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5.4. SIVI İÇECEKLERİN ŞİŞELERE DOLDURULMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Otomasyonun sözlüklerde; "Endüstride, yönetimde ve bilimsel 

işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması" şeklinde 

tanımlanır. Bu tanım otomasyon kelimesinin günlük yaşantımızdaki gerçek 

etkinliği yanında yeterli bir tanım değildir. Bu nedenle otomasyon için 

aşağıdaki şekilde yeni bir tanımın yapılmasının daha uygun olacağı 

kanısındayım. 

"Bir kontrol ünitesi veya mikroişlemci aracılığı ile yapacağı işler 

önceden kendisine öğretilebilen, sayısal sinyallerle aldığı talimatlar 

doğrultusunda kendisine öğretilen görevleri insan üretim gücü ile 

kıyaslanmayacak derecede daha hızlı, hatasız ve daha ucuza yapılmasını 

sağlayan; elektromekanik, hidrolik, pönomatik tahrik mekanizmalarında 

makinaların ortaya çıkardığı kavrama otomasyon" denir.   

Otomatik denetim; petrol rafinerilerinde, üretimde kullanılan takım 

tezgahlarında, günlük yaşantımızda hergün karşılaştığımız trafik 

lambalarının kontrolünde, araba yıkama sistemlerinde, para atılınca içmek 

istediğiniz kahveye ait bardağı musluğun altına koyarak ve kahveye 

katılacak şeker ve süt miktarını dahi ayarlayarak bardağın taşırılmadan 

doldurulmasında, para makinalarında insan kontrolü olmadan parasal 

işlemlere imkan veren ATM'lerde vb. birçok mekanlarda otomasyon olayları 

yaşanmaktadır. Bu örnekler saymakla bitmez. Ancak gerçek olan bir durum, 

her geçen gün otomasyonun günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir kavramı 
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olma yolunda hızla ilerleme kaydettiğidir. Otomasyonun hızla ilerleme 

kaydettiği diğer alanlardan en önemlileri arasında aşağıdakiler sayılabilir: 

 Uzay çalışmaları 

 Savunma sanayi 

 Enerji üretim yöntemleri 

 Hammadde üretimi ve işlenmesi 

 Endüstri öğelerinin biçimlendirilmesi 

 Dağıtım ve haberleşme  

 Eğitim ve tıp ile birlikte sosyal bilimler 

 Uydu aracılığı ile sağlanan hizmetler 

 

   Bu alanlarda kullanılan araç ve yöntemler, benzer ilkelere dayanır. 

İnsan tarafından yapılan denetim ve gözetimin yerine, etkili ve güvenilir bir 

otomatik işlem söz konusudur.  Ambalajlama işlemi, mikroptan arındırılmış 

bir ortamda bir cam ampülün içinin doldurulmasından, uzak bir yere 

götürülecek otomobilin tahta sandık içine yerleştirilmesine kadar, çok çeşitli 

özellikler taşıyan biçimlerde otomasyonu görmek mümkündür. Çeşitli 

maddelerin elle doldurulması, tartılması, etiketlenmesi  vb. işlemler yavaş ve 

masraflı olduğundan, bu gibi işleri yapan makinalar geliştirilmiştir. 

Günümüzde paketleme işleminin aşağı yukarı bütün aşamalarını otomatik 

olarak gerçekleştiren makinalar vardır. Ay çekirdeğinden sıvı yağ elde 

edilmesi için kurulmuş bir yağ fabrikasında, modern bir irmik fabrikasında 

veya sıvı içeceklerin üretiminden şişelere doldurulması safhalarına kadar her 

yerde otomatik olarak kontrol edilen makinalar dizisini görebiliriz. 

Bu yazıda benzetim yolu ile eğitim amaçlı , sıvı içeceğin şişelere 

doldurulmasına ait bir sisteminin montaj safhaları ile doldurma işleminin 

kontrolünün bilgisayarla yapılması projesi üzerinde durulacaktır. 
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1. Şişelere Sıvı Doldurma Sisteminin Çalışma Prensibi 

Şişeler, dar bir taşıyıcı bantla plastik sarmallara aktarıldıktan sonra, 

sarmallar aracılığı ile döner bir tablanın üstüne monte edilmiş platformlara 

yerleştirilir. Platformlar dönerken, kamlarla şişeler yükseltip, ağızları sıvı 

veren musluklara ulaştırılır. Süreç, özel olarak geliştirilmiş bir sistemle 

denetlenir. Şişelerden biri kırılırsa üretim bandı kendiliğinden durur veya 

şişelerden biri platforma ulaşmazsa, karşısındaki musluktan sıvı akmaz. 

