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Endüstri 4.0’da 
zorlukları insan-robot 
iş birliğiyle aşın 
Mükemmel hareket hassasiyeti, tek-
rarlayan görevler, zorlu çalışma koşul-
ları... Kaynak işi, barındırdığı bu tarz 
zorluklar nedeniyle giderek artan bir 
işgücü eksikliğiyle karşı karşıya. Bu 
durum birçok şirketin üretim kapasi-
tesinde düşüş tehlikesini beraberinde 
getiriyor. Öte yandan, kaynağın yorucu 
ve tekdüze bir işlem olması nedeniyle 
oluşan insan hatası sonucu fire ora-
nının artmasına da yol açıyor. Türkiye 
de birçok alanda kalifiye yetenek açığı 
söz konusu ve en önde gelenlerden 
bir tanesi de kaynakçı açığıdır. Yeter-
siz denetim, olumsuz çalışma koşul-
ları, yenilikçi teknolojilere sektörün 
olumsuz yaklaşması gibi sebeplerle 
yetişmiş kaynakçı sıkıntısı devam edi-
yor. Bu meslekte, endüstrideki imajı 
ve mesleki eğitim yetersizliği ayrıca 
son zamanlarda gençlerin ilgi göster-
memesi yüzünden de iş gücü açığının 
kapanması zorlaşıyor.

İşte tam bu çıkmaz noktada cobot 
ile otomasyon, kaynak uzmanlık 
alanındaki iş gücü açığını kapatma-
ya yönelik en gerçekçi ve herkesin 
ulaşabileceği bir çözüm. Endüstri 4.0 
teknolojilerinin aracılığıyla şimdi en-
düstride bir değişim yaşanıyor. Özel-
likle de cobot’lar, yani insanla iş birliği 
halinde çalışan robotlar, dünyanın her 
bir köşesindeki kaynak atölyelerinde 
yerlerini aldılar.

Uygulanması kolay, kompakt yapıya 
sahip ve hızlı yatırım geri dönüşün 
alınabildiği kaynak cobot’ları, sana-
yinin bu alanındaki zorluklarla başa 
çıkabilmenin en ideal çözümü olarak 
üreticilerin vazgeçilmez teknolojisi 
haline geldiler!

Kaynakta başlıca sıkıntılar: 

• Kaynakçı açığı

• Kaynak maliyetlerinde artış (iş gücü, yeniden 
işlem/fire, kaynak sonrası operasyon giderleri…)

• Verimliliği arttırma gereksinimi

• Teklif belirleme ve son teslim tarihleri

• Uluslararası pazarda rekabet gücü
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Kaynak operasyonlarında cobot’ların 
sağladığı başlıca avantajlar:

• Operatörlerin zor ve tekrara dayalı 
görevlerden kurtarılması,

• Kaynak işlemi sırasında kaynakçıların 
karşılaştığı risklerin azaltılması,

• Uzman açığının kapatılmasına katkı sağlaması,

• Kompakt yapısı sayesinde dar alanda kurulabilmesi,

• Standart kalite sunma güvencesi,

• Farklı kaynak işlemleri için hızlı ve kolay 
uç ekipmanı değiştirilebilmesi,

• Üretim kapasitesinde artış sağlanması,

• Ürün kalitesinde iyileşme ve fire 
oranında düşüş imkânı,

• Hızlı yatırım geri dönüşü,

• Elle öğreterek programlanması,

• Yüksek çeşitlilik/düşük üretim adetlerinin 
otomatikleştirilebilmesi,

• Kolay kurulum sayesinde farklı kaynak 
istasyonlarına taşınabilmesi.

Kolaboratif robotiğin kaynak 
uygulamalarında sağlayacağı 
avantajları 
Konvansiyonel kaynak robotları esas 
olarak otomotiv endüstrisinde kullanı-
lırken, cobot’lar (kolaboratif robot yani 
iş birliğine dayalı robotun kısaltılmışı) 
TIG, MIG, nokta, ark, ultrason, gibi pek 
çok kaynak işlemini gerçekleştirebilir-
ler.

