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SUNUŞ 
 
Makina Mühendisleri Odası 1999 yılından bu yana düzenlediği Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri 
ile demir-çelik, makina, inşaat, otomotiv, gemi inşa, savunma, gıda, tekstil, kimya, plastik ve ambalaj 
sanayinin önemli ekipman ve malzemelerini üreten ve ithal eden, projelendiren, mühendislik 
uygulamalarını gerçekleştiren ve satış sonrası hizmetlerini yürüten hidrolik pnömatik sektöründe 
bilginin paylaşımı için etkin bir platform oluşturmaktadır. 
 
Önceki kongrelerimizde olduğu gibi IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, birlikte üretme ve 
yaşama geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke genelini kapsayan düzenleme ve 
yürütme kurullarıyla, destekleyen kuruluşlarıyla sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür. 
 
Son kongreden bu yana, pandemi nedeniyle üç yıllık periodunu ilk kez aşarak, 5 yıllık bir hazırlık 
dönemi geçiren IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, mesleğimizin gelişimi için yazarlar, 
konuşmacılar tarafından çok geniş bir uzman katkısıyla gerçekleştirilen etkinlik olma özelliği 
sürdürmektedir. 
 
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve 
bilim insanlarının sundukları bildirilerin yer aldığı bu kitap ile kongreye katılamayan pek çok 
meslektaşımız kongre birikiminden yararlanma olanağı sağlanacaktır. 
 
Hidrolik Pnömatik sektörünün gelişimine büyük bir ivme kazandıran kongrenin; ilgili tüm kişi, kurum ve 
kuruluşların katılımıyla, üretken bir platform olma özelliğini koruyarak geleceğe taşınacağına ve 
kurumsallaşarak, sektör için geleneksel buluşma rolünü sürdüreceğine inanıyoruz. 
 
Odamız adına İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde dokuzuncu kez gerçekleştirilen Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi’nin gerçekleştirilmesini sağlayan düzenleme ve yürütme kurullarına, 
destekleyen kuruluşlara ve destekleyen basın kuruluşlarına, etkinliklere destek olan firmalara, İstanbul 
ve İzmir Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, oturum, konferans, panel, yuvarlak masa, atölye ve 
kurs çalışması yöneticilerine, bildiri sunan, panelist ve yuvarlak masa konuşmacısı olarak katkıda 
bulunan meslektaşlarımıza, uzmanlara ve tüm delegelere teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
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UÇAK AĞIRLIK MERKEZİ KONTROLÜNÜN YAKIT SİSTEMİ 
İLE SAĞLANMASI 

 
 

Yunus Suat 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Uçaklarda yakıt sisteminin birincil görevi yakıtı güvenli bir şekilde depolayıp motorları her koşulda 
beslemektir. Birçok hava aracında yakıt sistemi birincil göreve ek olarak uçak ağırlık merkezi 
kontrolünün sağlanması fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Uçaklarda birden fazla yakıt tankı 
mevcuttur. Uçağın görevi esnasında ağırlık merkezinin istenilen limitler içerisinde kalmasını sağlamak 
amacıyla tanklar arasında yakıt transferi gerçekleşir. Bu işlem sistemde bulunan pompalar, valfler ve 
sensörler vasıtasıyla olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kanatlarda gövdede ve kuyrukta olmak 
üzere toplam yedi tane yakıt tankı bulunan uzun menzilli bir yolcu uçağının uçuş profili süresince 
ağırlık merkezi kontrolünün yakıt sistemiyle sağlanmasının Amesim benzetim programı kullanılarak 
modellenmesi ve benzetim sonuçlarının değerlendirilmesi sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hava aracı, ağırlık merkezi, yakıt sistemi, modelleme, benzetme. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The main function of the fuel system in an aircraft is to store the fuel safely and to feed the engines at 
all operating conditions. The fuel system also provides center of gravity control in most air vehicles. 
There are many fuel tanks in the aircraft. Fuel transfer is done between the tanks to maintain the 
center of gravity limits during the mission of the aircraft. The transfer function is accomplished by the 
pumps, valves and sensors of the system. In this paper, the center of gravity management of a long 
range passenger aircraft which has seven fuel tanks located in the wings, the body and the tail of the 
aircraft is modelled by using Amesim and the simulation results are evaluated during the mission time 
of the aircraft. 
 
Key Words: Air vehicles, center of gravity, fuel system, modelling, simulation. 
 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Uçaklarda yakıt sisteminin çalışmasını her şartlarda kontrol eden ve sistemde meydana gelen bir 
hatayı bertaraf edici önlemler almaya yarayan özel bir bilgisayarla kurulmuş yakıt yönetim sistemi 
bulunmaktadır. Motor besleme pompası arızası, tanklar arası yakıt transferinden sorumlu herhangi bir 
transfer pompasının arızası, bir valf veya sensör arızası gibi hata durumlarında devreye giren yakıt 
yönetim sisteminin bir diğer önemli görevi ise uçuş boyunca uçak ağırlık merkezi (CoG)’ nin kontrol 
edilmesidir [1]. 
 
 
 

AIRCRAFT CENTER OF GRAVITY MANAGEMENT BY FUEL SYSTEM 
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Bütün hava araçlarında çoğu zaman sert manevralar sonrasında tanklardaki yakıt miktarları arasında 
bir fark meydana gelir. Oluşan bu dengesizlik uçağın ağırlık merkezinin istenilen limitlerin dışına 
çıkmasına sebebiyet veriyorsa yakıt yönetim sistemi acil devreye girer ve pilotlara hiçbir iş yükü 
bırakılmadan bu sorunu ortadan kaldırır. 
 
Bu doğrultuda hazırlanan bildiride uzun menzilli bir yolcu uçağının uçuş profili süresince ağırlık 
merkezi kontrolünün yakıt sistemiyle sağlanmasının Amesim benzetim programı kullanılarak model 
oluşturulması ve manevra sonrasında ortaya çıkan ağırlık merkezi kaymasının giderilmesi benzetimi 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TANIMI VE MODELİN OLUŞTURULMASI 
 
Bu çalışmada uzunlu menzilli ve yolcu taşımacılığında kullanılan Boeing 777-200ER tipi çift motorlu 
uçağın bazı teknik verileri kullanılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan yakıt tanklarının toplam kapasitesi 
yaklaşık 171200 litredir [2]. Bahsedilen uçaktan bağımsız olarak bu çalışmada toplam kullanılan yakıt 
miktarı 7 ayrı tanka paylaştırılmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 1. Yakıt tankları kapasiteleri (üstten görünüm). 
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Uçaklar uçuş süresince çeşitli manevralar yapmak durumunda kalabilmektedirler. Bu manevraların 
birçoğu küçük açılı dönüşler olmasına karşılık özellikle de kalkıştan bir süre sonra veya inişe 
geçmeden hemen önce bazı sert dönüşlere ihtiyaç olmaktadır. Çalışma kapsamında referans alınan 
uçakla yapılan yaklaşık 13 saatlik bir yolculuk boyunca ihtiyaca göre farklı büyüklüklerde yalpalama 
hareketleri yapılmıştır. Bu hareketler sonucunda uçağın yanal eksendeki ağırlık merkezi 
gözlemlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Sistem modeli. 
 
Modelde bulunan ve çalışmamıza önemli ölçüde etki eden kısımlara aşağıdaki şekillerde yer 
verilmiştir. 
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Şekil 3. Yedek transfer pompası (siyah kutu içinde). 
 
Yedek transfer pompası bazı kritik koşullarda devreye giren ve sol ve sağ kanatlarda bulunan iç bölge 
tanklar arası yakıt transferinden sorumlu ekipmandır. 
 

 
Şekil 4. Yakıt tankları ağırlık merkezi hesaplama. 

 
Sistemde 7 tane yakıt tankı bulunmasına rağmen bu çalışma kapsamında 5 tanesinin ağırlık merkezi 
kombinasyonunu hesaplamak yeterli olacaktır. Çünkü kuyrukta bulunan tanklar ilk sırada 
tüketilenlerdir ve sert yalpalama hareketinin yapıldığı anda boş durumda olacaklardır. 
 
Kuyruk tanklarının tüketiminden sonra motorların doğrudan beslendiği kanat iç tanklarının seviyesine 
göre merkez tanktan yakıt transferi her iki kanada doğru gerçekleşmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren 
transfer pompalarının debisi motor yakıt tüketim debisinden daha fazla olduğundan kanat iç tankları 
merkez tankta hiç yakıt kalmayıncaya kadar bir kaç defa dolmaktadır. Bu döngü aşağıdaki durum 
kartında özetlenmiştir. 
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Şekil 5. Normal koşullarda merkez tanktan yakıt transferi kurgusu. 

 
 
 
3. YALPA HAREKETİ GİRDİSİ 
 
Uçağın x ekseni etrafında dönmesine ve bunun sonucunda tanklar arasında yakıt miktarı 
dengesizliğine yol açan yalpalama hareketi girdisi uçuş süresine bağlı olarak aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Uçağa yapılan yalpa hareketi girdisi. 
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Hava araçları hızlanma, yavaşlama ve 3 eksende dönme hareketi gibi manevra kombinasyonları 
yapabilmektedirler. Bu çalışmada işin özünü anlatmak açısından konuyu biraz daha basitleştirerek 
sadece bir eksende dönme hareketinin sonucunda yakıt yönetim sisteminin uçak ağırlık merkezi 
kontrolünü nasıl gerçekleştireceği anlatılmak istenmiştir. 
 
Şekilde görüldüğü gibi bahsi geçen uçak uçuş süresince farklı açılarda yalpa hareketi yapmıştır. Uçak 
24000. saniyeye kadar küçük mertebelerde yalpa hareketi gerçekleştirmiş olmasına karşılık bu 
saniyeden sonra 15 derece ile sert bir manevra yapmıştır. 
 
 
 
 
4. BENZETİM SONUÇLARI 
 
3. bölümde bahsedilen girdi sonucunda kanat tanklarındaki yakıt miktarları arasında meydana gelen 
farktan dolayı yakıt ağırlık merkezi bir miktar kaymıştır, bu durum uçağın ağırlık merkezini de 
değiştirecektir. Yakıt yönetim sistemi bu değişen ağırlık merkezinin belirlenen limitler dahilinde olup 
olmadığını kontrol etmektedir. Bu çalışmada eğer ağırlık merkezi yanal eksende [-1:1] metre 
bandından çıkarsa sistem yedek transfer pompasını devreye alarak yakıtın fazla olduğu taraftan daha 
az olduğu tarafa doğru yakıt transferi gerçekleştirmektedir. Ağırlık merkezi hemen hemen başlangıç 
noktasına ulaştığında sistem normal faaliyetine dönmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Yedek transfer pompasının uçak ağırlık merkezine olan düzeltici etkisi. 
 
 
Şekilde de görüldüğü üzere uçağın ağırlık merkezi yanal eksende 1 metreyi geçtiği anda yedek 
transfer pompası otomatik olarak devreye girmiştir ve ağırlık merkezini tekrar 0 metre civarına 
getirmiştir. Eğer böyle bir önlem alınmamış olsaydı ağırlık merkezi kesikli çizgi olacaktı. 
 
Tanklardaki yakıt miktarı değişimlerini benzer bir yaklaşımla değerlendirmek mümkündür. 
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Şekil 8. Tanklardaki yakıt miktarı değişimleri. 

 
 
Şekildeki grafikten anlaşılacağı üzere yedek pompanın devreye girmesi kanat iç tanklardaki yakıt 
miktarlarını birbirine oldukça yakınlaştırmıştır. 
 
Manevra esnasında tanklardan alınan bir görüntü aşağıda verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 9. 24500. saniyeden görüntüler (izometrik ve önden görünüşler). 
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Manevra esnasında uçak sol tarafa doğru eğimlendiğinden manevra süresince sol kanat dış tankından 
tüketim yapılamamaktadır. Bu durum ağırlık merkezi değişiminin en büyük sebebidir. 
 
Özetle hava araçlarında yakıt sistemine entegre çalışan yakıt yönetim sistemi, sistemde bulunan 
herhangi bir arıza durumunda önlem alıcı eylemler gerçekleştirir. Sistem ayrıca uçak ağırlık merkezini 
kontrol eder ve ağırlık merkezinin limitler dışına kayması durumunda yakıt transfer fonksiyonu ile bu 
durumun düzeltilmesini sağlar. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, kar rotatifi ataşmanları üzerine bir araştırma yapılarak kazıcı yükleyici makine ile 
çalışabilmesi için isterler incelenmiştir. Gerekli mühendislik hesaplamaları yapılmış ve hidrolik 
komponentler seçilerek hidrolik sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Creo Parametric programı CAD 
modülü kullanılarak hidrolik sistem modellemesi gerçekleştirilmiştir. Kar rotatifi ataşmanı prototip 
çalışması yapılarak saha denemeleri gerçekleştirilmiş ilgili hidrolik sistem gereksinimleri optimize 
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda kar rotatifi ataşmanının kavramsal tasarımları tamamlanmış ve 
kazıcı yükleyici makinelere adaptasyonu gerçekleştirilmiştir. Saha uygulamaları ve testleri yapılmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik kar rotatifi, Kar rotatifi, Hidrolik sistem, Kazıcı yükleyici makineler.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, The requirements for working with the backhoe loader machine were investigated by 
making a research on snow blower attachments. Necessary engineering calculations were made and 
hydraulic components were selected and hydraulic system design was carried out. Hydraulic system 
modeling was carried out using the CAD module of the Creo Parametric program. Snow blower 
attachment prototype work was carried out, field trials were carried out, and the relevant hydraulic 
system requirements were optimized. As a result of this study, the conceptual designs of the snow 
blower attachment were completed and its adaptation to the backhoe loader machines was carried 
out. Field applications and tests were carried out. 
 
