
Akıllı Motor Kontrolü
n  Otomasyon yaşam döngüsü boyunca 

üretkenliği artırın
n  Daha iyi karar verme için bilgiyi artırın
n  Güvenlik operasyonların devreye 

alınmasına yardımcı olun 
n  Çevreyi koruyun
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Verimli motorlar endüstriyel 
performansı iyileştirir

Motorlar neden arıza 
yapar
• En çok karşılaşılan 

motor arıza nedenleri:
 – Termal aşırı yükler
 – Tek fazlama
 – Yatak arızası
 – Rotor arızası
 – Stator arızası
 – Kir

Motor maliyetleri
• Motorlar endüstrideki 

en büyük enerji 
tüketicileridir

• Endüstrinin kullandığı 
toplam enerjinin 
%50'sinden fazlasını 
kullanırlar

• Bir motorun çalıştırıl-
masının maliyeti her 
yıl satın alma fiyatının 
10 katını geçebilir

• Motorun hızının %20 
azaltılması %50'ye 
kadar enerji tasarrufu 
sağlayabilir

Bakım seçenekleri
• Gelişmiş teşhis bilgileri
• Reaktif bakım yerine 

önleyici bakım
• Planlı duruş süreleri 

mümkündür
• Tesisinizin kontrolünü 

elinize alın
• Daha düşük bakım 

maliyetleri

Duruş süresi maliyeti
• Üretim kaybı
• Üretimde çıkan 

hurdalar
• Arıza nedeni oluşturma 

(Mekanik/Elektronik)
• Motor ve sistem onarım 

maliyetleri
• Güvenlik konuları
• Diğer ekipmanlara etki

Daha yüksek verimlilik
• Plansız duruş sürelerinin 

azaltılması verimliliği 
iyileştirir

• Üretim proseslerinizin 
kontrolünü elinize alın

• Enerji maliyetlerini 
azaltma

• Gelişmiş teşhis bilgileri 
ile gerçek tabanlı 
kararlar verin

Birçok uygulamada hareket sistemleri ve konveyörlerden pompalara ve 
kompresörlere kadar elektrik motoru endüstrileri çalışır durumda tutar. Üretim 
ve endüstriyel performansın merkezinde oldukları için motor arızasının 
etkileri çok önemli olabilir, kaybedilen her üretim saati binlerce hatta yüz 
binlerce dolar maliyete neden olabilir. En pahalı olan motorun en kritik öneme 
sahip olan motor olması gerekmez: küçük, tek bir mikser motorunun arıza 
yapması bile tesisin üretkenliğinin önemli oranda azalması için yeterli olabilir.

oranðnda motor arðzasð 
uygun koruma önlemlerinin 
alðnmasð ile engellenebilir
Kaynak: IEEE Petro-Kimya Araştırması PCIC-94-01

75%

Beklenmeyen 
motor arızalarının 
size maliyeti nedir?
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Motorlar çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır ve 
bunlar kurumun üretkenliği için kritik önemdedir.

Akıllı Motor Kontrolü çözümleri ile plansız duruş sürelerine 
veya düşük üretkenlik seviyelerine neden olabilecek 
potansiyel sorunların önceden belirlenmesi için her motorun 
sağlığının ve performansının izlenmesi mümkündür.

ÖĞÜTÜCÜ MOTORU 
IÇIN PLANLI BAKIM 
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Motor 1 
üzerindeki kayışı 

değiştirin

!

Uyarı Pompa 7 
titreşim alarmı.  

Bakım gereklidir

!

Vardiya değişimi – motor 
sürücü parametreleri değişimi

!
Konveyör beslemesinde 

sıkışma durumu

!

Motor uygulamalarınızdaki enerji 
tüketiminin farkında mısınız?

Önemli bir motor 
arıza yapmak 

üzere olabilir mi?
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Akıllı Motor Kontrolü
Akıllı Motor Kontrolü tasarım ortamınıza, görselleştirme 
sisteminize, bilgi yazılımına ve GuardLogix™ Programlanabilir 
Otomasyon Kontrol Cihazına değerli proses ve teşhis 
bilgilerinin sürekli akmasını sağlar – The Connected 
Enterprise'yi kolaylaştırır ve toplam satın alma maliyetini 
azaltırken üretkenliği artırmanıza ve duruş sürelerini 
minimuma indirmenize yardımcı olur.

Görselleştirme

Mobil Kullanım.