Cobot’lar, farklı uç ekipmanı ve akse-
suarlarla (kaynak makinesi, başlatma 
ve durdurma düğmeleri olan kumanda 
cihazları, MIG ve/veya TIG torç, tel 
sürme vb.) çalışabildiği, böylece kay-
nak işlemine göre çeşitli dönüştürme-
lere imkân tanıyan robot kollarıdır.

Programlama bilgisine sahip olma-
yanların bile kaynak için özel olarak 
geliştirdiğimiz UR CAP programları 
sayesinde UR cobot’larını kullanma-
larının kolay ve sezgisel olduğunu da 
ekleyelim. Cobot’larımızın bir sonraki 
kaynak işlemi için gereken konuma 
yerleştirilmesi de gayet kolaydır.

Kaynakçı, işini yaparken dumandan 
kaynaklanan ve uzun vadede tehlikeli 
olabilen akciğer rahatsızlıkları, yanma, 
düşme, kulaklarda ve gözlerde olum-
suz etkiler, kas ve kemik sorunları gibi 
pek çok sağlık riskiyle karşı karşıyadır. 
Cobot kullanımı, kaynak işinde çalı-
şanların bu risklere maruz kalmasını 
azaltmaya yardımcı olabilir. Böylesi 
bir dönüşüm, tesislerinizde çalışanlar 
için daha iyi sağlık koşulları demektir.

Hassasiyetle artan kalite, en üst 
düzeyde sağlanan verimlilik, yüksek 
güvenlik, üretim süreçlerinin merke-
zindeki çalışanlar ve yatırımın hızlı 
geri dönüşü gibi cobot kullanımıyla 
Universal Robots’un kaynakçılık mes-
leğinde yarattığı endüstriyel dönü-
şümle sağladığı avantajları keşfedin!  
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Örnek uygulama videosu izleyin!

BAŞARILI ÖRNEK UYGULAMA : SIOUXLAND FABRICATING INC.

Siouxland Fabricating INC., sipariş 
üzerine metal üretimi yapan bir ABD 
firması. Özellikle kaynak faaliyetlerin-
de nitelikli iş gücü bulma konusunda 
uzun süredir sıkıntı çeken Siouxland 
Fabricating, kaynak görevlerinde 
otomasyona geçmeye karar verdi. Ge-
leneksel robotlarla yaşadığı karmaşık 
bir deneyimden sonra şirket, persone-
lin erişim olanakları, kullanım kolaylığı 
ve birim bazında üretimden çok büyük 
partilerde üretime kadar sağladıkları 
yönetim olanakları bakımından, söz 
konusu görevler için kolaboratif robot-
ları tercih ettiler.

Böylece şirket, UR10e cobot’unu 
başarıyla devreye alarak elle kaynak 
yapanlar programlayıcıya, program-
layıcılar da kaynakçıya dönüştü. 
Kaynakçıya dönüşen programlayıcılar 
kolaboratif robotları, daha önce dev-
reye alınan ve hem çok yer kaplayan 
hem de sürekli üretimde duruş süresi 
gerektiren geleneksel otomasyondan 
çok farklı olarak (risk değerlendirme-
sinden sonra) ek bir güvenlik koruma-
sı olmadan kullanabiliyorlar.

Bırakın kaynak 
uygulamasını risk almadan 
robotlar yapsın!

 Miller kaynak makinelerimizden alışkın olduğumuz 
manuel kaynak parametrelerini kullandık ve yarım günlük 
bir sürede parça üretebildiğimiz için çok memnunuz.”

Toby Boogerd
Siouxland Fabricating, Teknik Direktörü

Daha fazla bilgi için: 
universal-robots.com/case-stories/ 

siouxland-fabricating-inc

https://www.universal-robots.com/case-stories/siouxland-fabricating-inc/
https://www.universal-robots.com/case-stories/siouxland-fabricating-inc/
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Örnek uygulama videosu izleyin!

BAŞARILI ÖRNEK UYGULAMA:  MT SOLAR 

MT Solar, güneş panellerini çatı kaplamaya 
bağlamak için kullanılan montaj yapılarını 
tasarlayarak üreten bir şirket. Büyük bir iş gücü 
sıkıntısıyla karşı karşıya kalan MT Solar CEO’su 
Travis Jordan, olması gerekenin iki ila üç katı 
olan büyük teslimat gecikmeleriyle karşı karşıya 
kaldıklarını belirtiyor.