Key Words: Hydraulic snow blower, Snow blower, Hydraulic system, Backhoe loader machines. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde birçok farklı inşaat işlerinin tamamlanabilmesi için kazıcı yükleyici makinelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu makineler önünde farklı yükleme işleri için yükleyici mekanizma grubu, arkasında 
ise farklı kazı işleri için kazıcı mekanizma grubu bulunmaktadır. Yapılacak iş grubuna göre de farklı tip 
yükleyici ve kazıcı ataşmanları bulunmaktadır. Bu çalışmada, düşük yürüyüş hızı ve yüksek çekiş 
torku için kullanılan, hidrostatik transmisyon teknolojisi ile çalışan kazıcı yükleyici makinelerin yükleyici 
tarafında kullanılabilecek kar rotatifinin teknik özellikleri ve kazıcı yükleyici makinelere adaptasyonu 
anlatılmıştır. Kullanım alanları genellikle kamu kurumları, havaalanları, belediyeler ve askeri 
kuruluşlardır. Kış aylarında yüksek maliyet, efor ve zaman gerektiren kar ile mücadele çalışmalarında 
kazıcı yükleyici iş makinelerinin de yeralması hedeflenmiştir. Bu bildirge kapsamında kar rotatifi 

HYDRAULIC SNOW BLOWER APPLICATION IN BACKHOE LOADERS 



  _______________________________________  10  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

ataşmanının kazıcı yükleyici iş makinelerine uygulanabilirliği incelenmiştir. Şerit helezona ve fan 
sistemine sahip hacimsel kapasitesi 600-1200 ton/sa, perfonmans sınıfı 600 ton/sa olan  kar rotatifi 
ataşmanı çalışması yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. KAZICI VE YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNELERİ 
 
Hidrolik sistemler yaygın olarak yüksek güç gerektiren işler icin kullanılmaktadır. Bu sistemler icin en 
iyi örnek hidrolik kaldırma ve kazma ekipmanlarına sahip kazıcı yükleyici iş makineleridir. Kazıcı ve 
yükleyici iş makinelerin hidrolik sistemleri, hidrolik pompa, yön denetim valfleri, basınç emniyet valfleri 
ve hidrolik silindir gibi birçok farklı parçadan oluşmaktadır. 
 
Genelde mekanik ve hidrolik sistemler ayrı ayrı tasarlansalar da bağlantı sağlanmadan önce bu iki alt 
sistemin birbirleri ile etkileşimleri incelenmelidir. Özellikle hidrolik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi; 
sistemin doğrusal olmayan davranışı ve bileşenlerin değişen parametrelerine olan hassasiyeti nedeni 
ile birçok zorluklara neden olmaktadır. Çoğu mevcut sistem, uzun deneme yanılma ve deneysel 
çalışmalar sonunda optimize edilmesi, değiştirilmesi ve geliştirilmesi zor özel tasarımlar haline 
dönüşmektedir [1]. 
 
Kazıcı yükleyici iş makineleri günümüzde inşaat işlerinin birçoğunu yapma kabiliyetini bünyesinde 
bulunduran ve sektörde en yaygın kullanılan iş makinelerinden biridir. Bu makineler genel olarak 
kabin, şasi, güç aktarma elemanları, soğutma grubu elemanları ve hidrolik sistemler ile beraber ön 
tarafta yükleyici mekanizma grubu ve arka tarafta kazıcı mekanizma grubunun yer aldığı kazma ve 
yükleme işlerinde kullanılan iş makineleridir [2]. 
 
Mekanizma gruplarının hareketi hidrolik sistem vasıtasıyla gerçekleşir. Yükleyici mekanizma grubu ile 
farklı ataşmanlar kullanılarak yığılı olan ya da kazı sonucunda ortaya çıkan malzemelerin araca 
yüklenmesinde veya kısa mesafede başka bir yere taşınmasında, yüzey tesviye işlemlerinde, 
malzeme küreme gibi birçok işlemlerde kullanılabilir. Kazıcı mekanizma grubuna uygun ataşmanlar 
kullanılarak da kanal ve diğer kazma işlemleri, sert zeminlerin kırılma ve yumuşatılmasında, araç yer 
değiştirmeden malzemelerin tutulup yer değiştirilmesi ya da malzemelerin yerleştirilmesi gibi farklı 
birçok iş gerçekleştirilebilir [3]. 
 
Bu işleri gerçekleştirmek amacıyla yükleyici kepçeler, forklift çatalları, tomruk yükleyici vs. gibi 
ataşmanlar yükleyici mekanizma grubu ile çalışırken, kazıcı kepçeler, polip, burgu, kırıcı vs. 
ataşmanlar ise kazıcı mekanizma grubu ile çalışır. Bu ataşmanlar genel kullanım amaçlı olup diğer 
ataşmanlara oranla daha sık tercih edilirler [4]. Ataşmanların kazıcı yükleyici makinelerde kullanımı 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de gösterilen ataşmanlar çok sık kullanım alanı olan ataşmanlardır. 
Fakat işe özel ataşmanlarda bulunmaktadır. Özel ataşmanlar genel kullanım amaçlı olmayıp belirli bir 
işin daha kolay, verimli ve kısa sürede yapılabilmesi icin tasarlanan ataşmanlardır. Örnek olarak bu 
çalışmaya konu olan genellikle yükleyici iş makinelerinde olup daha önce kazıcı ve yükleyici iş 
makinelerinde örneği olmayan kar rotatifi ataşmanıdır. 
 

 
 

Şekil 1. Kazıcı ve yükleyici iş makinelerinde ataşmanların kullanımları. 
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3. KAR TEMİZLEME EKİPMANLARI  
 
Kar temizleme ekipmanları uygulama yöntemleri ve boyutları bakımından kar küreme ve döner kar 
temizleme ekipmanı olarak iki ana başlık altında ifade edilebilir. Kar küreme ataşmanı, makine çekiş 
gücü ve kar yüksekliğine bağlı olarak kullanılacak alan tayin edilmektedir. Kar küreme ataşmanının 
kazıcı yükleyici makinelerde kullanımı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 2. Kazıcı ve yükleyici iş makinelerinde kar küreme ataşmanı kullanımı. 
 
 

Kar rotatifleri yağan veya yol kenarına itilen karları kar rotatifi ile daha ileriye veya damperli kamyona 
yükleme yapılarak tahliyesi sağlanılabilir. Bu makinelerin yapısı ve performansı sürekli olarak 
iyileştirilmiştir. Son yıllarda trafik hacminin artması kar temizlemede yüksek verimlilik talebinide 
beraberinde getirmiştir. Piyasada küçük ölçekli kaldırım temizlemek icin kullanılan ve çok daha büyük 
ölçekli havaalanları, yoğun kar altındaki kırsal bölgeler vb. makineler mevcuttur. Bu makinelerin amacı 
ulaşım verimliliğini arttırmak, kış sürüş koşullarını iyileştirmek ve kazaları önlemektir. Her kar 
yağdığında çeşitli birimlerin personeli ve çalışanları karı temizlemek icin sahaya gitmek zorundadır. Bu 
olay sadece zaman ve enerji harcamakla kalmaz aynı zamanda maliyet, çalışma süreci ve trafik 
güvenliği gibi problemleri de yayında getirir. Bu durumun neden olduğu kayıpları azaltmak için çok 
geniş kullanım alanına sahip olan kazıcı yükleyici iş makinelerine uygun özel bir kar temizleme 
makinesi tasarlanması hedeflenmiştir. Kar rotatifi ataşmanının kazıcı yükleyici makinelerde kullanımı 
Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 
 

 
 
 

Şekil 3. Kazıcı ve yükleyici iş makinelerinde kar rotatifi ataşmanı kullanımı. 
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3.1. Hidrolik Kar Rotatifi  
 
Karlı bir bölgede trafik düzeni yaşam için ön koşuldur. Bu nedenle çeşitli kar temizleme makine ve 
ekipmanları geliştirilmiştir. Bunların hemen hemen tamamı karayolları tarafından kullanılan şerit 
helezon tipli kar temizleme ataşmanlarıdır. Kar temizleme ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Bu sebep ile 
yerli makinelerin geliştirime ihtiyacı oluşmaktadır. 
 
Kar temizleme ataşmanlarının tasarımları ve analizleri gerçekleştirilirken temizlenen karın özellikleri 
(yoğunluğu ve dayanımı) önemli ölçüde etki etmektedir. Karın özellikleri, kar yağışından yağışına hatta 
saatten saate farklılık göstermektdir. Bu durum ataşmanın kar fırlatma mesafesini hemde birim 
zamandaki fırlattığı kar hacmini önemli ölçüde etkilemektedir. Tasarım sürecinde karın özelliklerinin 
doğru şekilde belirlenmesi kar rotatifi ataşmanının performansını ve verimliliğini arttırmaya yardımcı 
olacaktır. Helezon, fan ve makinenin güç gereksinimleri farklı çalışma koşulları altında değerlendirilip, 
makine ilerleme hızı, helezon ve fan hızı, toplanacak karın yüksekliği, yoğunluğu ve kar kuvvetlerine 
göre hesaplanıp ideal çalışma değerleri tespit edilmelidir. 
 
Kar küreme işlemi yapan ataşmanların aksine, kar rotatifi ataşmanı helezonlar ile karı keser ardından 
parçalanmış kütleyi fan ile makineden uzaklaştırır. Tasarımı yapılan kar rotatifi ataşmanı 2 kademeli 
döner aksamlardan oluşmaktadır. İlk olarak karı kesen 3 sarmal şeritli döner helezon ve malzemeyi 
boşaltan 5 kanatlı döner fan mevcuttur. Sistemin güç gereksinimleri, helezon ve fanı çalıştırma ile 
makineyi hareket ettirme gücünü içerir. Bazı ataşmanlarda makine ve kar rotatifinin motoru ayrı olarak 
kullanılır.  
 
 
 
 
4. HİDROLİK KAR ROTATİFİ TASARIMI 
 
Türkiye ve dünyadaki karın doğası göz önüne alınarak tüm şartlarda istenilen performansı 
sağlayabilecek kar rotatifi ataşmanı tasarım çalışması yapıması hedeflenmiştir. Kar yapısı değişkenlik 
göstersede motor devri ve konstrüksiyon ölçüleri göz önüne alınarak istenilen performansı sağlaması 
için çalışmalar yapılmıştır. Kar rotatifi verilmliliği için araç ve ataşman hızı önemli bir faktördür bu 
sebeple çalışmalar hidrostatik tahrikli kazıcı ve yükleyici iş makinelerinde yapılmıştır. Makine hızının 1 
km/sa olabilmesi için inching (salyangoz) valf kullanılmıştır. Inching valfler mevcut valflere göre daha 
hassas akış kontrolü sunar ve yürüyüş hattını besleyen pompa deplasmanının hassas olarak 
kısılmasını sağlar. 
 
4.1. Tasarım Gereksinimlerinin Belirlenmesi 
 
Bu çalışmada, belirlenen iş makinesinin yükleyici koluna uygun bağlantı ile çalışabilecek, gerektiğinde 
sahada rahatça sökülüp takılabilmesi icin çabuk sök tak ataşmanı ile çalışabilen saatte 600 ton/saat 
15 metre atış mesafesine sahip kar tahliye eden kar rotatifi tasarımı ihtiyaç olarak belirlenmiştir. 
 
 
4.2. Tasarım Kısıtlarının Belirlenmesi 
  
Tasarım ile ilişkili sınırlamaların tümü kısıt olarak adlandırılır. Formülasyonun oluşturulmasındaki son 
adım, tasarıma ait kısıtların belirlenmesi ve tanımlanmasıdır. Gerçek hayatta birçok sistem, belirli bir 
kaynak kullanılarak ve belirli bir performans beklentisi içinde üretilmektedir [5]. 
 
Bu çalışmada tasarım kısıtı ataşman boyutları, ağırlığı, motor ve hidrolik pompadır. Ataşmanın iş 
makinesi ile birlikte transferinin sağlanabilmesi icin konteyner, tır damperi vb. taşıma ekipmanlarının 
ölçülerine uyum sağlamalıdır. Ataşman ölçüleri Şekil 4’de gösterilmiştir. Ataşman ağırlığı makine 
dengesi ve mekanizma grubunun çalışabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli kısıtlardan 
biridir. Motor ve pompa ataşman ile aynı anda yapması gereken işleri karşılayacak performansa sahip 
olmalıdır. Bu çalışma için ataşman ile aynı anda çalışacak olan yükleyici tarafındaki devirici silindir ve 
iş makinesi yürüyüş hareketidir.  



  _______________________________________  13  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 

Şekil 4. Kazıcı ve yükleyici iş makineleri için tasarlanan kar rotatifi ataşmanı ölçüleri. 
 
 

4.3. Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi 
 
Tasarım değişkenlerine verilen farklı değerler, farklı tasarımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Tasarım değişkenleri, birbirlerinden bağımsız olmalıdır. Eğer problem için uygun tasarım değişkenleri 
seçilmez ise, problemin matematiksel tanımı ya yanlış olur ya da problemi matematiksel olarak 
tanımlamak imkânsızlaşır. Formülasyon aşamasının başlarında bütün tasarım değişkeni seçenekleri 
detaylı olarak incelenmelidir [5]. 
 