Sabit Hız

Elektronik Aşırı 
Yük Röleleri

Yumuşak 
Yolvericiler

ArmorStart® 
Dağıtılmış 

Motor Kontrol 
Cihazları

Entegre Durum 
İzleme

Elektronik Aşırı 
Yük Röleleri

Düşük Gerilim 
Sürücüleri

Akıllı Motor 
Kontrol Merkezleri

Hareket Kontrolü

Orta Gerilim 
Sürücüleri

Değişken Hız Hareket Kontrolü Durum İzleme
EtherNet/IPEtherNet/IP

Tasarım 
Ortamı

Connected Enterprise/Industry 4.0

Güvenlik Enerji Güvenlik

Bilgi 
Yazılımı

Logix Programlanabilir 
Otomasyon Kontrol 

Cihazı
 

Akıllı Motor 
Kontrolünün 
Avantajları
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% Termal Kapasite Kullanımı

Atma/Uyarı Geçmişi

Akım

Voltaj

Atma Süresi

Sıfırlama Süresi

Enerji ve Güç

Başlatma Sayısı

Çalışma Saati

Akıllı Motor Kontrolü Akıllı Makinelerin The Connected 
Enterprise içerisinde kullanılmasını sağlar

Allen-Bradley Akıllı Motor Kontrolü çözüm-
lerinin entegre edilmesi programlama 
süresinin kısaltılmasına, başlatma ve 
devreye almanın kolaylaştırılmasına ve 
teşhisin sorunsuz hale getirilmesine 
yardımcı olur. Konsolide programlama, 
cihaz ve sistem yapılandırması, Studio 5000 
mühendislik ortamı içerisinde çalışma ve 
bakım ile karışıklık ve potansiyel hatalar 
minimum seviyeye indirilebilir.

Akıllı Motor Kontrolü, işletme ve 
performans trendlerine gerçek 
zamanlı erişim ile optimum 
performans sağlayan önemli teşhis 
bilgileri sunar.

Günümüzün akıllı yaklaşımı
n  Daha yüksek performans ve 

esneklik için kesintisiz haberleşme 
ve sistem görünürlüğü

n  Akıllı ekipmanlar ve ağlar ile 
motor performansının kontrolü 
ve korunması

n  Alarmlar ve gelişmiş teşhis bilgileri 
ile plansız duruş sürelerinin 
azaltılması

n  Enerji tüketiminin izlenmesi
n  Arıza bulmanın kolaylaştırılması ve 

başlatma sürelerinin kısaltılması

Yapılandırma ve 
programlama için tek 
bir geliştirme ortamı

Kolaylaştırılmış makine 
geliştirme, işletme ve 
bakım için ek profiller

Akıllı Motor Kontrolü 
çözümleri Studio 5000® 
yazılımı kullanılarak 
programlanır
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Mikser kanadı hasar 
görmüş, karıştırma daha 

verimsiz

Mevcut akım azalması 
ile uyarı görüntülenir

Karıştırma haznesi 
boşaltılır, temizlenir, 

kanat değiştirilir
Beklenen normal 

Motor FLC gözlemlenir

Akıllı Motor Kontrol cihazı 
sorun hakkında personele 

bilgi verir

Hata hızlı şekilde belirlenir ve onarılır

 SMC-50 yumuşak yolvericide mevcut akımdaki 
azalma bir uyarı tetikledi.

Mikserde mekanik hasar Operatöre otomatik bilgilendirme gönderildi

Hatanın yeri hızlıca bulunabilir.

Ekipman normal çalışıyor. Geçmiş veriler mevcuttur.

1

3

5

2

4

6 

Daha fazla bilgi için www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices adresini ziyaret edin

Motor düşük yük
• Mekanik arızaların tespit edilmesine ve 

bilgilendirilmesine yardımcı olur

• Üretim kaybı kaynaklı maliyetleri azaltır

• Kontrollü kapatma ile onarım maliyetlerini 
minimuma indirir

• Onarma ve prosesi yeniden başlatma süresi 
azaltılır

• Maksimum verimliliğin karşılaştırılmasına ve 
izlenmesine imkan tanır

Senaryo 1

http://www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Karıştırma 
işlemini 
başlat

Operatöre 
otomatik 

bilgilendirme

Optimum tutarlılık 
için süre nedir? Şimdi bu motorun akım 

tüketimi ile otomatik 
olarak yönetilir, bu da 
reçetenin çıktısının 
artırılmasına yardımcı olur

Proses optimizasyonu
• Üretim çıktılarının artırılmasına yardımcı olabilir

• Gereksiz bekleme sürelerini azaltır

• Ürün kalitesinin artırılmasına yardımcı olur

• Etkin enerji kullanımını optimize eder

Senaryo 2

Operatör reçetenin bitirildiği konusunda otomatik 
bilgilendirilir.