Musluktan akan sıvı miktarı, supaplar ve pistonlarla ayarlanır. Damlamayı 

önleyen aygıtlar, şişenin dışının ve kapağın kirlenmemesini sağlar. Yukarıda 

anlatılan bu işlem basamakları, gazoz, cola, pepsi türü içeceklerin dolum 

tesislerinde görülen otomasyondur. Bu otomasyonun benzetim yöntemiyle 

laboratuar şartlarında bilgisayarla yapılması halinde, öğrenci; otomasyonu 

oluşturan parçaların montesinden başlayarak kontrolünü yapıncaya kadar ki 

tüm safhaları hakkında kalıcı bilgi sahibi olabilmektedir. 

 2. Projede Kullanılan Malzemeler 

 Proje montajında kullanılan parçaların tümü Fischertechnik robot 

setinden sağlanmıştır. Bu malzemeler arasında önemli parçalar şunlardır: 

MOTOR (3 ADET) 

ANAHTAR  (5ADET) 

ŞERİT BANT  

MAKARA  

DİŞLİ RAY 
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 3. Montajda Takip Edilen İşlem Basamakları 

 Şekil 1'de montajı gerçekleştirilen şişelere sıvı doldurma tesisinin 

benzetimi görülmektedir. Bu tür bir montaj için aşağıdaki işlem akış sırası 

takip edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Şişelerin sıvı ile doldurulması benzetim projesinin şematik çizim 

 

 Montaj platformu üzerine şerit bantın hareketini sağlayan M1 motoru ve 

hareketini sınırlayan E1 anahtarı yerleştirilir. 

 Sıvı borusunun aşağı ve yukarı hareketini sağlayan M2 motoru, dişli ray 

üzerine takılır. 

 Sıvı borusunun aşağı ve yukarı hareketini sınırlayan E2 ve E3 anahtarları 

dişli ray üzerine monte edilir. 

 Sıvı borusunun ağzını açıp  kapatan E4 anahtarı boru üzerine yerleştirilir. 

 Sıvının akma süresini belirleyen M3 motoru ve E5 anahtarı, ray üzerine 

monte edilir.  

 

E1 

 

M1 

M2 E

3 
E

2 
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4. Sistemin Çalışması 

 M1 motoru çalıştırıldığında şerit bant hareket edecek, şişe E1 

anahtarının üzerine geldiğinde M1 motoru duracak ve M2 motoru çalışarak 

sıvı borusunu aşağıya hareket ettirecektir. E2 anahtarı sıvı borusunun şişenin 

içerisine girdiğini belirleyecektir. E2 anahtarından gelen sinyale göre M2 

motoru duracak ve sıvı borusunun ağzı açılarak şişe dolmaya başlayacaktır. 

Bu anda M3 motoru da çalışarak E5 anahtarına doğru hareket edecektir. E5 

kapandığında yani şişe dolduğu anda, M3 motoru ters yönde hareket edecek 

ve M2 motoru da çalışarak sıvı borusu tekrar yukarı doğru hareket edecektir. 

M3 motoru ve E5 anahtarı, sıvının dolma süresini belirtmektedir. Sıvı 

borusunun yukarıya hareketinin tamamlandığını belirten E3 anahtarından 

gelen sinyale göre M2 motoru durup M1 motoru çalışmaya başlayacaktır. 

M1 motorunun çalışmasıyla yukarıda açıklanan işlemler aynen 

tekrarlanacaktır. 

5. Projede Kullanılan Malzemeler 

 Projede kullanılan malzemelerin tümü küçük lego parçalarından 

oluşmaktadır. Bu parçalar üzerinde mevcut olan tırnakların uygun geçişleri 

sağlanarak, sistem montajı gerçekleştirilmektedir. Aşağıda sisitemde 

kullanılan belli başlı parçaların resimleri ve isimleri verilmiştir. 

   Dişli ray için dişli kutusu  

 

   Redüktör kutusu çarksız  
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   Panel (20 adet) 

 

  Kablo fişi 

 

  Çift mandallı yapı bloğu (5 adet) 

 

  Panel tutturucu 

  Panel tutturucu 

 

 7.5 mm lik yapı bloğu 

 

 

  Bağlantı kabloları 

 

  15 mm lik yapı bloğu (10 adet) 
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  30 mm lik yapı bloğu (15 adet) 

 

  Mini Motor  (3 adet) 

 

 

  Mikro anahtar (6 adet) 

 

  Tutturaç 25 mm  

 

  Tutturaç 10 mm 

 

 Kablo sıkıştırıcı  

 

  Dişli ray (7 adet) 
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  Alüminyum profiller 

 

  Bilgisayar kontrolü için arabirim 

 

6. Sistemi Kontrol Eden Program 

 TO S BAS 

  BAS isimli bölüm, programın başladığı yerdir. Bu bölüm içerisinde 

sadece S isimli alt program yer almaktadır. Yani bu bölüm, program akışını 

doğrudan S alt programına dallandırmaktadır.          