Bu çalışmadaki tasarım değişkenleri iş makinesinin hızı, tahliye edilecek karın yüksekliği ve en önemli 
değişken olan kar yoğunluğudur. Bu üç değişkenin her birinin değerlerinin değiştirilmesi tasarım 
analizlerinde farklı çalışma durumlarının simule edilmesini sağlamaktadır.  
 
 
4.4. Hesaplamalar  
 
Kar yoğunluğu için tek bir değer vermek mümkün değildir. Normal bir kar yoğunluğu 100-300 kg/m3 
arasındadır. Sulu kar 400-500 kg/m3 yoğunluğa ulaşabilir. Buz ise 900-970 kg/m3 yoğunluğa sahiptir. 
Eriyerek su halini aldığında 1000 kg/m3 olduğu düşünülürse iyi bir karşılaştırma yapılabilir. Kar 
yoğunluğu ile ilgili dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar yapılmıştır. Alplerde yapılan bir çalışma 
sonucu Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Alp bölgesindeki bir kar yoğunluğu tahmini [6].  
 

İklim tipi ρmax (kg/m3) ρ0 (kg/m3) 
Alpine 597.5 223.7 
Maritime 597.9 257.8 
Prairie 594.0 233.2 
Tundura 363.0 242.5 
Taiga 217.0 217.0 

 
 
Araştırmalar doğrultusunda kar yoğunluğu 200-500 kg/m3 aralığında alınarak çalışmalar yapılmıştır. 
Kar rotatifi ataşmanı için bilinmesi gereken terimler Şekil 5’de gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Kar rotatifi ataşmanı.  
 
 

4.4.1. Helezon (Burgu) 
 
Kar rotatifi ataşmanı istenilen 600 ton/sa performansı sağlaması için toplaması gereken kar miktarı 
helezonların kesit alanına ve hız değişkenlerine bağlıdır. Helezon kesiti Şekil 6’de gösterilmiştir 
 

 
 

Şekil 6. Helezon (Burgu) kesiti. 
 
Kesit Alanı;  
 
cos θ = (D1 - 2hkar) / D1           
S1 = (π/4) x (D1

2 – D2
2) x (θ / 360)        

S2 = (π/4) x (D1
2 – D2

2) x (1 / 4)         
S = S1 + S2 = ((π/4) x (D1

2 – D2
2) x ((θ / 360) + (1 / 4))) (m2)    [7] 
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Tahliye Hızı; 
  
V0 = Helezon hızı 
Varaç = İş makinesi hzı 
Vs = Bağıl hız 
 
V0 = Varaç + Vs   (m/sn)          
 
Bu durumda helezon rpm (N0), 
 
N0 = (60 x V0) / (π x D1)    (rpm)         [7] 
 
İtme Hızı;  
 
Vy = İtme hızı 
Ph = Helis adımı 
 
Vy = (P x N0) / 60     (m/sn)        [7] 
 
Helezon Tahliye Kapasitesi 
 
Q0 = Helezon transfer kapasitesi 
η0 = Helezon verimi 
 
Q0 = S x Vy x 3600 x 2 x η0  (m3/sa)       [7] 
 
Helezon Güç; 
 
µ = Sürtünme direnci 
Kh = Helis şekil katsayısı 
f = Kar sıkışma direnci 
  
tan θ = (Varaç x 60) / (Ph x N0 ) 
 
W1 = [0.0133 + (0.042 x (µ/Ph)) x (D1 – ((40 x Varaç) / N0) x cos2 θ + (0.0133 x µ x sin θ x cos θ] x Kh x 
f x Q0     (HP)          [7]  
 
4.4.2. Fan 
 
Tasarım için önemli bir ihtiyaç olan kar atış mesfesi fanın devir sayısı ve çapına bağlıdır. 
 
Fan Hızı; 
 
Nf = Fan devri 
Df = Fan dış çap 
g  = Yerçekimi ivmesi 
ɭ = Kar fırlatma mesafesi 
η f = Fan verimi  
 
Nf = [60 / (π x D f)] x [(g x ɭ ) / η f ](1/2)        (rpm)      [7] 
 
Fan Tahliye Kapasitesi; 
 
Qf = Fan kapasite 
ε = Yoğunluk değişim oranı 
ξ = Fan kapasite verimi 
 
Qf = (Q0 x ε) / (N f x 60 x ξ)    (m3/sa)       [7] 
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Fan Güç; 
 
Kf  = Fan şekil katsayısı 
Vf = Fan hızı 
 
W2 = (0.00068 + 0.002 x µ) x Kf x ρ x Qf x Vf 

2     (HP)     [7] 
 
 
4.5. Optimizasyon ve Detay Tasarım 
 
İlgili formüller kullanılarak Microsoft Excel çalışması yapılmış ve detay tasarım için sonuçlar optimize 
edilmiştir. Çalışma Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 7. Microsoft excel çalışması. 
 
Optimize edilen performans değerleri doğrultusunda hidrolik ekipmanların seçimi yapılarak detay 
tasarım tamamlanmıştır. Seçimi yapılan hidrolik ekipman değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Seçim yapılan hidrolik ekipman değerleri. 

 
Hidromotor (Fan) Maksimum Tork Nm 764 
Hidromotor (Fan) Maksimum Hız rpm 735 
Hidromotor (Fan) Güç kW 66 
Helezon Maksimum Hız rpm 179 
Kule Maksimum Tork Nm 51.1 
Kule Geratör Mil Hız rpm 51.15 
Kule Hız rpm 5.33 
Baca Silindir İtme Kuvveti kgf 250.15 
Baca Silindir İtme Hızı sn 0.14 
Baca Silindir Çekme Kuvveti kgf 183.99 
Baca Silindir Çekme Hızı sn 0.11 

 
 
 
 
5. TEST ve SAHA DENEMELERİ 
 
Kar rotatifi ataşmanının prototip üretim ve montaj sürecinin tamamlanmasıyla, sistem üzerindeki devir, 
basınç ve debi verileri toplanmıştır. Bu aşamada verilerin doğru toplandığından emin olmak için tüm 
parçalar kalibre edilmiş ve raporlanmıştır. 
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Kar rotatifi ataşmanı takılan hidrostatik makinede prototip olarak denenen inching valfi ile 
hidromotorun farklı koşullarda dönme hızının belirlenmesi ve tasarımın doğruluğunu tespit etmek 
amacıyla testler yapılmıştır.  
 
Makinede beş farklı koşul olmak üzere toplamda 10 test gerçekleştirilmiştir.  
 

1. Maksimum Debi - Valf Kapalı Konumda  
2. Maksimum Debi - Valf Yarım Açık Konumda  
3. Maksimum Debi - Valf Açık Konumda  
4. Maksimum Debi - Valf Kapalı Konumda (Yürüyüş)  
5. Maksimum Debi - Valf Yarım Açık Konumda (Yürüyüş)  
6. Debi 105 lpm Ayarlı - Valf Kapalı Konumda  
7. Debi 105 lpm Ayarlı - Valf Yarım Açık Konumda  
8. Debi 105 lpm Ayarlı – Valf Açık Konumda  
9. Debi 105 lpm Ayarlı - Valf Kapalı Konumda (Yürüyüş)  
10. Debi 105 lpm Ayarlı - Valf Yarım Açık Konumda (Yürüyüş)  

 
 

  
 

Şekil 8. Test makinesi. 
 
 

 
 

Şekil 9. Incing valfi pozisyonları. (Açık, Yarım açık ve Kapalı) 
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Şekil 10. Ölçüm noktaları.  
 
 

 
 

Şekil 11. Maksimum debi – Valf kapalı konumda 
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Şekil 12. Maksimum debi – Valf yarım açık konumda 
 
 

 
 

Şekil 13. Maksimum debi – Valf açık konumda 
 
 

 
 

Şekil 14. Maksimum debi – Valf kapalı konumda (Yürüyüş) 
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Şekil 15. Maksimum debi – Valf yarım açık konumda (Yürüyüş) 
 
 

 
 

Şekil 16. Debi 105 lpm ayarlı – Valf kapalı konumda 
 
 

 
 

Şekil 17. Debi 105 lpm ayarlı – Valf yarım açık konumda 
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Şekil 18. Debi 105 lpm ayarlı – Valf açık konumda 
 
 

 
 

Şekil 19. Debi 105 lpm ayarlı – Valf kapalı konumda (Yürüyüş) 
 
 

 
 

Şekil 20. Debi 105 lpm ayarlı – Valf yarım açık konumda (Yürüyüş) 
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Kar rotatifi saha denemeleri Bolu ve Erzurum’da gerçekleştirilmiştir. Şekil 21 ve Şekil 22’de 
gösterilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 21. Kar rotatifi ataşmanı saha denemesi. 
 
 

 
 

Şekil 22. Kar rotatifi ataşmanı saha denemesi. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Bu çalışmada kar rotatifi ataşmanının kazıcı ve yükleyici iş makinelerinde uygulaması anlatılmış ve 
çıktıları paylaşılmıştır. Bu uygulama ile bünyelerinde kazıcı ve yükleyici iş makinesi bulunan 
kurumların ekstra karla mücadele araçlarına yatırım yapmamaları hedeflenmiştir. Çalışmanın bir 
sonraki aşamasında, kazıcı ve yükleyici iş makinelerine ekstra dizel motor eklenerek 2000 ton/sa 
performansa sahip kar rotatifi ataşmanı uygulaması yapılması öngörülmektedir. 
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HAVA ARACI HİDROLİK REZERVUARI PİSTON SÜRTÜNME 
DAVRANIŞININ POMPA EMİŞ BASINCI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BENZETİM ARAÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Ayşe Dilek Özkan 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bazı hava araçlarında, hidrolik güç aktarma sistemleri ağırlık kazancı amacıyla tercih edilmektedir. Bu 
hidrolik güç sistemleri, motordan aldığı mekanik gücü pompa aracılığı ile akışkan gücüne 
dönüştürmektir. Pompa çıkışından sonra borulama, filtre ve valf grupları aracılığı ile bu güç hidrolik 
eyleyicilere iletilmektedir. Depolama amacı ile kullanılan rezervuarlar, bilinen rezervuarlardan farklı 
olarak, sürekli basınç altında tutulan “bootstrap” tipi rezervuarlardır. Bu rezervuarlarda bulunan 
hareketli piston mekanizması, sistemden çekilen yüksek basınçlı hat ile uçuş profili boyunca farklı 
manevralarda basıncın korunmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sızdırmazlığın önem arz ettiği 
rezervuarlarda kullanılan, dinamik conta sürtünme davranışı, bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. 
AMESIM benzetim aracı yardımı ile oluşturulan bir boyutlu fiziksel ve matematiksel hidrolik sistem 
benzetim modelleri kullanılarak, çeşitli sürtünme modelleri ve parametrelerinin pompa emiş basıncı 
üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Basınçlı rezervuar, bootstrap tipi rezervuar, dinamik conta, pompa emiş basıncı, 
hidrolik simülasyon, sürtünme modeli.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hydraulic power transmission systems are preferred in some air vehicles due to their advantage on 
weight gain. Those hydraulic systems, converts the mechanical power from engine into a fluid power 
through pump. That power is transferred to the hydraulic actuators via piping, filter and valve groups 
after pump outlet. The bootstrap type reservoirs, which are always pressurized unlike other known 
reservoirs, are used for fluid storage. The moving piston mechanism on those reservoirs are designed 
for maintaining pressure on different maneuvers over flight profile with a high pressure line from 
system. The frictional behavior of dynamic sealing on reservoirs, which are important on leakage 
tightness point of view, is evaluated in the scope of this study. The effect of several friction models and 
parameters on pump suction pressure is studied with 1D physical model, which were built via AMESIM 
simulation tool. 
 
Key Words: Pressurized reservoir, bootstrap reservoir, dynamic sealing, pump suction pressure, 
hydraulic simulation, friction model 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Hava araçlarında, özellikle jet uçaklarda güç dağıtım fonksiyonu çoğunlukla hidrolik sistem ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu hidrolik güç sistemi temel olarak pompa, rezervuar, filtre manifoldu, 
akümülatör ve gereksinimlere yönelik belirlenen valf gruplarından oluşmaktadır [1].  

EVALUATION OF AN AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEM RESERVOIR PISTON FRICTION BEHAVIOR EFFECT ON PUMP 
SUCTION PRESSURE VIA SIMULATION TOOLS 
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Şekil 1. de örnek bir jet eğitim uçağına ait hidrolik sistem elemanları ve ilişkileri görülmektedir. Hidrolik 
pompa, uçak motorundan sağlanan dönel mekanik hareketin getirdiği güç ile akışkanda deplasman 
yaratmakta ve oluşan debi ile çıkışındaki basınç yükselmektedir. Karşıdaki dirence göre oluşan bu 
basınç 3000 psi değerine ulaştığında debi kesilmekte ve eksenel olarak tabir edilen bu pompa debi 
üretmeden dönel hareketine devam etmektedir. 3000 psi basınç sınıfı hava araçlarında sıklıkla tercih 
edilmektedir [2]. 
 
Pompadan sonra oluşan yüksek basınçlı akışkan filtre manifoldunda filtrelenmekte ve kullanıcı 
sistemlere iletilmektedir. Bu kullanıcı sistemler, uçak manevra kabiliyetinde etkili olan birincil uçuş 
kontrol sistemleri başta olmak üzere ikincil uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı açma kapama sistemleri, 
iniş takımı dümenleme ve frenleme sistemleri olarak sayılabilir. Tasarım seçimine bağlı olarak, uçak 
sistemlerinde bulunan çeşitli mekanizmalarda da tercih edilebilir [3].  
 