Reçete viskozitesi optimum duruma yaklaştıkça 
daha fazla akım çeker

Optimum reçete tutarlılığının hesaplanması artık 
bir tahmin işi değildir Operatör toplu işlemi başlatır

Optimum karışım viskozitesi akım çekişi 4,4A 
değerine geldiğinde gerçekleşir.

Optimize edilmiş karışım bir sonraki üretim 
aşamasına geçer.

1

3
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Daha fazla bilgi için www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices adresini ziyaret edin

http://www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Daha yüksek 
sürtünme = motorda 
artan akım tüketimi

Akıllı Motor Kontrolü 
uyarısı ile bakım işlemi 

başlatılır

Motor aşırı yük
• Erken uyarı ve teşhis fonksiyonları sunulur

• Üretimde duruş süresini minimuma indirir

• Kritik varlıklarınızın yüksek maliyetli arızalardan 
korunmasına yardımcı olur

• Gerçek zamanlı teşhis bilgileri kullanılarak 
gerçekleri baz alan karar verme

• Reaktif yerine öngörücü bakım için fırsat

Senaryo 3

Önleyici bakım duruş sürelerini azaltacak şekilde 
gerçekleştirilebilir

Sürekli temizlik hareket eden parçaları etkileyebilir

1. reçete başlamadan önce temizlik 74. reçete başlamadan önce temizlik

Operatöre motorda aşırı akım ve yeri konusunda 
otomatik bilgilendirme yapılır 

Makine bakım gerektiğinde uyarı vereceği için planlı 
bakım minimuma indirilir.

1

3

5

2

4
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Daha fazla bilgi için www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices adresini ziyaret edin

http://www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Topraklama hatası 
akım tespiti
• Motor sağlığı konusunda öngörücü izleme

• Proaktif bakım sağlanabilir

• Kritik ekipmanlarda daha kısa duruş süreleri

Senaryo 4

Motor hızlı bir şekilde değiştirilebilir

Topraklama hatası bildirimi E300 Akıllı Motor Kontrol 
Cihazı tarafından operatöre gönderilir

Zaman içerisinde motor sarımının yalıtımı kesiliyor. Allen-Bradley E300 motoru topraklama hatalarına 
karşı izler

Motor konumu ve hata tipi iletilir

Üretim minimum duruş süresi ile devam eder

1
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Daha fazla bilgi için www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices adresini ziyaret edin

http://www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Akıllı Motor Kontrolü 
(Yumuşak Yolverici) mikser 

motorunu kontrol eder

Ağ kesintisi

PLC haberleşmesi 
kayboldu.

SMC50 Yumuşak 
Yolvericideki DeviceLogix 
kontrolü alır ve reçetenin 

sonuna kadar çalışır

PLC haberleşmesi 
kayboldu. DeviceLogix 

kontrolü alır

Ağ sorunu
• Ağ haberleşme sorunu olması halinde yerel proses 

yönetimi

• DeviceLogix™ merkezi olmayan zekaya imkan tanır 
ve gereksiz ağ trafiğini azaltır

• Kritik varlık sağlığı korunur

• Toplu üretim, sorunların ortadan kaldırılması ile 
tamamlanabilir

Senaryo 5

Reçete tamamlanır ve DeviceLogix işlemi durdurur

Operatöre sorun hakkında otomatik bildirim

Mikser motorunu kontrol eden SMC-50 Yumuşak 
Yolverici SMC-50 Yumuşak Yolverici ile haberleşme kayboldu

SMC-50 Yumuşak Yolvericideki DeviceLogix kontrolü 
alır ve reçetenin sonuna kadar çalışır.