 TO S 

 IF EQUALP STATUS “E6 0 [SİSE] 

 MCCW “M3 

 IF EQUALP STATUS “E6 1 [S] 

 MSTOP “M3 

 MSTOP “M2 
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 MSTOP “M1 

 SİSE 

 END 

     

 Programı çalıştırdığımızda E6 anahtarının konumu kontrol edilir. 

Eğer E6=0 ise SİSE adlı alt programa gidilir. Eğer E6=1 ise M3 motoru 

çalıştırılır. E6 anahtarı 0 olana kadar M3 motoru çalışmasına devam eder. 

E6=0 olduğunda M3, M2, M1 motorları durdurularak, SİSE adlı alt 

programa gidilir. 

         TO SİSE 

 MCW “M1 

 IF EQUALP STATUS “E1 1 [SİSE] 

 IF EQUALP STATUS “E1 0 [MSTOP “M1] 

 DOLDUR 

 END 

 Programın bu kısmı, üzerinde şişeleri taşıyan bantlı sistemle ilgilidir. 

Bantlı sistemi hareket ettiren motor M1'dir. M1 motoru çalıştırıldıktan 

sonra, E1 anahtarının konumu kontrol edilir. Şişe, E1 anahtarı üzerine 

geldiğinde, bantlı sistem duracaktır. Diğer bir deyimle şişenin dolmasını 

sağlayacak borunun, şişenin ağzına doğru hareket etmesi için, yani E1=0 

olduğunda, M1 durdurularak DOLDUR adlı alt program parçasına geçilir. 

 TO DOLDUR  

 MCW “M2 

IF EQUALP STATUS “E4 1 [DOLDUR] 

MSTOP “M2 

SURE 

END 
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DOLDUR isimli bu programda borunun şişenin ağzına doğru 

hareketini sağlayan M2 moturu çalıştırılır. M2 motorunun ne kadar aşağı 

ineceğini kontrol etmek için E4 anahtarının konumu izlenmektedir. E4 

anahtarı sıfır lojik değerine sahip olduğunda, M2 motoru durdurulmakta ve 

şişeye sıvı doldurulmaya başlanılmaktadır. Ne kadar süre ile sıvı 

doldurulacağını denetleme işlemini SURE adlı program parçası 

yapmaktadır.  

 TO SURE 

MCW “M3 

IF EQUALP STATUS “E5 1 [SUREI] 

MSTOP “M3 

BITTI 

END 

 Bu benzetim projesinde dolum süresini saptamak için Şekil 1'de 

görülen genel şemada gösterilmeyen bir kısım bulunmaktadır. Bu kısımda 

E5 ve E6 anahtarları ile M3 motoru yer almaktadır. M3 motoru E5 

anahtarından E6 anahtarına kadar raylı bir sistem üzerinde hareket 

etmektedir. Bu mesafeyi aldığı süre, motor devri ayarlanarak 

yapılmaktadır. Şişeye sıvı dolma süresi, doğrudan M3 motorunun E5 ile E6 

anahtarları arasındaki yolu alma süresine göre ayarlanmıştır. Burada M3 

motoru çalıştırılır ve sonra E5 anahtarının konumu kontrol edilir.  E5 

anahtarı 0 olana kadar M3 motoru çalışmasına devam eder. E5=0 

olduğunda, M3 durdurularak BITTI adlı alt programına geçilir.   

TO BITTI  

MCCW  “M2 

IF EQUALP STATUS “E3 1 [BITTI] 

MSTOP “M2 

END 
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 Doldurma süresi tamamlandığında M2 motoru çalıştırılarak 

doldurma borusu yukarı çekilir ve E3 anahtarının konumu kontrol edilir.  

E3 anahtarı 0 olana kadar M2 motoru çalışmasına devam eder. E3=0 

olduğunda M2 durdurulur. Bu program döngü halinde tekrarlanması 

durumunda, işlemler arka arkaya süreklilik kazanacaktır.  

7. Sonuç 

 

Şişelere sıvı doldurma sistemleri günümüzde çok gelişmiş 

düzeydedir. Bu tesislerde otomasyonun birçok değişik fonksiyonunu bir 

arada görmek mümkündür. Bu proje çalışmasında öğrenciler basit bir şişe 

dolum tesisini önce tasarlamakta, sonra da bir bilgisayarla kontrolünü 

sağlamaktadır. Buradaki benzetim projesindeki montaj ve düşünce, gerçek 

tesislerde mevcut olan sisteme göre çok basittir. Ancak öğrenci, bu projeyi 

orijinal olarak tamamen kendisi tasarlamakta ve kontrol için gerekli olacak 

programı da bizzat kendisi yazmaktadır. Böylece otomasyon konusunda 

kendisine yeni ufuklar açmakta ve hayal ettiği tasarımlarını gerçekleştirme 

yönünde önemli gelişmeler kaydetmektedir. 
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