 
Şekil 1. Hava aracı hidrolik sistemi bileşenleri [2] 

 
Kullanıcı sistemleri besleme hattında oluşan basınç dalgalanmalarını sönümlemek amacı ile 
akümülatörler kullanılmaktadır. Kullanıcı sistemlerde, mekanik iş gerçekleştirdikten sonra basıncı 
düşen dönüş akışkanı filtrelerek dönüş sistemine bağlanmaktadır. Ayrıca, pompa gövde kaçakları da, 
filtre manifoldunda filtrelenerek dönüş sistemine bağlamaktadır. Bu akışkan, özellikle jet uçaklarda 
yüksek sıcaklığa sahip olabilmektedir ve akışkan özelliklerinin korunması maksadı ile soğutulması 
gerekmektedir [2].   
 
Dönüş debisi, ısıl yön değiştirici valfte sıcaklığa göre bölünmekte ve soğutucuya gitmesi gereken debi 
miktarına karar verilmektedir. Bu soğutucu temel olarak, hidrolik sistemde bulunan fazla ısıyı yakıt 
sistemine aktaran bir eşanjörden oluşmaktadır.  
 
Düşük basınçlı dönüş hattı rezervuarda depolanmakta ve ihtiyaç oluştuğunda pompa emiş hattını 
beslemektedir. Pompa emiş hattı basıncının korunması, pompa ömrünü korumak açısından önemlidir. 
Pompa kavitasyonunu önlemek için, emiş basıncı pompa gereksinimine göre belirlenen seviyelerin 
altına düşmemelidir. Bu basınç düşüşü, emiş hattı uzunluğu, pompa dinamik cevabının hızı, pompa 
debisi ve rezervuar çıkış basıncına bağlıdır [4].  
 
Rezervuar çıkış basıncı ise yay yükü, pnömatik bir mekanizma veya sistem basıncı gibi çeşitli 
yöntemler ile korunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde, uçuş süreci boyunca çeşitli manevralarda 
rezervuarda çalkantı hareketi ve basınç düşüşleri minimize edilmektedir [5].  
 
Bu çalışma kapsamında Şekil 1. de görüldüğü gibi, sistem basıncı ile basınçlandırılan bir rezervuar ele 
alınacaktır.  
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2. HİDROLİK SİSTEM BENZETİM MODELİ 
 
Bu çalışma kapsamında oluşturulacak model, tüm hava aracı hidrolik sistemini kapsamayacaktır. 
Sistemde bulunan ve gözlenmesi gereken dinamik davranışı üzerinde etki olabilecek ekipmanlar, Şekil 
2. de görüldüğü gibi kaldırılmıştır. Akümülatör pompa sistem cevabını geciktireceği için kaldırılmıştır. 
Ayrıca sistemde akümülatörden çek valf ile ayrılan kullanıcılar bulunmaktadır. Onların ani debi 
talebinin etkisini değerlendirmek üzere kaldırmak daha güvenlidir.  
 
Pompa davranışı bu çalışma kapsamında önem arz ettiği için yüksek detayda bir model kullanılmıştır. 
 
Filtre basınç düşüşleri kayda değer büyüklüklerde olduğu için modele yansıtılmış fakat çek valfler akış 
yönünün terse dönmediği bir senaryoda çalışıldığı için kaldırılmıştır. Ayrıca sistemde bulunan çek 
valfler, ani basınç dalgalanmalarında basıncı bazı bölgelere hapsetmekte ve rezervuar emiş basıncını 
beklenenden yüksek seviyelere çıkarabilmektedir. Bu durumun oluşmadığı durumlarda olabileceği için, 
güvenli bir kestirim yapabilmek adına bu valflerde kaldırılmıştır.  

 
 

Şekil 2. Hidrolik güç sistemi ve eyleyici modeli AMESIM arayüzü 
 
Sistemde bunulan basınç rahatlatma valfleri, basıncın yükselmediği koşullar incelendiği için 
karmaşıklığı ve çözüm süresini azaltmak adına kaldırılmıştır.  
 
Pompa emiş hattı borulama modeli kaldırılmıştır. Bu sayede emiş basıncında sadece rezervuar 
dinamiğinden kaynaklanan değişiklikler gözlenebilecektir.  
 
Termal özelliklerin ve ısınmaların ihmal edileceği bir senaryo koşturulacağı için, ısıl yön değiştirme 
valfi ve soğutucu basınç düşüşü benzetim modelinde tanımlanmamıştır.  
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2.1. Rezervuar benzetim modeli 
 
Sistem basınçlı rezervuar benzetiminde yansıtılması gereken iki dinamik vardır. İlki rezervuar 
depolama basıncı ve sistem basıncına maruz kalan alanların farkından dolayı oluşan piston 
hareketidir. İkincisi ise rezervuar pistonlarının maruz kaldığı conta sürtünmesidir.  
 
Aşağıdaki şekilde örnek bir sistem tarafından basınçlandırılan hava aracı rezervuarına ait kesit 
görüntü görülmektedir. Bu tip rezervuarlar düşük basınç ve yüksek basınç olmak üzere iki farklı 
hazneye ve farklı alanlara sahip iki pistona sahiptir. Düşük basınç haznesinde basınç düştüğünde, 
pistonlar, üzerlerinde basınçtan dolayı oluşan kuvvetler dengelenene kadar düşük basınç haznesinin 
hacmini azaltmaya zorlayacak şekilde hareket ederler. 

 
Şekil 3. Örnek bir sistem basınçlı rezervuar kesit görüntüsü [6] 

 
Bu çalışma kapsamında havacılıkta sıklıkla tercih edilen 3000 psi sistem basıncı tercih edilmiş ve 
düşük basınç ile yüksek basınç alanları oranı 50 olan bir rezervuarın modeli kurulmuştur. Dolayısı ile 
bu sistemde pompa emiş basıncının 60 psi olması beklenmektedir.  
 
AMESIM ortamında oluşturulan rezervuar modeli, Şekil 3. de görülmektedir. İki piston ile oluşturulmuş 
bu modelde alan oranı bilgisi ve rezervuar odacıklarının uzunluk bilgisi tanımlanmıştır. Ölü hacimlerin 
de tanımlandığı modelde, iki basınç odacığının kapasitans etkisinin değişimi de koşturulan senaryolar 
boyunca hesaplanmaktadır.  
 
Sürtünmenin etkisini benzetime dahil etmek ise oldukça zor ve kabullere dayanan bir işlemdir. 
Özellikle tasarım aşamasında önceden kestirmek mümkün olmasa da kabuller ile ilerlenerek iteratif bir 
süreç takip edilebilir. Bu çalışma kapsamında da, çeşitli kabuller ile sürtünme modelleri 
oluşturulmuştur.  

 
Şekil 4. Sürtünme modelleri  

1 

2 

3 

4 

1. Sistem basınç girişi 
2. Pompa emiş hattı çıkışı 
3. Yüksek basınç piston alanı 
4. Düşük basınç piston alanı 
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Şekil 4. de görülen statik sürtünme modelleri aşağıdaki gibi listelenmiştir. 
 

a) Coulomb sürtünme 
b) Coulomb+ viskoz sürtünme 
c) Statik+ Coulomb+ viskoz sürtünme 
d) Stribeck etkisi  
 
 

)sgn(. vFF csc =           (1) 
 
Denklem (1) de, Coulomb sürtünme kuvveti ifade edilmektedir. Coulomb sürtünme katsayısı Fc, 
büyüklük olarak normal kuvvet ve sürtünme katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Hızdan bağımsız 
olan bu kuvvetin yönü, hızın yönü ile aynıdır. Hız sıfır iken ifade edilemeyen bu kuvvet, sıfırdan farklı 
hızlarda büyüklük olarak sabittir.  
 

vFF ssv .=            (2) 
 
Denklem (2) de viskoz sürtünme kuvveti ifade edilmektedir. Viskoz sürtünme katsayısı sF , sabit olup 

svF  büyüklüğü doğrudan hıza bağlıdır. Şekil 4 (b). de bu kuvvetin, Coulomb kuvveti ile toplamının hıza 
bağlı grafiği görülmektedir.  
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Denklem (3) de statik sürtünme kuvveti stF   ifade edilmiştir. Bu kuvvet hıza bağlı değildir ve hız sıfır 

iken dışardan uygulanan kuvvete eşittir. Dışardan uygulanan kuvvet UF , contayı yapışmadan 

kurtaracak olan KF kopma kuvvetini geçtiğinde statik sürtünme dinamik sürtünmeye dönüşür.  
 
Denklem (1) den (3) e kadar olan sürtünme bileşenlerinin toplamı Şekil 4.c de görülmektedir. Burada 
statik sürtünme kuvveti, hareket oluştuğu anda Coulomb sürtünme kuvvetine dönüşmekte ve kayma 
hızı ile doğru orantılı olarak viskoz sürtünme oluşmaktadır. Bu geçiş, Stribeck etkisi eklenerek 
yumuşatılabilir.  
 

( ) vFeFFFvF V
vv

CKCS
s +−+= − δ/)(         (4) 

 
Denklem (4) de Stribeck etkisi, sürtünme modeline tanımlanmış ve Şekil 4.d yi ifade edecek olan 
parçalı fonksiyon parametrik olarak düzenlenmiştir [7]. Bu denklemde sv  Stribeck hız sabitidir ve bu 

bilinmeyen değerin kabulü, AMESIM yazılımında hali hazırda bulunan değer göz önünde 
bulundurularak yapılmıştır.   
 
Bilinmeyen bu parametrelerin tespiti, statik sürtünme kuvvetinin kabulü ile başlamıştır. Piston hareketi 
için 10 psid değerini geçmeyen bir basınç farkı oluşması gereksinimi mühendislik yargısı olarak 
konulmuş ve alan farkından dolayı oluşan kuvvet statik kuvvet olarak tanımlanmıştır. Coulomb 
sürtünme değeri bu değerden düşük olmalıdır. Başlangıç kabulü olarak, Coulomb sürtünme kuvveti 
statik sürtünme kuvvetinin yarısı olarak tanımlanmıştır. Coulomb ve statik sürtünme arasında yüksek 
fark bulunması, hareketi sarsıntılı (jerky) olmasına sebep olacaktır [7].  
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2.2 Pompa Benzetim Modeli 
 
Sistemde, basınç kompansatörlü pozitif deplasmanlı, piston tipi bir eksenel pompa kullanılmıştır. Şekil 
5. de örnek kesiti gösterilen bu pompalar çıkış basınç seviyesine göre kam plakası açısını 
değiştirmekte ve çıkış debisini ayarlamaktadır. Pistonlar kam plakası üzerinde kaymakta ve x –
ekseninde hareket ederek girişten aldığı akışkanı basınçlandırarak çıkışa iletmektedir.  
 
 

 
Şekil 5. Piston tipi eksenel pompa yapısı 

 
Şekil 2. de, oluşturulan fiziksel pompa modeli gösterilmektedir. Bu modelde, pompa çıkış hattı basıncı 
ve gövde kaçak basıncı arasında kurulan mekanizma, kam plakası açısına karar vermektedir. Kam 
plakası açısı basınç yükseldikçe düşmekte ve sıfırlandığında pompa debisi de sıfırlanmaktadır. 
Gerçek sistem modelinde pompa sürekli olarak kaçak debilerini kompanse edecek kadar debi 
üretmektedir. Ani basınç yükselmelerinde, çıkış basıncının yükseldiği durumlar oluşmaktadır. Bu 
durumda ise kam plakası açısı terse dönebilmekte, böylece çıkış basıncı debinin terse dönmesi ile 
düşürülebilmektedir. 
 
 
2.3 Eyleyici ve Filtre Modeli  
 
Eyleyicinin asimetrik olması, rezervuar girişi ve çıkışı arasında debi farkı yaratacağı için piston 
hareketine sebep olacaktır. Bu piston hareketi ise sürtünme davranışının gözlenmesi açısından 
önemlidir [8]. Sistemde farklı rod çaplarına sahip piston tanımlanmıştır. Piston stroku 0.5 m olarak 
tanımlanmış bu sayede stroğun basınç dalgalanması geçiş süresi içinde tamamlanması önlenmiştir.  
 
3/2 yön değiştirici valf, tüm pompa debisini geçirecek şekilde ayarlanmıştır. Bu şekilde, tüm 
kullanıcıları kapatacak şekilde eşdeğer bir kullanıcı oluşturulmuştur.  
 

ρ
PxcAQ d

∆
=

2..           (5) 

 
Filtre ve 3/2 valf basınç düşüşleri, Denklem 5. de ifade edilmiştir.  Q debi değeri; eşdeğer orifis alanı A, 
akışkan yoğunluğu ρ ve P∆  ekipman giriş-çıkış basınç farkına bağlıdır.  
 
 
 
 
 

1. Kam plakası 
2. Şaft 
3. Kayar piston pabuçları 
4. Piston 
5. Valf plakası 
6. Silindir bloğu 
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3. BENZETİM MODELİ ÇIKTILARI  
 
Benzetim modelinde, hava araçlarında sıklıkla kullanılan MIL-PRF-83282 kodlu akışkan 
tanımlanmıştır. AMESIM kütüphanesinde hali hazırda bulunan bu akışkanın, sıcaklık ve basınç 
değişimine bağlı özellik tabloları yine aynı kütüphanede tanımlıdır.  
 
Akışkan sıcaklığı, özellikle hava aracı görev başlangıç koşullarını değerlendirmek üzere -29 °C olarak 
seçilmiştir.  
 
