enerji Tüketim Grafikleri;

Şekil 15. Servo Motor-Pompa- Enerji Tüketim Değerleri

7. SONUÇ
Diğer bölümlerde belirtildiği gibi hidrolik presin “ex-proof” özellikte olması nedeniyle hidrolik servo
motor, izole edilmiş odanın dışında, yaklaşık 15 metre uzakta bulunmaktadır. Mesafelerin uzak olması
sistemin çalışma hassasiyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun çözümü, özel bilgisayar
yazılımları geliştirerek yüksek hassasiyette kuvvet-hız ve pozisyon kontrolü ile sağlanmıştır. Son
yıllarda geliştirdiğimiz bu teknoloji ile hassas prosesler için ihtiyaç duyulan makinaların üretimi
sağlanmaktadır. Bu sayede yurtdışına bağımlılığımız ortadan kalkmış olmakta ve yüksek teknolojili
makinaların kendi imkânlarımız ile üretilmesi gerçekleştirilmektedir.
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