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ÇELİK BORU
SWP-SSAW Makinaları
Spiral Kaynaklı Boru Makinalarına ait tüm otomasyon sistemlerinin, hidrolik donanımlarının imalat,
montaj ve devreye alma işlemi dünya standartlarında ﬁrmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca
bu makinaya ait iç ve dış kaynak otomatik takip sistemleri, otomatik bant kenar frezesi ve kaynak
makinalarının otomasyonunun tüm sisteme entegrasyonu da yapılmaktadır.

ERW Makinaları
Düz dikişli boru ve proﬁl imalat makinalarının bant açma,form verme, testere ve otomatik paketleme
sistemlerinin otomasyonları ve hidrolik donanımları ﬁrmamız tarafından en son teknoloji kullanılarak
yapılmaktadır. ERW makinasındaki hassas boy kesme servo kontrollü eksen sistemleri ile yapılmaktadır.
Böylece çok hassas ve kararlı boy kesme işlemleri yapılabilmekte, çok yüksek makine hızlarına
ulaşılabilmektedir. Makine otomasyonumuz modüler yapıda olup istenildiği takdirde bölüm bölüm imal
edilebilmektedir.
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Boru Transfer Sistemleri
Boru Transfer Sistemleri malzeme taşıması için
kullanılan özel bir sistemdir ve aşağıdakileri içerir:

Boru alma-atma, köprü ve durdurma kolları
Konveyörler
Boru transfer arabaları
Tamir istasyonları
Boru döndürme istasyonları
Boru içi temizleme
Kantar ve markalama istasyonu
Yukarıda bahsi geçen sistemlerin gerek konvansiyonel gerekse tam otomatik kontrollerinin sağlanması
için hidrolik, elektrik-elektronik saha ekipmanlarının temini ve montajı, bunlara ait MCC ve kontrol
panolarının imalatıyla birlikte SCADA, PLC yazılımlarının tek elden temini ﬁrmamızca yapılmaktadır.

Hidrostatik Test Makinası
Belirli tip boruların kalitesini ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek için kullanılan ve önemli
testlerden biri olan hidrostatik testin, sağlıklı, güvenilir ve ilgili standartlara uygun olarak yapılması hem
kalite yönetimi açısından hem de müşteri güveni açısından önem taşımaktadır. Bilindiği gibi hidrostatik
boru testi, bütün olarak bir sistemi ifade eder ve bu sistem yazılımın da dâhil olduğu çeşitli alt bölümlerden
oluşur. Sistemin bütün olarak kalite ve güvenilirliği, bu sistemi oluşturan alt bölümlerin de kalite ve
güvenilirliğine bağlıdır.
Bu yüzden Teknopar tarafından geliştirilen hidrotest sistemi, hem yazılım hem de donanım olarak en üst
performansı verecek şekilde tasarlanıp uygulanmaktadır.
Hidrostatik test yazılımı iki bölümden oluşmaktadır:

PLC Yazılımı
Siemens Simatic Manager STEP7 yazılım
editörü ile geliştirilen PLC yazılımı, uluslararası
IEC 1131-3 standardına uygun olarak
tasarlanmış olup otomasyon sisteminin düzgün
ve güvenilir çalışabilmesi için gerekli tüm
güvenlik önlemleri alınmıştır.

PC Scada Yazılımı
PC Scada yazılımı, hidrostatik test için gerekli
olan kontrol, kayıt ve raporlama işlemlerini
içermektedir. Buna ek olarak, bir Scada sisteminin en önemli özelliklerinden biri olan gerçek zamanlı
görsel sistem takibi yapılabilmektedir. Standart ve kolay bulunabilir bir bilgisayar kullanıldığından bir arıza
durumunda, sistemin yedeklerinin oluşturulması ve yeniden yüklenmesi için gerekli kurulum CD’leri ile
birlikte sistem kolayca yeniden kurulabilmektedir.
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Power Wave Kaynak Otomasyonu
Bu sistem, SWP makinasında bulunan iç, dış ve bant eki kaynak sistemlerinin mevcut SWP otomasyonuna
entegrasyonunu sağlamaktadır. Sistemde kaynak parametrelerinin izlenip tanımlanabilmesi, Power Wave
tipi kaynak makinalarının tam otomatik kontrolünün sağlanması ve yapılan kaynakla ilgili (ısı girdisi,
akım, gerilim, tel hızı vs.) tüm parametrelerin kullanıcılara ve dış sistemlere aktarılması yer almaktadır.
Böylece boru imalatında en önemli faktörlerden biri olan kaynak kalitesi hem denetlenebilmekte hem de
en üst performansa getirilmektedir. Bunun için ﬁrmamız tarafından geliştirilen ve Proﬁnet-DeviceNET
iletişim protokolü ile uyumlu PLC SCADA yazılımları kullanılmaktadır. Kaynak otomasyonu tamamen
kullanıcı dostu olup kolayca operatörler tarafından öğrenilmekte ve sistemde bulunan tüm kaynak
makinalarına tek bir noktadan erişim imkânı sağlamaktadır.
Ayrıca gelişmiş arıza teşhis özelliği ile kaynak makinaları veya yapılan kaynak ile ilgili en detaylı arıza,
uyarı ve durum bilgileri kullanıcıya iletilir. Böylece gerekli bakım-onarım maliyet ve süreleri minimize
edilmektedir.