Senaryoda, 1. saniyede pompa çalıştırılmış ve sistemde basınç dengesi oluşumu beklenmiştir. 2. 
saniyede, 3/2 valfin yönü adım girdi ile değiştirilmiş ve pistonların büyük alanlı kısmına denk gelecek 
şekilde sistemde debi oluşturulmuştur. Piston stroğu, yaklaşık 1.2 saniyede tamamlandıktan sonra 
basınç dengesinin oluşumu beklenmiştir. 4. saniyede 3/2 valfin yönü adım girdi ile ters çevrilmiş ve bu 
sefer eyleyici dönüş debisinin giriş debisinden fazla olması sağlamıştır. Piston stroğu, yaklaşık 1.3 
saniyede tamamlanmış ve 6. saniyede çalışması sonlandırılmıştır.  
 

 
Şekil 6. Eyleyici piston hareketi 

 
Şekil 7. deki debi değerleri basınç ve dönüş filtrelerinden elde edilmiştir. Pompa gövde kaçak debisi bu 
değerlere dahil değildir. 1. Saniyede ortalama 20 lpm debi ile sistem basınçlandırılmış ve 3000 psi 
değeri elde edilmiştir. 2. Saniyede 133 lpm debi kullanıcılara gönderilmiş ve kullanıcı çıkış debisi 108 
lpm dönüş hattına iletilmiştir. Yaklaşık 9 lpm olan gövde kaçak debisi, dönüş debisi ile birleşerek 
rezervuara iletilmiştir. Sonuç olarak rezervuar çıkış ve dönüş debisi arasında 16 lpm fark oluşmuştur.  
 
Şekil 7. de görülen ikinci debi talebi 4. saniyede oluşmuştur. Durağan durum halinde 99 lpm basınç 
hattında, 122 lpm dönüş hattında debi görülmektedir.  
 

 
Şekil 7. Eşdeğer kullanıcı sisteme gidiş ve dönüş debileri  
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Şekil 6. ve Şekil 7. de anlatılan senaryo dört farklı sürtünme davranışı ile koşturulmuştur. Her model 
için pompa emiş hattında oluşan basınç değişimi Şekil 8. de gösterilmektedir. Debi talebinin oluştuğu 
2. ve 4. saniyeler net gösterim için büyütülmüş olarak şeklin altında verilmiştir.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Pompa emiş basınçları 
 
Şekil 8. de, AMESIM yazılımında mevcut olan seçenekler ile oluşturulan farklı sürtünme seçenekleri ile 
aynı senaryo tekrarlanmış ve pompa emiş basınç değerleri çizdirilmiştir. Model-1 isimli eğride, 
sürtünme tanımlanmamıştır. Model-2 de basit sürtünme seçeneği seçilmiştir. Bu basit sürtünmede 
statik, Coulomb ve viskoz sürtünme etkileri dahil edilmiştir. Model-3 için ileri sürtünme modeli seçilmiş 
fakat Stribeck etkisi kapatılmıştır. Bu ileri modelin farkı yapışma limit hızını içermesidir. AMESIM de 
hali hazırda 0.001 m/s olarak tanımlanan bu değerden sonra pistonun kaymaya başladığı varsayımı 
yapılmıştır. Model-4 de ise fazladan Stribeck etkisi aktive edilmiştir.  
 
Model-1 ile gösterilen sürtünmesiz durumda oluşan emiş basıncı diğerlerinden her durumda yüksektir. 
Sürtünmenin dâhil edildiği diğer Model-2, Model-3 ve Model- 4 eğrilerinde minimum basınç 
değerlerinin aynı olduğu görülmüştür fakat durağan durum rezervuar basınçları farklı dolayısı ile 
basınç düşüşleri de farklıdır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Pompa emiş hattı basınç değerleri aşağıdaki gibi tablo haline getirilmiştir. Bu tabloda durağan durum 
rezervuar basıncı ile basınç düşüş dalgasının dip noktasındaki basınçların farkı görülmektedir.  
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Tablo 1. Emiş basınç değerleri  
 

Senaryolar Sürtünme 
davranışı 

Birinci debi 
talebinde basınç 

düşüşü, psid 

İkinci debi 
talebinde basınç 

düşüşü, psid 

Model- 1 Sürtünmesiz 38.65 22.75 
Model- 2 Basit sürtünme 48.01 23.35 
Model- 3 İleri sürtünme 45.64 21.81 
Model- 4 Stribeck etkisi 50.43 22.40 

 
 
Birinci debi talebinde oluşan basınç düşüşleri, ikincilerden çok daha yüksektir. Bunun sebebi yer 
çekimi yönü ihmal edilerek oluşturulan rezervuarda akışkan eksildiği için basınç düşmekte ve basıncı 
toparlayacak piston hareketinde, sürtünme ve piston ataleti sebebiyle gecikme oluşmaktadır.  
 
Model-1 de oluşan basınç düşüşü diğerlerine göre düşük olduğu için, sürtünme etkisini açıkça 
görebiliriz. Ayrıca en yüksek basınç düşüşü model-4 de oluştuğu için Stribeck etkisinin 
tanımlanmasının daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesinde etkili olduğu gözlenmiştir.  
 
İkinci debi talebinde ise, dönüş debisi oluşana kadar bir kısım akışkan kaybedildiğinden ötürü basınç 
düşmüş fakat ilk durumdan daha çabuk bir toparlama gözlenmiştir.  Sürtünme etkisi bu bölümde 1 psi 
altında kaldığı için ihmal edilebilir olarak değerlendirilmiştir.  
 
Ayrıca her koşulda çok ciddi basınç düşüşü olduğu yorumu yapılabilir. Yaklaşık ortalama 60 psi olan 
rezervuar basıncının en az 1/3 ü dinamik sebepler ile kaybedilmektedir. Bu ciddi basınç düşüşünün 
sebebi -29 °C de yüksek pompa debisi olsa da, daha detaylı görev döngüleri oluştuğunda bu konunun 
ele alınması gerektiği çıkarımının yapılması için yeterlidir. Zira bu kadar düşük sıcaklıkta sistemde 
direnç yükseleceği için, bu debilerin durağan durum halinde birden oluşması mümkün olmayabilir.  
 
Genel havacılık uygulamalarında kullanılan pratiğin, emiş basıncı hesabı için rezervuar sürtünme ve 
piston atalet davranışını içermediği bilinmektedir [4]. İlgili uygulama standartları, emiş borusunun çapı 
ve uzunluğu konusunda yönlendirmede bulunmakta fakat rezervuar basıncı, daima durağan durum 
halindeki sabit değer alınarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmada ise ilgili borulama eklenmediğinden, 
basınç düşüşlerinin borulama ile alakalı olmayan kısmı net bir şekilde gözlenmiştir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada hareketli mıknatıslı bir doğrusal kompresör topaklanmış parametre yaklaşımı ile 
modellenmiştir. Doğrusal kompresör modeli elektriksel ve mekanik yapılardan oluşan elektromekanik 
bir sistemdir. Sistemdeki sızıntı kayıpları, motor bakır kayıpları ve viskoz sürtünme etkileri modele 
dâhil edilirken, ısı kayıpları göz önüne alınmamıştır. Sistemde sıkıştırılan akışkan hava olup ideal gaz 
alınmış ve durum değişimi izentropik kabul edilmiştir. 
 
Kompresör pistonu hareketi, gaz basıncı, mekanik yay, viskoz sürtünme ve elektromanyetik kuvvetlere 
bağlıdır. Sıkıştırma sırasında, basınç belirli bir değere ulaşınca tahliye valfi açılmakta ve basınçlı hava 
sabit basınç altında dışarı atılmaktadır. Pistonun geri dönüşü sırasında ise basıncın emme basıncına 
düşmesi ile birlikte emme valfi açılarak sabit basınç altında hava girişi olmaktadır. Çalışmada emiş 
havası basıncı 100 kPa,  sıcaklığı 300 K seçilmiştir. Tahliye basınçları ise sırası ile 300 kPa ve 500 
kPa olarak alınmıştır. 
 
Yapılan benzetim çalışmalarında sisteme farklı frekanslarda ve genliklerde besleme gerilimi verilerek 
pistonun dinamik davranışı farklı basınç oranları altında incelenmiştir. Sıkıştırmanın izentropik olduğu 
varsayılarak motora verilen güç, kompresör çıkışındaki mekanik güç, elektriksel motor verimi, motorun 
çektiği akım, kompresöre etkiyen manyetik kuvvet, gaz emme debisi, gaz emme hacimsel verimi, 
piston strok uzunluğu hesaplanmış ve çalışma parametrelerinin bu değişkenlere olan etkisi 
incelenmiştir. Sonuçlar, rezonans frekansının çalışma şartlarına bağlı olarak değiştiğini ve rezonans 
durumu dışındaki çalışmalarda kompresör performansının süratle azaldığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğrusal kompresör, rezonans frekansı, mekanik yay, hareketli mıknatıslı lineer 
kompresör, serbest piston. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a moving magnet linear compressor is modeled with lumped parameter approach. The 
linear compressor model is an electromechanical system consisting of electrical and mechanical 
structures. Leakage losses, motor copper losses and viscous friction effects of the system are 
included in the model, while heat losses are disregarded. The compressed fluid in the system is air 
that is taken as an ideal gas and the change of state is accepted as isentropic. 
 
The motion of compressor piston depends on the forces of gas pressure, mechanical spring, viscous 
friction and electromagnetic. During the compression process, when the pressure reaches a certain 
value, the discharge valve opens and the compressed air is discharged with a constant pressure. 
Furthermore, during the return of the piston, when the pressure drops to the suction pressure, the 
suction valve opens and air enters with a constant pressure. In this study, the suction air pressure is 
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chosen as 100 kPa and the suction air temperature is 300 K. The discharge pressures are taken as 
300 kPa and 500 kPa, respectively. 
 
In the simulation studies, the dynamic behavior of the piston is investigated under different pressure 
ratios by giving supply voltages at different frequencies and amplitudes to the system. By assuming 
the compression is isentropic, the input power of the motor, the mechanical power at the compressor 
output, the electrical motor efficiency, the motor current, the magnetic force acting on the compressor, 
the gas suction flow rate, the gas suction volumetric efficiency, the piston stroke length is calculated 
and the effects of the operating parameters on these variables is investigated. The results show the 
resonance frequency changes depending on the operating conditions and the compressor 
performance decreases rapidly in operations other than the resonance condition. 
 
Key Words: Linear compressor, resonance frequency, mechanical spring, moving magnet linear 
compressor, free piston. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Geleneksel pistonlu kompresörlerde, piston bir krank biyel mekanizmasına bağlıdır. Krank milinin 
dönmesi ile piston, silindir içinde ileri geri hareket ederek silindir içindeki akışkanın basınçlandırılması 
ve tahliye edilmesi işlemlerini gerçekleştirir. Fakat bu kompresörlerde piston kolu bağlantı noktalarında 
ve piston ve silindir yan duvarları arasında oluşan yanal kuvvetler sürtünmeyi arttırır ve enerji kaybına 
neden olur. Sürtünmeyi azaltmak ve hareketli elemanların soğutulmasını sağlamak amacıyla 
kompresörle birlikte çalışacak bir yağlama mekanizmasına ihtiyaç duyulur. Yağlama pompasının ek 
enerji gereksiniminin yanı sıra, soğutma kompresörlerinde soğutucu akışkanın yağlama yağı ile uyumu 
gerekmekte, yağın bir kısmı akışkan ile birlikte soğutma devresine geçerek kondenser ve 
evaporatördeki ısı transferini düşürmektedir. 
 
Doğrusal kompresörlerde, krank biyel mekanizması kaldırılarak silindir içindeki piston mekanik yaylara 
bağlanmıştır. Silindir etrafında bulunan sargılar enerjilendirilerek pistona bir manyetik kuvvet etki 
etmekte ve pistonun hareketi sağlanmaktadır. Silindir ve piston arasında çok küçük bir radyal boşluk 
(5-10 μm) bulunmaktadır. Doğrusal kompresörlerin en büyük avantajlarından birisi piston kolundan ileri 
gelen yanal kuvvetlerin olmamasından dolayı yağsız olarak çalıştırılabilmesidir. Yağlama yağının 
soğutkana karışmaması soğutma ve kriyojenik uygulamalarda kullanım üstünlüğü sağlamaktadır. 
Diğer yandan, piston hareketinin piston kolu tarafından sınırlandırılmamış oluşu, durma noktasının 
yerinin gaz basıncı ve diğer çalışma şartları ile değişmesine neden olur.  Bu durum, pistonun çalışma 
dinamiğinin incelenmesini zorlaştırmaktadır.  
 
Genel olarak bir doğrusal motorun verimi ve güç faktörü, stator sargıları ve hareketli piston arasında 
bulunan hava aralığının genişliğinden dolayı döner motorlardan daha düşüktür. Fakat pistonun 
hareketinin rezonans frekansında gerçekleştiği durumda gerekli elektrik akımı miktarı küçülmekte, 
motor verimi artmakta ve motor ölçüleri de küçülmektedir. Bunun sağlanabilmesi için piston yüksek 
katılıkta mekanik yaylar üzerine bağlanmaktadır. Ayrıca bu mekanik yaylar sayesinde silindir içinde 
basınçlandırılan akışkanın piston hareketine yapabileceği bozucu etkiler de azaltılmaktadır. Rezonans 
frekansı değerine piston yay mekanizmasının efektif kütlesi, gazın basıncı ve mekanik yay katsayısı 
gibi değerler etki etmektedir.  Farklı basınç oranlarıyla silindir içerisinde sıkıştırılan gaz, piston 
üzerinde yay etkisi oluşturmaktadır. Fakat bu etki doğrusal olmayıp, eşdeğer yay katsayısının 
hesaplanmasında bu durum göz önüne alınmalıdır.  
 