Kaynak operatörlerinden biri, kaynak robotlarını 
araştırmasını önerdi. Robotik otomasyon üzerine 
araştırma yapan yönetici, geleneksel otomasyona 
ikna olamadı. Bu yöntem etkili görünse bile 
küçük bir firma olan MT Solar, farklı tipte montaj 
parçalarını genellikle küçük miktarlarda ve 
yüksek çeşitlilikte ürettiğinden programlama 
ve yapılandırma maliyetleri gibi başka sorunlar 
gündeme geliyordu, ayrıca yeterince üretim 
esnekliği de sağlanamıyordu.

Böylece kolaboratif robotik otomasyon çözümü, 
kaynak ustalarının gereksinimlerine yanıt verecek 
gerçek bir çözüm olarak ortaya çıktı. Öncelikle 
devreye alma kolaylığı bakımından çünkü cobot 
kurulumu için kaynak ustalarının ayrıca robot 
uzmanı olmalarına gerek yok. İkinci avantajı üretim 
alanında çünkü, tekrarlanabilirlik, kalite ve rekabet 
gücü arttı.

Robotik kaynakla üretimde 
yaşanılan gecikmeleri önledi

 Cobot’lar 
sayesinde 

endüstriyel 
kalite, inovasyon 

geliştirme becerisi 
ve küçük şirketler 

için hareket 
kabiliyeti hep 

birlikte artıyor. 
Tüm bunların 

bir araya gelişi 
bizim için büyük 
bir güç demek.”

Travis Jordan.
CEO de MT Solar

Daha fazla bilgi için: 
universal-robots.com/tr/case-stories/mt-solar

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/mt-solar/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/mt-solar/
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Örnek uygulama videosu izleyin!

BAŞARILI ÖRNEK UYGULAMA:  PROCESSED METAL INNOVATORS

Processed Metal Innovators (PMI), ağır teçhi-
zat, otomotiv veya elektrikli ev aletleri gibi farklı 
sektörlere yönelik, işlenmiş ve kaynaklanmış 
metal parçalar üreten Amerikan şirketi.

Sertifikalı kaynakçının az bulunduğu, gelenek-
sel kaynak robotlarının küçük serileri yönet-
mekte yetersiz kaldığı kısıtlı bir iş piyasasında 
PMI, üretkenliği ve kârlılığı önemli ölçülerde 
arttırmak amacıyla, kaynak işleminde uzman-
laşmış ve bir Universal Robots cobot’u tarafın-
dan desteklenen BotX ürününü tercih etti.

Ürün UR10e cobot kol, bulut bağlantısı, kaynak 
makinesi, tel sürme ünitesi, MIG kaynak torcu, 
kaynak tablası ve yapılandırılabilir dokunmatik 
el kumandasından oluşuyor. Kaynak ustaları, 
bir akıllı telefon ya da tablet yardımıyla cobot’la 
yapılabilecek farklı kaynak uygulamalarını 
içeren dijital bir kütüphaneye bağlanabiliyorlar. 
Şirket, herhangi bir kaynak atölyesinde olduğu 
gibi büyük çaplı montajlardan elde edilen kâr 
marjı küçük çaplı kaynak montajlarından önem-
li ölçüde daha yüksek olduğundan hızlı yatırım 
geri dönüşü sağladı.

Daha yüksek kâr marjı için 
robotik kaynak kullandı

 Mevcut manuel kaynak makinelerimizi daha büyük 
parçaları işlemek üzere şimdi yeniden devreye alabiliriz; 
cobot’larımız ise daha küçük parçaları işleyebilir. Şirketimizde 
kimsenin yerine bir robot koymuyor, çalışanlarımızı daha 
yüksek değer yaratacakları görevlere yönlendiriyoruz.”

Erik Larson
PMI, Operasyonlar İkinci Başkanı Daha fazla bilgi için: 

universal-robots.com/case-stories/pmi

https://www.universal-robots.com/case-stories/pmi/
https://www.universal-robots.com/case-stories/pmi/
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Örnek uygulama videosu izleyin!