X-Ray Test Sistemleri
Otomasyon sistemimiz değişik ebatlardaki boruların kaynak yerlerinin X-ray tüp ile muayenesi için gerekli
cihazlar ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Emniyetli çalışma için gerekli bütün parametreler
otomasyon sistemi kapsamında değerlendirilmekte, testin tüm aşamaları otomatik olarak yapılmaktadır.
Ayrıca standart Diconde formatıyla X-ray cihazları üretici ﬁrmalarının ürünleriyle haberleşme ara yüzü
geliştirilmiş ve güvenle kullanılmaktadır.
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İç ve Dış Kaynak Lazer Takip Sistemi
Çelik boru imalatının en önemli parametrelerinden biri kaynak kalitesidir. Bunun için yapılacak kaynak
yerinin tam otomatik sistemlerle takip edilmesi ve tam istenilen noktada düşük toleranslarda kaynak
yapılması gerekmektedir. Özellikle dış kaynak takip sisteminde borunun ovalitesi ve diğer etkenlerden
kaynaklanan yükseklik değişimleri ortaya çıkmakta ve kaynak kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Sistemimiz bütün bunları önlemek için kaynak torcunu hem yatay kaynak eksenini merkezleyecek şekilde
hem de dikey pozisyonda kaynak mesafesini sabit kılacak şekilde tam otomatik olarak çalışmaktadır.
Çelik boruların iç kaynak sistemleri çeşitli mekanik kısıtlamalar nedeni ile takibi ve gerçekleştirilmesi zor
olan sistemlerdendir. Firmamızın geliştirdiği iç kaynak takip sisteminde boru çapından bağımsız olarak
kaynak yerinin tam merkezinde takibi yapılabilmektedir. Sistemimizin geliştirdiği algoritma sayesinde
kaynak ağzı freze formundan bağımsız olarak her tip kaynak ağzı için kaynak takibi sorunsuz olarak
yapılmaktadır. Otomasyon sistemimizde kaynak takibi hem otomatik hem de manuel olarak kontrol
edilmekte olup herhangi bir sebepten dolayı otomatik kaynak takibinden çıkıldığında operatör görsel ve
işitsel olarak uyarılmaktadır. Ayrıca kaynak takibi ile ilgili tüm parametreler bu sisteme ait dokunmatik
panelden izlenip değiştirilebilmektedir.

Ultrasonik Test Sistemleri
ERW ve SWP borularına uygulanan on-line ve off-line ultrasonik test sistemi, test edilen boruların ilgili
standartlara uygunluğunu denetlemektedir. UT otomasyon sistemi spiral ve düz dikiş kaynaklı çelik
boruların kaynak yerleri ve tüm gövdelerinin ultrasonik olarak testinin yapılması için gerekli çalışma
koşullarının yerine getirmek üzere tasarlanmış bir sistemdir. Otomasyon sistemimiz değiştirilebilir çalışma
parametreleri ile değişik boru yapılarına kolayca adapte olabilecek bir yapıdadır. Sistem tamamen
PLC-HMI ile kontrol edilmekte olup otomasyon sisteminin kullanıcı ile iletişimi dokunmatik operatör paneli
ile yapılmaktadır. Hassas kaynak kontrolü için kaynak yerinin lazer sensör ile otomatik takibi yapılarak test
için gerekli hassasiyet servo kontrollü sistemlerle sağlanmaktadır.
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Boru Ucu Kaynak Ağzı Açma Makinası
Konvansiyonel veya tam otomatik PLC kontrollü
otomasyon sistemimiz ile güvenli, hızlı, hassas ve
sorunsuz tornalama işlemi yapılabilmekte ve bu
makinaya ait komple hidrolik sistemler tek elden
sağlanmaktadır.