Hâlihazırda doğrusal kompresörler buzdolabı soğutma çevrimlerinde geleneksel kompresörlere 
alternatif olarak kullanılmaktadırlar. Yapılan bir çalışmada, buzdolabı çevrimi için hazırlanmış bir 
doğrusal kompresör geleneksel pistonlu kompresör ile karşılaştırılmıştır. Daha düşük güçlerde 
doğrusal motor veriminin, indüksiyon motorundan yüksek olduğu ve indüksiyon motor veriminin 
yüksek güçlerde iyileştiği belirtilmiştir. Yapılan tasarımla Eddy akımı kayıplarının azaltıldığı doğrusal 
motor veriminin % 86 seviyesine çıktığı ve aynı çalışma şartları altında indüksiyon motor veriminin % 
60’ da kaldığı söylenmiştir. İki kompresörde de oluşan basınç düşüşlerinin benzer olduğundan 
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bahsedilmiştir. Benzer çalışma şartlarında doğrusal kompresörün izentropik veriminin % 52 ile % 60 
arasında, geleneksel pistonlu kompresörün veriminin % 28 ile % 45 arasında değiştiği belirtilmiştir. 
Hacimsel verim açısından bakıldığında ise geleneksel kompresörün doğrusal kompresöre sağladığı 
üstünlükten bahsedilmiştir. Bunun sebebi olarak da krank biyel mekanizması sayesinde tam olarak 
istenen piston strok uzunluğuna ulaşılabildiği fakat doğrusal kompresörlerde pistonun tahliye valfine 
çarpmaması için arada küçük de olsa bir boşluk bırakılması gerektiği gösterilmiştir[1]. 
 
Literatürde mevcut incelemelerde, yağlama gerektirmeyen yapısı sayesinde doğrusal kompresörlerin 
küçük yapılı sistemlere entegre edilerek elektronik devre soğutmasında kullanılabileceğinden 
bahsedilmiştir[2]. Doğrusal kompresör prototipiyle geleneksel pistonlu kompresörler karşılaştırılarak 
farklı ölü hacimlerin (pistonun ulaştığı üst nokta ile tahliye valfi arasındaki hacim) kullanıldığı 
uygulamalarda doğrusal kompresörlerin daha verimli çalıştığı belirtilmiştir[3]. Doğrusal kompresörle 
fırçasız doğru akımlı geleneksel pistonlu kompresör karşılaştırılarak güç tüketiminin doğrusal 
kompresörde % 10 daha az olduğu söylenmiştir[4]. Doğrusal kompresörlerin toplam verim açısından 
geleneksel pistonlu kompresörlere göre % 20 ile % 30 arasında daha iyi sonuç verdiği 
paylaşılmıştır[5]. 
 
Düşük sürtünme kayıplarından dolayı doğrusal kompresörlerin geleneksel pistonlu kompresörlere göre 
daha yüksek verimlere ulaştıkları aktarılmıştır[6]. Doğrusal kompresörlerle geleneksel pistonlu 
kompresörlerin karşılaştırıldığı çalışmada buzdolapları için doğrusal kompresörlerin daha yüksek 
verimlere çıktığı ve farklı soğutma kapasiteleri kontrolü için daha iyi bir alternatif sunduğu 
belirtilmiştir[7]. Hâlihazırda üretilen veya üzerinde çalışılan doğrusal kompresörlerin üç adet çeşidi 
vardır. Bunlar hareketli bobinli, hareketli demirli ve hareketli mıknatıslı tip doğrusal kompresörlerdir[8]. 
 
Doğrusal kompresörlerde yüksek akı yoğunluklu Neodyum mıknatısların hareketli mıknatıs olarak 
kullanılması ile hareketli kısmın kütlesi azalmakta ve hafif piston yapısı yay tasarımını 
kolaylaştırmaktadır.  Bu tip doğrusal kompresörler ev tipi buzdolaplarında yaygın olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Öte yandan, doğrusal kompresörlerde pistonun durma noktası ve buna bağlı olarak 
soğutma kapasitesi, besleme akımının gerilimi ayarlanarak değiştirilebilmektedir. Bu çalışmada, bir 
Matlab Simulink modeli kurularak, elektriksel besleme geriliminin farklı frekans ve genlikleri için piston 
davranışı ve kompresör kapasite ve veriminin değişimi incelenmiştir. Motor tork sabiti ve omik direncin 
tanımlanması ile motor kayıpları ayrıca hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
2. DOĞRUSAL KOMPRESÖR MODELİ 
 
Bu çalışmada, hareketli mıknatıslı bir doğrusal kompresör Matlab® Simulink® programı kullanılarak 
modellenmiştir. Sıkıştırılan gaz hava olup ideal gaz davranışı göstermektedir. Çözümlerde, ısı 
kayıpları göz önüne alınmayarak havanın durum değişimi izentropik (tersinir adyabatik) olarak 
modellenmiştir.  Sonraki aşamada sızıntı kayıpları ve viskoz sürtünme modele dâhil edilmiş, ancak 
silindir içindeki hava için izentropik durum değişimi yaklaşımı korunmuştur. 
 
Şekil 1’de bu çalışmada modellenen doğrusal kompresörün şematik yapısı verilmiştir. Modelin 
boyutlandırılmasında ticari bir kompresöre ait ölçüler esas alınmıştır[9]. 
 
Verilen kompresör R134a için geliştirilmiş bir soğutma kompresörü olmakla birlikte burada çalışma 
akışkanı olarak hava kullanılmıştır. Kompresör modeli, elektriksel ve mekanik kısımları içermektedir. 
Sisteme farklı frekanslarda ve genliklerde besleme gerilimi verilerek piston hareketinin değişimi 
incelenmiştir. Çalışma farklı basınç oranları için tekrarlanmıştır. Modelde çıktı olarak, motora verilen 
güç, kompresör çıkışındaki mekanik güç, elektriksel motor verimi,  motorun çektiği akım, kompresöre 
etkiyen manyetik kuvvet, gaz emme debisi, gaz emme hacimsel verimi ve piston strok uzunluğu 
alınmış ve farklı çalışma şartlarına göre değişimleri belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Doğrusal kompresör modeli (şematik) 

 
Model boyutlandırılmasında kullanılan ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 1.  Doğrusal Kompresör Sabitleri [9]. 
 

Tanım Değişken Değer Birim 
Piston Çapı Dp 26,5 mm 

Piston Uzunluğu Lp 79,6 mm 
Piston Efektif Kütlesi mefek,p 0,632 kg 

Mekanik Yay Katsayısı km 45,66 N/mm 
Silindir Piston Arası Boşluk b 5 μm 

Motor Tork Sabiti α 75 N/A 
Motor Direnci R 15,7 Ω 

Motor Endüktansı L 450 mH 
 
 
2.1. Dinamik Analiz 
 
Piston hareketi, gaz basıncı diferansiyel kuvvetine, mekanik yay kuvvetine, viskoz sürtünme kuvvetine 
ve elektromanyetik kuvvete bağlıdır. Pistona etkiyen kuvvetlerin dinamik denklemi aşağıda verilmiştir. 
 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝�̈�𝑥𝑝𝑝 +  𝑐𝑐�̇�𝑥𝑝𝑝 +  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑥𝑥𝑝𝑝 + (𝑃𝑃(𝑡𝑡) −  𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒)𝐴𝐴𝑝𝑝 =  𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑡𝑡)                                           (1) 
 
(1) eşitliğinde 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝 piston ve hareketli mıknatıs düzeneğinin efektif kütlesini, 𝑓𝑓𝑠𝑠ü𝑟𝑟 viskoz sürtünme 
kuvvetini, 𝑘𝑘𝑚𝑚 yay katsayısını, 𝐴𝐴𝑝𝑝 piston yüzey alanını, 𝑥𝑥𝑝𝑝 ve �̇�𝑥𝑝𝑝 ise pistonun anlık yer değiştirmesini ve 
hızını temsil etmektedir.   
 
Sıkıştırma sırasında, basınç belirli bir değere ulaşınca tahliye valfi açılmakta ve basınçlı hava dışarı 
atılarak basınç sabit kalmaktadır. Pistonun geri dönüşü sırasında da basıncın emme basıncına 
düşmesi ile birlikte emme valfi açılarak hava girişi olmakta ve basınç sabit kalmaktadır.  
 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 ≤ 𝑃𝑃 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒                           (2) 
 
(2) eşitliğinde görüldüğü gibi çalışma basıncı, emme ve tahliye basınçları arasında değişmektedir. 
Tahliye basıncının emme basıncına oranı “Basınç Oranı” olarak tanımlanmaktadır.  

Silindir Üst 
Noktası 
(sabit) 

Tahliye 
Odası 

Emme 
Hattı 

Hareketli 
Piston 

Gaz Sıkıştırma 
Odası 

Mekanik Yaylar Tahliye 
Valfi 

+x 
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𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙

             (3) 
 
Doğrusal kompresörün hareket denklemi yazılırken silindir içindeki gazın etkisi sönüm ve yay 
katsayısına eklenmektedir[10]. 
 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝�̈�𝑥𝑝𝑝 +  (𝑐𝑐𝑠𝑠ü𝑟𝑟 +  𝑐𝑐𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔)�̇�𝑥𝑝𝑝 + (𝑘𝑘𝑚𝑚 −  𝑘𝑘𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔)𝑥𝑥𝑝𝑝 =  𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑡𝑡)         (4) 
 
(4) eşitliğinde  𝑐𝑐𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 gazın eşdeğer sönümleme katsayısı, 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 ise gazın piston tarafından 
sıkıştırılmasından dolayı oluşan gaz yayı katsayısıdır. 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 (5) eşitliğinden, 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 ise (6) eşitliğinden 
türetilmiştir. Gazdan gelen ortalama sönüm etkisi, çevrime (gaza) verilen net işe eşitlenmektedir[9]: 
 

∮ 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑡𝑡𝑠𝑠�̇�𝑥𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 =  ∮𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑              (5) 
  
Silindir içerisinde sıkıştırılan gaz doğrusal olmayan bir etki oluşturmaktadır. Gazın yaptığı bu etki 
sebebiyle basit bir doğrusallaştırma yaklaşımıyla yaklaşık olarak bir gaz yayı katsayısı 
hesaplanmaktadır[11]. Sıkıştırılan gazdan kaynaklı gaz yayı katsayısı ve rezonans frekansı hesabı 
aşağıdaki gibi yapılmıştır[12]. 
 

𝑘𝑘𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 =  
�𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙− 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙�𝐴𝐴𝑝𝑝

𝑥𝑥𝑝𝑝
                                    (6) 

 

𝜔𝜔𝑛𝑛 =  �
𝑒𝑒𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔+ 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒,𝑝𝑝

                                     (7) 

 
𝑓𝑓 =  𝜔𝜔𝑛𝑛

2𝜋𝜋
                          (8) 

 
(7) eşitliğinde toplam yay katsayısı kullanılarak sistemin rezonans frekansındaki açısal hızı, (8) 
eşitliğinde ise rezonans frekansı hesaplanmaktadır. 
 
Gaz yayının sistemin doğrusallığını bozacak yönde etki yaptığı söylenmişti. Bu sebeple yay katsayısı 
yüksek olan bir mekanik yay kullanılarak rezonans frekansı hesabında baskın terim haline 
getirilmektedir. 
 
 
2.2. Piston Denge Durumu Sapması (Bias) 
 
Doğrusal kompresör enerjilendirilmeden önce silindir içindeki emme ve tahliye basınçları birbirine eşit 
olduğu için piston denge durumundadır (X0). Başlangıçtaki bu denge noktası, kompresörün tasarımına 
yani mıknatısların konumuna, mekanik yayın yerleştirilmesine, motor gücüne vb. tasarım 
parametrelerine göre seçilmektedir. Fakat kompresör çalışmaya başladıktan sonra silindir içindeki 
basınç ile kompresör kabı arasındaki basınç farklılaşmaya başlamaktadır. Bu sebeple de piston için 
yeni bir denge noktası oluşmaktadır (Xm). Denge noktasındaki bu değişim “piston bias” (pistonun 
sapması) olarak tanımlanır[13]. 
 

𝑋𝑋𝑏𝑏𝑙𝑙𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑋𝑋𝑚𝑚 −  𝑋𝑋0                                     (9) 
 
Eğer,  𝑋𝑋0 <  𝑋𝑋𝑚𝑚 ise bias pozitiftir. Yani pistonun sıkıştırdığı gazın basınç kuvveti pistonu, yeni bir denge 
noktası oluşana kadar silindirin alt ölü noktasına doğru itmektedir. Bu durumda piston ile tahliye valfi 
arasında bir boşluk kalır. Dolayısıyla gazın tahliye işlemi sırasında piston valfe temas etmemektedir. 
Doğrusal kompresörlerin çalışması esnasında istenen durum budur. 
 
 
2.3. Elektrik Devresi Analizi 
 
Doğrusal kompresörün doğrusal motor kısmında oluşturulan manyetik kuvvet (10) eşitliğinde 
gösterilmektedir. Burada 𝛼𝛼 motor tork sabiti, 𝑖𝑖 ise devre akımıdır. 
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𝐹𝐹𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛 =  𝛼𝛼 𝑖𝑖                        (10) 
 
Devre akımı, (11) eşitliğinden elde edilmektedir. 
 