BAŞARILI ÖRNEK UYGULAMA:  DWD GROUP

Endüstriyel ve özel yol ile köprü 
yapım sektörlerine ürün tedarik eden 
şirketlerden oluşan Polonyalı şirketler 
grubu DWD, çeşitli kaynak süreçlerini 
otomatikleştirmek amacıyla Universal 
Robots’u tercih etti.

DWD grubu, Danimarkalı şirket 
RO-Buddy tarafından geliştirilerek 
anahtar-teslim edilen ve yüksek 
kaliteli bir kaynak makinesiyle bir 
kaynak tablasına entegre edilmiş 
UR10e cobot’u taşıyan kaynak 
sistemini kullanmaya karar verdi. 
Basitleştirilmiş bir programlama 
sayesinde operatörler, programlama 
konusunda hiçbir ön bilgiye ve 
deneyime sahip olmadıkları halde, 
cobot’u kolayca ve hızlı bir şekilde 
kullanmayı öğrendiler.

Kaynak ustalarının işini daha 
da kolaylaştırmak için şirket 
mühendisleri ek bir seçenek olarak 
operatörlerin en çok kullandıkları beş 
farklı kaynak yöntemine en uygun 
olan programları seçebildikleri beş 
düğme eklediler.

DWD grubu, robotik kaynak sistemine 
yatırım yapmakla, üretimde çok 
daha iyi bir organizasyon sağlamış 
ve yüksek niteliklere sahip kaynak 
ustası istihdamından bağımsız 
olarak, yıllarca sürdürebileceği yüksek 
kalitede kaynak süreçlerini güvenceye 
almış oldu.

Robotik kaynakla 
operatörlerin 
görevlerini kolaylaştırdı

Daha fazla bilgi için: 
universal-robots.com/case-stories/dwd-group

https://www.universal-robots.com/case-stories/dwd-group/
https://www.universal-robots.com/case-stories/dwd-group/
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UR3e
Erişim mesafesi:   500 mm
Taşıma kapasitesi:  3 kg
Taban alanı:  Ø 128 mm
Ağırlık: 11,2 Kg

UR16e
Erişim mesafesi:   900 mm
Taşıma kapasitesi:  16 kg
Taban alanı:  Ø 190 mm
Ağırlık: 33,1 Kg

UR5e
Erişim mesafesi:   850 mm
Taşıma kapasitesi:  5 kg
Taban alanı:  Ø 149 mm
Ağırlık: 20,6 Kg

UR10e
Erişim mesafesi:   1.300 mm
Taşıma kapasitesi:  12,5 kg
Taban alanı:  Ø 190 mm
Ağırlık: 33,5 Kg

UR20
Erişim mesafesi:   1.750 mm
Taşıma kapasitesi:  20 kg
Taban alanı:  Ø 245 mm
Ağırlık: 64 Kg

Kaynak için tasarlanmış 
cobot ürün grubu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

2023’te 
satışta



Kaynak otomasyonuna geçerek 
sağlayacağınız avantajları 
öğrenmek ister misiniz?

UniversalRobots

ur_turkiye

Universal Robots Türkiye

universalrobots

universal-robots-a-s

İletişim 
Universal Robots
Corner Plus
FSM Bulvarı Fethiye Mah.
Sanayi Cad. No:263 Kat:3
Nilüfer / Bursa
Turkey

universal-robots.com/tr
sales.tr@universal-robots.com

+90 224 999 62 52

Kaynakla ilgili özel hazırlanmış web sayfamızı inceleyin:  
universal-robots.com/tr/kolaboratif-robotla-kaynak/

Kaynak web seminerimizi izleyin:  
events.universal-robots.com/tr

https://www.instagram.com/universalrobots/
https://business.facebook.com/Universal-Robots-496913741049282 
https://twitter.com/ur_turkiye
https://www.youtube.com/channel/UC36iPuzSmn24-cs_H0BKBLw
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://business.facebook.com/Universal-Robots-496913741049282 
https://twitter.com/ur_turkiye
https://www.youtube.com/channel/UC36iPuzSmn24-cs_H0BKBLw
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://www.universal-robots.com/tr
mailto:sales.tr%40universal-robots.com?subject=
https://www.universal-robots.com/tr/kolaboratif-robotla-kaynak/
https://events.universal-robots.com/tr