Boru Ucu Şişirme Makinası
Boru ucu şişirme makinası, boru ucu çapını
genişletmek, yuvarlaklığı artırmak ve boru ucu
malzemesinin mekanik özelliklerini geliştirmek
için kullanılmaktadır. Bu makinaya ait otomasyon
ve hidrolik sistemlerimiz dünya çapında onlarca
makinada verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

Boru İç ve Dış Kumlama Makinaları
Yüksek kapasiteli, istenilen kumlama yüzeyi
kalitesi sağlayan otomasyon ve hidrolik
sistemlerimiz en son teknoloji ekipmanlarla dizayn
edilip üretilmekte ve ﬁrmamız tarafından devreye
alınmaktadır.
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Boru İç ve Dış Epoksi Kaplama Sistemi
Çeşitli çap ve boylarda, istenilen spesiﬁkasyonlardaki sistemlerin otomasyon çözümleri tek elden
sağlanmaktadır.

Boru İçi Beton Kaplama Tesisi
Beton kaplama, çelik boru iç yüzeyinin çimento
harcıyla kaplanmasıyla uygulanmaktadır. Bu işlem
çeliğin ﬁziksel dayanıklılığı ile betonun koruyucu
özelliğini birleştirmektedir. Kaplama işlemi, düzgün
bir bitiş elde etmek için çok yüksek ayarlanabilir
hızlarda santrifüjlü olarak uygulanmaktadır. Beton
kaplama tesisinin tüm otomasyon ve hidrolik
sistemleri anahtar teslimi olarak ﬁrmamızca
yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcı dostu birçok teknik
özelliklere sahip bilgisayar programı da
ﬁrmamızca geliştirilmiş olup birçok ﬁrmada
güvenle kullanılmaktadır.
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DEMİR ÇELİK VE HADDEHANE
Demir çelik ve haddehane tesislerinin tüm
otomasyon ve hidrolik uygulamaları ﬁrmamız
tarafından tek elden sağlanmakta ve devreye alma
işlemi başarıyla yapılmaktadır. Bu alanda
otomasyon uygulaması yapılan sistemler aşağıda
verilmiştir:
Hadde ürün soğutma ve havalandırma
uygulaması
Hadde makinesi hidrolik sistemleri
Yığın tavlama bobin deviricisi
Dökümhane kalıplama hatları hidrolik ve
otomasyonu
Pota devirme sistemleri

TAKIM TEZGAHLARI HİDROLİK
SİSTEMLERİ
500’ün üzerinde CNC torna, işleme merkezi
ve
taşlama
tezgâhlarında
ﬁrmamız
tarafından yapılan hidrolik sistemler
güvenle kullanılmaktadır. Ayrıca isteğe
uygun tezgâh uygulamalarında da ﬁrmamız
teknik bilgi ve birikimi ile çözümler
sunmaktadır.

PRES MAKİNALARI
Servo veya invertör kontrollü pompa devri ve
oransal basınç uygulamaları ile en son teknoloji
pres otomasyonu uygulamaları aşağıda verilmiştir:
Alüminyum Ekstrüzyon Presleri
Ateş Tuğlası presleri
Genel maksatlı sıvama presleri
CNC veya Konvansiyonel kontrollü Abkant Presler
Boru bükme makinaları
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SAC VE PROFİL KUMLAMA
Otomasyon sistemi, değişik genişlik ve kalınlıktaki sac veya proﬁllerin otomatik olarak kumlanmasını ve
boyanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sistem tarafından gerçekleştirilen operasyonlar şu şekildedir:
Sac ve proﬁl kumlama
Rulo sac kumlama
Otomatik boyama sistemleri
Sac ve proﬁl kumlama otomasyon sisteminin kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri aşağıda verilmiştir:
Kumlama makinesi tek bir merkezden otomatik olarak kontrol edilmektedir
Otomatik ve manuel çalışma seçenekleri
Yüksek hızlı, güvenilir PLC kontrolü
Proﬁbus-Proﬁnet haberleşme sistemleri
Işıklı ve sesli arıza uyarı lambaları
Konveyör ve boyama kısımlarında hız kontrol uygulaması
Foto sensörlerle malzeme algılama
Kumlanacak malzeme proﬁlinin otomatik olarak tespit edilip boyama işleminin bu proﬁle göre
yapılması (Önemli ölçüde boya tasarrufu sağlanmaktadır.)
Emniyet sensörleri, bariyerler ve acil durdurma düğmeleri ile güvenli çalışma
Busbar enerji dağıtım sistemi
Her bir türbin akımını ve grid akışını panodan izleme
Ergonomik kontrol paneli
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