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠 −  𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐿𝐿𝛼𝛼̇+ 𝑅𝑅𝛼𝛼 +  1
𝐶𝐶

 ∫ 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑡𝑡                    (11) 
 
Yukarıdaki eşitlikte 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠 besleme gerilimi, 𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑡𝑡) stator sargılarının oluşturduğu manyetik alan içinde 
piston hareketi sebebiyle indüklenen zıt elektromotor kuvvetini temsil etmektedir. Faraday Kanunu’na 
göre indüklenen bu gerilim (12) eşitliğinde ifade edilmektedir. 
 

 𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵�̇�𝑥𝑝𝑝 =  𝛼𝛼�̇�𝑥𝑝𝑝                      (12) 
 
Bu eşitlikte 𝐵𝐵 manyetik akı yoğunluğunu, 𝐵𝐵 iletkenin uzunluğunu, α ise motor emk sabitini 
belirtmektedir. Motor emk sabiti, emk hesabında kullanılmaktadır. Motor etiketine yazılmaktadır veya 
deneysel verilerle elde edilebilmektedir. Motor tork sabiti, motor emk sabitine eşit olarak alınmaktadır 
ve genel adları motor faktörüdür. 
 
 
2.4. Gaz Davranışının Analizi 
 
Pistona etkiyen gaz basıncı kuvveti (13) eşitliğinde hesaplanmaktadır. 
 

𝐹𝐹𝑏𝑏𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∙ (𝑃𝑃 − 𝑃𝑃0)                      (13) 
 

(13) eşitliğinde, 𝑃𝑃0 değeri pistonun emme valfi tarafındaki basınç olup akışkanın emiş basıncına eşit 
alınmaktadır.  𝑃𝑃 ise sıkıştırma odasında sıkıştırılan akışkanın o andaki basıncıdır.  Akışkanın ideal gaz 
davranışı göstermesi ve izentropik olarak durum değiştirmesi halinde, 𝑣𝑣 akışkanın özgül hacmi ve k 
özgül ısı oranı olmak üzere sıkıştırma hacmi içerisindeki basınç değişimi (14) eşitliğinde ifade 
edilmektedir.  
 

𝑃𝑃 ∙ 𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡                       (14) 
 
Sıkıştırılan akışkanın herhangi bir andaki özgül hacmi sıkıştırma hacminin mevcut akışkan kütlesine 
bölünmesi ile (15) eşitliğindeki gibi bulunmaktadır. 
 

𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔

                                   (15) 

 
Doğrusal kompresör modelinde, emme ve tahliyenin yanı sıra sızıntı hızı da göz önüne alınarak 
akışkanın özgül hacminin değişimi ve buradan hareketle basıncı anlık olarak hesaplanmaktadır. 
 
 
2.5. Sızıntı Kaybı ve Viskoz Kuvvetler 
 
Piston yan yüzeyleri ile silindir arasında olan gaz sızıntısının hesaplanması için bir yüzeyi hareketli 
kanalda Couette akışı tanımlanarak yan yüzeydeki gazın pistona göre ortalama bağıl hızı 
hesaplanmıştır:   
 

𝑑𝑑𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 = �(𝑃𝑃− 𝑃𝑃0) 𝑏𝑏2 
12 𝜇𝜇 𝐿𝐿𝑝𝑝

−  𝑉𝑉𝑝𝑝
2
�                       (16) 

 
Sızıntı kütlesel debisi, bağıl hız ile akış kesiti ve yoğunluğun çarpılması ile hesaplanır: 
   

�̇�𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔 = �(𝑃𝑃− 𝑃𝑃0) 𝑏𝑏2 
12 𝜇𝜇 𝐿𝐿𝑝𝑝

−  𝑉𝑉𝑝𝑝
2
�  𝜌𝜌𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔  𝜋𝜋 𝐷𝐷𝑝𝑝  𝑠𝑠                       (17) 
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(17) eşitliğinde 𝑑𝑑𝑝𝑝 piston hızı, 𝜌𝜌𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 akışkanın ortalama yoğunluğu ve 𝜇𝜇 ise dinamik viskozite 
değeridir. Piston yan yüzeylerine etki eden sürtünme kuvveti Couette akışının etkisi göz önüne 
alınarak hesaplanmıştır: 
 

𝐹𝐹𝑠𝑠ü𝑟𝑟 = π · D𝑝𝑝 ∙ �
𝑏𝑏
2
∙ �𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙 − 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑡𝑡ğ� − 𝜇𝜇 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝

𝐿𝐿
𝑏𝑏
�                       (18) 

 
(18) eşitliğinde ilk terim, piston ve silindir arasındaki eksene dik yöndeki çevre alanına etki eden 
hidrostatik kuvvetleri, ikinci terim ise piston hızından gelen viskoz sürtünme kuvvetlerini temsil 
etmektedir. 
 
 
2.6. Performans Parametreleri 
 
Bu çalışmada sabit emme ve tahliye basıncı için elektrik motoru besleme geriliminin ve frekansının 
değiştirilmesi ile kapasite ve performans değerlerinin değişimi incelenmiştir. İncelenen performans 
değerleri doldurma verimi, motor elektriksel motor verimini, kompresörün özgül güç tüketimi ve 
kompresör izentropik verimidir.  
 
Doğrusal kompresörün motor verimi, motorun kompresöre verdiği çıkış gücünün, motora verilen giriş 
gücüne oranıdır. Motorun oluşturabileceği maksimum güç, motor sargı direncine, eşdeğer reaktansa 
göre değişmektedir. Motor verimi, (19) eşitliğinde hesaplanmıştır. 
 

𝜂𝜂𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟 = �̇�𝑊ç𝚤𝚤𝑒𝑒𝚤𝚤ş

�̇�𝑊𝑔𝑔𝑙𝑙𝑔𝑔𝑙𝑙ş
                       (19) 

 
Doğrusal kompresörün sıkıştırma için özgül mekanik güç tüketimi, kompresörün tahliye ettiği akışkan 
miktarı başına verilen mekanik güç olarak tanımlanmaktadır. (20) eşitliğinde gösterilmektedir. 
 

𝑤𝑤 = �̇�𝑊ç𝚤𝚤𝑒𝑒𝚤𝚤ş

�̇�𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
                       (20) 

 
Öte yandan, ideal gaz sıkıştırılan izentropik bir kompresörün özgül güç tüketimi aşağıdaki gibidir. 
  

𝑤𝑤 = 𝑒𝑒
𝑒𝑒−1

 𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒  �𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑒𝑒−1) 𝑒𝑒⁄ − 1�                      (21)     
 
(21) eşitliğinde 𝑘𝑘 izentropik indeks, 𝑅𝑅 ideal gazın gaz sabiti, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒   ise gazın emiş durumundaki 
sıcaklığıdır. Kompresörün kayıplar göz önüne alınarak hesaplanan izentropik verimi (22) eşitliğinde 
verilmektedir. 
 

𝜂𝜂𝑙𝑙𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝 =
𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙∙𝑤𝑤

𝑊𝑊𝑔𝑔𝑙𝑙𝑔𝑔𝑙𝑙ş
                      (22) 

 
İncelenen diğer bir performans parametresi hacimsel verim veya doldurma verimidir. Doldurma verimi, 
her bir piston strokunda silindir içine emilen havanın, strok hacmi başına düşen emiş havasına oranı 
olarak tanımlanmaktadır. 
 

𝜂𝜂ℎ𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙 = 𝑉𝑉𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑡𝑡𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒

                      (23) 
 
 
 
3. PARAMETRİK ÇALIŞMA 
 
Çalışma kapsamında oluşturulan modelde çalışma akışkanı hava olarak seçilmiştir. Emme basıncı 
100 kPa ve emme sıcaklığı 300 K alınmıştır.  Tahliye basınçları ise 300 ve 500 kPa olarak seçilmiştir. 
Hava için gaz sabiti (R) 0,287 kJ/kg-K standart çalışma şartlarında özgül ısı oranı (k) 1,4 olmaktadır. 
Verilen emme şartlarındaki havanın özgül hacmi 0,861 m3/kg olarak hesaplanmıştır.  
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Yukarıda ve tablo 1’de verilen bilgiler esas alınarak simülasyon çalıştırılmaktadır. Simülasyon 
sırasında doğrusal kompresörün elektriksel motor veriminin, hava hacimsel emme debisinin, 
kompresörün özgül güç tüketiminin, hacimsel verimin, piston strokunun, motordan çekilen akımın, 
manyetik kuvvetin ve piston salınım frekansının değişimi gözlenmektedir. 300 kPa tahliye basıncı için 
besleme gerilimi frekansı 49 ile 58 Hz arasında değişmektedir ve besleme gerilimi genlikleri ise 90, 95 
ve 100 V olmaktadır. 500 kPa tahliye basıncı için besleme gerilimi frekansı 51 ile 60 Hz arasında 
değişmektedir ve besleme gerilimi genlikleri ise 140, 145 ve 150 V olmaktadır. 
 
Tablo 2’de tahliye basıncının 300 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 90 V olduğu durumda farklı 
besleme gerilimi frekansındaki sonuçlar görülmektedir. Elektriksel motor verimi en yüksek 50 Hz’ de 
olmaktadır. Fakat bu frekansta üretilen ve aktarılan güç yetersizdir. Maksimum güç üretimi 52 Hz’ de 
çalışırken olmaktadır. Ayrıca emme debisi miktarı, hacimsel verim, piston stroku da en yüksek bu 
frekansta olmaktadır. Bu çalışma şartları için en uygun frekans 52 Hz’dir. 
 
 
Tablo 2. BO 3 ve gerilim genliği 90 V olduğu durumda farklı frekanslardaki sonuçlar 

 
 
Tablo 3’te tahliye basıncının 300 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 95 V olduğu durumda farklı 
frekanslardaki sonuçlar görülmektedir. Elektriksel motor verimi 50 Hz’ de en yüksektir. Fakat bu 
frekansta üretilen ve aktarılan güç yetersizdir. Emme debisi miktarı, hacimsel verim, piston stroku en 
yüksek 51 Hz’ de çalışırken olmaktadır. Bu çalışma şartları için en uygun frekans 51 Hz’dir. 
 
 
Tablo 3. BO 3 ve gerilim genliği 95 V olduğu durumda farklı frekanslardaki sonuçlar 

 
Tablo 4’te tahliye basıncının 300 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 100 V olduğu durumda farklı 
frekanslardaki sonuçlar görülmektedir. Elektriksel motor verimi 49 Hz’ de en yüksek olarak 
görülmektedir. Fakat maksimum güç üretimi 51 Hz’ de çalışırken olmaktadır. Ayrıca emme debisi 
miktarı, hacimsel verim, piston stroku da en yüksek bu frekansta olmaktadır. Bu çalışma şartları için 
en uygun frekans 51 Hz’dir. 

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 300 3,9185 3,2909 83,98 25469 111550 19,15 8,30 3,30 5,00 49 95 0,22 16,71 49,0000
100 300 24,3594 22,1189 90,80 171210 111280 75,61 9,90 1,70 8,20 50 95 0,37 28,00 49,9971
100 300 41,5366 34,3472 82,69 266000 111250 92,38 10,90 0,65 10,25 51 95 0,64 48,01 50,9992
100 300 42,3155 33,5857 79,37 260120 111240 90,72 10,80 0,78 10,02 52 95 0,72 54,32 52,0000
100 300 40,0841 30,8338 76,92 238800 111250 86,54 10,50 1,10 9,40 53 95 0,75 56,57 53,0000
100 300 36,9019 27,5608 74,69 213450 111250 81,27 10,20 1,40 8,80 54 95 0,76 57,32 54,0000
100 300 33,4376 24,2196 72,43 187570 111260 75,32 9,90 1,70 8,20 55 95 0,76 57,19 55,0000
100 300 29,9602 20,9769 70,02 162460 111270 68,87 9,60 2,00 7,60 56 95 0,75 56,50 56,0000
100 300 26,5738 17,8851 67,30 138500 111280 61,98 9,40 2,30 7,10 57 95 0,74 55,75 57,0000
100 300 23,3077 14,9468 64,13 115740 111300 54,64 9,10 2,50 6,60 58 95 0,73 54,73 58,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 300 1,2781 0,6722 52,59 5179 113010 4,30 8,00 3,60 4,40 49 90 0,22 16,14 49,0000
100 300 9,5978 9,0365 94,15 70209 111220 42,98 8,80 2,80 6,00 50 90 0,23 17,29 50,0096
100 300 33,0587 28,3092 85,63 219190 111260 84,69 10,40 1,20 9,20 51 90 0,52 39,09 50,9974
100 300 37,4099 30,3450 81,11 235020 111250 86,68 10,50 1,10 9,40 52 90 0,65 48,67 52,0000
100 300 36,5179 28,5641 78,22 221230 111250 83,48 10,30 1,30 9,00 53 90 0,70 52,30 53,0000
100 300 34,0800 25,8123 75,74 199910 111250 78,64 10,10 1,50 8,60 54 90 0,72 53,71 54,0000
100 300 31,1009 22,8030 73,32 176600 111260 72,92 9,80 1,80 8,00 55 90 0,72 54,09 55,0000
100 300 27,9644 19,7886 70,76 153250 111270 66,59 9,50 2,10 7,40 56 90 0,72 53,87 56,0000
100 300 24,8274 16,8601 67,91 130570 111280 59,74 9,30 2,30 7,00 57 90 0,71 53,28 57,0000
100 300 21,7475 14,0404 64,56 108720 111300 52,41 9,10 2,60 6,50 58 90 0,70 52,57 58,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )
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Tablo 4. BO 3 ve gerilim genliği 100 V olduğu durumda farklı frekanslardaki sonuçlar 
 

 
Yukarıdaki çalışma basınçlarında, ideal gaz sıkıştırılan izentropik bir kompresörün özgül güç tüketimi 
(21) eşitliği kullanılarak 111 210 J/kg olarak hesaplanmıştır. Tablolarda gösterilen özgül güç 
tüketiminin bu değere çok yakın olduğu görülmektedir. 
 