Hatalı Ethernet kablosu değiştirildi. 
Haberleşme geri kazanıldı

1
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Daha fazla bilgi için www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices adresini ziyaret edin

6 

http://www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Kapsamlı Akıllı Motor Kontrolü 
çözümleri ailesi

Sabit Hız Kontrolü
Motor Yolvericileri ve Koruma 
Uygulamanızda sabit hız kontrolü 
için doğrudan online yolverici, 
elektronik aşırı yükler ve entegre 
koruma özelliklerine sahip yumuşak 
yolvericilerden oluşan kapsamlı bir ürün 
ailesi ihtiyacınız olan kontrol, koruma 
ve entegrasyona sahip olmanıza 
imkan tanır. Integrated Architecture® 
ağınıza entegre elektronik aşırı yük 
koruması ve haberleşme özellikleri ile 
konvansiyonel çözümlerin sunamadığı 
sistem görünürlüğü, koruma ve teşhis 
özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Değişken Hız Kontrolü
PowerFlex® AC Sürücüler 
Sizin ihtiyaçlarınıza özel yapılandırılmış 
versiyon seçeneklerini de içeren 
0,2 kW düşük gerilimden 25 MW orta 
gerilim sürücülerine kadar kapsamlı bir 
portföy mevcuttur. Birçok uygulamada 
fayda sağlayacak entegre özellikler 
ve Rockwell Automation Integrated 
Architecture®'ye sorunsuz entegrasyon 
sayesinde PowerFlex AC Sürücü ailesi 
ihtiyacınız ne olursa olsun size güçlü 
performans ve esnek kontrol sunar.

Hareket Kontrolü
Kinetix® Integrated Motion 
Kinetix size Rockwell Automation 
Integrated Architecture içerisinde 
tam entegre lojik ve hareket kontrolü 
sağlamak amacıyla donanım, yazılım 
ve uygulama bilgisi sunar.

Servo motorlara uygun kapsamlı 
hareket sürücüleri portföyü ile 
Kinetix entegrasyonu ihtiyacınız 
olan kontrolden ödün vermeden 
uygulamanızı kolaylaştırabilir.

Durum Izleme
Tespit Etme ve Koruma Çözümleri  
Durum kontrolü ürünleri potansiyel 
ekipman arızalarının tespit edilmesi ile 
üretim hattınızı verimli şekilde çalışır 
durumda tutmanıza yardımcı olur. Akıllı 
Durum Kontrolü çözümleri içerisinde 
gerçek zamanlı koruma modülleri, 
sensörler, hareketli cihazlar ve denetim 
yazılımları bulunur.

Sabit ve değişken hız kontrolü ile hassas tork ve pozisyon kontrolü için Rockwell Automation 
size ihtiyacınız olan kontrole sahip olmanız amacıyla uygulama bilgisi, endüstri deneyimi ve 
eksiksiz bir Akıllı Motor Kontrolü çözümleri portföyü sunar.



Rockwell Automation ile birlikte çalışma

Rockwell Automation ve PartnerNetwork programındaki üye şirketler ile bağlantı 
kurarak Connected Enterprise'nizden daha fazlasını elde edin.

  Satış, ürünler, servisler ve teknik destek hakkındaki sorularınıza cevap almak için  
www.rockwellautomation.com/global/support

  Rockwell Automation PartnerNetwork™ programındaki önde gelen distribütör, sistem 
entegratörleri ve diğerleri ile sistem çözümünüzü tasarlamak, inşa etmek ve korumak 
için yardıma erişim sağlayın. Bir Satış ofisi ve İş Ortağı konumunu  
www.rockwellautomation.com/global/sales-partner

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, PartnerNetwork™, GuardLogix™, Studio 5000® ve Studio 5000® Logix Designer Rockwell Automation, Inc.'e ait ticari markalardır.  
Rockwell Automation şirketine ait olmayan ticari markalar ilgili şirketlerinin malıdır.

Endüstriyel otomasyon alanında uzmanlaşmış dünyanın en büyük şirketi Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) müşterilerini daha üretken ve dünyayı da daha sürdürülebilir bir 
hale getirir. En önemli ürün markalarımız olan Allen-Bradley® ve Rockwell Software®, dünyanın her yerinde yenilik ve mükemmellikleriyle tanınmaktadır.

ROKAutomation'u Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden takip edin.  Youtube üzerinde bize abone olun. LinkedIn ile bize bağlanın.

Yayın SMC-BR001A-TR-P – Ekim 2017 Telif hakkı © 2017 Rockwell Automation, Inc. Her Hakkı Saklıdır.

https://www.youtube.com/user/ROKAutomation
https://twitter.com/ROKAutomation?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/videos