Aşağıdaki grafiklerde ise elektriksel motor veriminin, emme debisinin, hacimsel verimin ve piston 
strokunun farklı frekanslardaki değişimleri gözlenmektedir. Şekil 2’de farklı frekanslarda elektriksel 
motor veriminin değişimi görülmektedir. 
 

 
Şekil 2. BO 3, 90-95-100 V için farklı frekanslarda elektriksel motor verimi değişimi 

 
Şekil 3’te emme debisinin farklı frekanslar için değişimi görülmektedir. Emme debisi en uygun çalışma 
frekansında en yüksek değeri alırken diğer frekanslarda düşüşe geçmektedir. 
 
 
 
 

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 300 9,1244 8,4050 92,12 6515 111300 41,31 8,70 2,90 5,80 49 100 0,23 17,42 49,0020
100 300 42,3193 36,0737 85,24 278690 111400 94,92 11,10 0,44 10,66 50 100 0,57 42,65 49,9829
100 300 48,7265 39,0336 80,11 302310 111240 97,37 11,30 0,24 11,06 51 100 0,75 56,01 51,0000
100 300 46,9124 36,4826 77,77 282550 111240 93,97 11,00 0,53 10,47 52 100 0,79 59,56 52,0000
100 300 43,5760 32,9880 75,70 255490 111250 89,23 10,70 0,88 9,82 53 100 0,81 60,69 53,0000
100 300 39,7217 29,2661 73,68 226660 111250 83,68 10,30 1,20 9,10 54 100 0,81 60,69 54,0000
100 300 35,7972 25,6206 71,57 198420 111260 77,58 10,00 1,60 8,40 55 100 0,80 60,04 55,0000
100 300 31,9872 22,1613 69,28 171630 111260 71,04 9,70 1,90 7,80 56 100 0,79 59,29 56,0000
100 300 28,3531 18,9110 66,70 146450 111270 64,12 9,50 2,20 7,30 57 100 0,77 58,01 57,0000
100 300 24,8995 15,8556 63,68 122780 111290 56,79 9,20 2,40 6,80 58 100 0,76 57,00 58,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )
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Şekil 3. BO 3, 90-95-100 V için farklı frekanslarda emme debisi değişimi 

 
Şekil 4’te farklı frekanslardaki hacimsel verimler görülmektedir. Doğrusal kompresör için farklı besleme 
gerilimi genlikleri seçilmiştir. Düşük genliklerde pistonun ulaşabildiği en üst nokta ile tahliye valfi 
arasındaki boşluk fazla olmaktadır. Bu da ölü hava hacmini arttırıp kompresörün hacimsel verimini 
süratle düşürür. 
 

 
Şekil 4. BO 3, 90-95-100 V için farklı frekanslarda hacimsel verim değişimi 
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Şekil 5’te farklı frekanslarda piston strok değişimi görülmektedir. Yüksek genliklerde piston tahliye 
valfine daha çok yaklaşabildiği için strok uzunluğu artmıştır. Bu durum da hacimsel verimin ve emme 
debisinin artmasını sağlamıştır. 
 

 
Şekil 5. BO 3, 90-95-100 V için farklı frekanslarda piston strok değişimi 

 
 
Tablo 5’te tahliye basıncının 500 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 140 V olduğu durumda farklı 
frekanslardaki sonuçlar görülmektedir. Elektriksel motor verimi 52 Hz’ de en yüksektir. Fakat bu 
frekansta üretilen ve aktarılan güç yetersizdir. Maksimum güç üretimi 54 Hz’ de çalışırken olmaktadır. 
Ayrıca emme debisi miktarı, hacimsel verim, piston stroku da en yüksek bu frekansta olmaktadır. Bu 
çalışma şartları için en uygun frekans 54 Hz’dir. 
 
 
Tablo 5. BO 5 ve gerilim değeri 140 V olduğunda farklı frekanslarda sonuçlar 

 
 

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 500 1,9109 0,4824 25,24 2320 187280 1,25 9,60 3,00 6,60 51 140 0,34 25,23 51,0000
100 500 29,2430 27,1726 92,92 133310 176190 53,25 10,60 1,90 8,70 52 140 0,42 31,32 52,0151
100 500 61,5286 53,4576 86,88 261580 176110 83,01 11,60 0,85 10,75 53 140 0,71 52,97 52,9999
100 500 68,0074 56,8429 83,58 278140 176110 85,10 11,70 0,76 10,94 54 140 0,83 62,33 54,0000
100 500 68,5655 55,6067 81,10 272090 176110 82,97 11,70 0,85 10,85 55 140 0,90 67,63 55,0000
100 500 66,6320 52,5208 78,82 256980 176120 79,12 11,50 1,00 10,50 56 140 0,94 70,74 56,0000
100 500 63,2577 48,4025 76,52 236820 176130 74,16 11,40 1,20 10,20 57 140 0,97 72,66 57,0000
100 500 58,9311 43,6274 74,03 213450 176150 68,33 11,20 1,40 9,80 58 140 0,98 73,87 58,0000
100 500 53,9270 38,4028 71,21 187880 176170 61,73 11,00 1,70 9,30 59 140 0,99 74,50 59,0000
100 500 48,4030 32,8427 67,85 160660 176210 54,36 10,80 1,90 8,90 60 140 1,00 74,85 60,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )
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Tablo 6’da tahliye basıncının 500 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 145 V olduğu durumda farklı 
frekanslardaki sonuçlar görülmektedir. Frekansın 50 Hz olduğu durumda kompresöre yeterli güç 
aktarılamadığı için hava tahliyesi olmamaktadır. Elektriksel motor verimi 52 Hz’ de en yüksektir. Fakat 
bu frekansta üretilen ve aktarılan güç yetersizdir. Maksimum güç üretimi 54 Hz’ de çalışırken 
olmaktadır. 53 ve 54 Hz’ deki piston strokları ve hacimsel verim değerleri birbirine çok yakın 
olmaktadır. Emme debisi ise 54 Hz’ de en yüksek değerine ulaşmaktadır. 
 
Tablo 6. BO 5 ve gerilim değeri 145 V olduğunda farklı frekanslarda sonuçlar 
 

 
      
Tablo 7’de tahliye basıncının 500 kPa ve besleme gerilimi genliğinin 150 V olduğu durumda farklı 
frekanslardaki sonuçlar görülmektedir. Bu genlikte en yüksek stroklara ulaşılmaktadır. Frekansın 50 
Hz olduğu durumda kompresöre yeterli güç aktarılamadığı için hava tahliyesi olmamaktadır. Elektriksel 
motor verimi 51 Hz’ de en yüksek olarak görülmektedir. Fakat bu frekansta üretilen ve aktarılan güç 
yetersizdir. Maksimum güç üretimi 54 Hz’ de çalışırken olmaktadır. Emme debisi miktarı, hacimsel 
verim, piston stroku ise en yüksek 53 Hz’de olmaktadır. 
 
Tablo 7. BO 5 ve gerilim değeri 150 V olduğunda farklı frekanslarda sonuçlar 
 

 
Yukarıdaki çalışma basınçlarında, ideal gaz sıkıştırılan izentropik bir kompresörün özgül güç tüketimi 
176 050 J/kg olarak hesaplanmıştır. Tablolarda gösterilen özgül güç tüketiminin bu değere çok yakın 
olduğu görülmektedir. 
 
Aşağıda verilen grafiklerde ise elektriksel motor veriminin, emme debisinin, hacimsel verimin ve piston 
strokunun farklı frekanslardaki değişimleri gözlenmektedir. Şekil 6’da farklı frekanslarda elektriksel 
motor veriminin değişimi görülmektedir. 

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 500 5,9103 4,4122 74,65 21557 177180 11,12 9,70 2,80 6,90 51 145 0,35 26,31 51,0002
100 500 49,4304 44,6789 90,39 218670 176120 75,17 11,30 1,20 10,10 52 145 0,56 42,03 52,0018
100 500 69,8720 59,5774 85,27 291530 176100 88,56 11,90 0,60 11,30 53 145 0,79 59,53 53,0000
100 500 73,2722 60,4590 82,51 295840 176100 88,28 11,90 0,61 11,29 54 145 0,89 66,90 54,0000
100 500 72,6011 58,2894 80,29 285210 176110 85,37 11,80 0,75 11,05 55 145 0,95 71,04 55,0000
100 500 69,9879 54,7056 78,16 267670 176120 81,16 11,60 0,93 10,67 56 145 0,98 73,71 56,0000
100 500 66,1667 50,2669 75,97 245950 176130 76,00 11,40 1,10 10,30 57 145 1,01 75,38 57,0000
100 500 61,5185 45,2667 73,58 221470 176150 70,06 11,30 1,40 9,90 58 145 1,01 76,28 58,0000
100 500 56,2731 39,8754 70,86 195080 176170 63,39 11,10 1,60 9,50 59 145 1,02 76,70 59,0000
100 500 50,5671 34,1947 67,62 167280 176200 56,01 10,90 1,80 9,10 60 145 1,02 76,73 60,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )

Pemme Ptahliye f Vbes I
(kPa) (kPa) (W) (W) (%) (J/kg) (%) (mm) (mm) (mm) (Hz) (V) (A) (N) (Hz)
100 500 13,4978 11,8780 88,00 58283 176470 27,64 10,00 2,50 7,50 51 150 0,38 28,31 51,0076
100 500 66,8869 58,5518 87,54 286480 176100 88,71 11,80 0,59 11,21 52 150 0,71 53,05 51,9983
100 500 77,3031 64,7338 83,74 316760 176090 92,89 12,00 0,38 11,62 53 150 0,88 65,63 53,0000
100 500 78,2564 63,7633 81,48 312010 176100 91,05 12,00 0,48 11,52 54 150 0,95 71,20 54,0000
100 500 76,5392 60,8452 79,50 297720 176110 87,59 11,90 0,64 11,26 55 150 0,99 74,50 55,0000
100 500 73,3167 56,8344 77,52 278090 176110 83,09 11,70 0,85 10,85 56 150 1,02 76,58 56,0000
100 500 69,0789 52,1068 75,43 254950 176130 77,77 11,50 1,10 10,40 57 150 1,04 77,73 57,0000
100 500 64,1225 46,8941 73,13 229440 176140 71,73 11,30 1,30 10,00 58 150 1,05 78,67 58,0000
100 500 58,6412 41,3450 70,51 202280 176160 65,02 11,10 1,60 9,50 59 150 1,05 78,72 59,0000
100 500 52,7542 35,5462 67,38 173890 176190 57,62 10,90 1,80 9,10 60 150 1,05 78,55 60,0000

Ẇ𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙ş Ẇç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş V̇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 Wç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠ş/mç𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠şηelk η𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 xma𝑒𝑒𝑠𝑠 xmin xp Fman fp
(𝑚𝑚𝑚𝑚3 𝑑𝑑⁄ )
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Şekil 6. BO 5, 140-145-150 V için farklı frekanslarda elektriksel motor verimi değişimi 

 
Şekil 7’de emme debisinin farklı frekanslar için değişimi görülmektedir. En yüksek emme debisi 
strokun en yüksek olduğu genlikte olmaktadır. 
 

 
Şekil 7. BO 5, 140-145-150 V için farklı frekanslarda emme debisi değişimi 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

El
ek

tri
ks

el
 V

er
im

 (%
) 

Frekans (Hz) 

Elektriksel Verim Değişimi 

140 V 145 V 150 V

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Em
m

e 
D

eb
is

i (
m

m
3 /s

) 

Frekans (Hz) 

Emme Debisi Değişimi 

140 V 145 V 150 V



  _______________________________________  47  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Şekil 8’de farklı frekanslardaki hacimsel verimler görülmektedir. Hacimsel verim de en yüksek strok 
değerinde daha yüksektir. 

 
Şekil 8. BO 5, 140-145-150 V için farklı frekanslarda hacimsel verim değişimi 

 
Şekil 9’da piston strokunun frekans değişimiyle aldığı değerler görülmektedir. En yüksek piston 
salınımı, en yüksek besleme geriliminde olmuştur. Bu da ölü gaz hacmini azaltmıştır. 

 

 
Şekil 9. BO 5, 140-145-150 V için farklı frekanslarda piston strok değişimi 
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SONUÇ 
 
Çalışma kapsamında oluşturulan modelde sıkıştırılan akışkan olarak hava seçilmiştir. Hava ideal gaz 
davranışı göstermektedir. Çözümlerde ısı kayıpları göz ardı edilerek havanın durum değişimi 
izentropik olarak modellenmiştir. İzentropik modele, ek olarak viskoz sürtünme, sızıntı ve elektriksel 
motor kayıpları da dâhil edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda besleme gerilimi frekansının önemi 
görülmüştür. En uygun frekansta, piston stroku en yüksek değere ulaşarak hem daha fazla hava 
emilmesini hem de ölü hacmi azaltarak daha fazla hava tahliye edilmesini sağlamıştır. Bu durumda da 
doğrusal kompresörün verimi artmıştır. 
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HİDROLİK ÇABUK BAĞLANTI EKİPMANLARI (HYDRAULIC 
QUICK COUPLINGS/QUICK KAPLİN), KULLANIM 

AMAÇLARI, KULLANIM ALANLARI VE SEÇİM KRİTERLERİ 
 
 

Feridun Karakuş 
Güzide Karakuş 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik çabuk bağlantı ekipmanları uluslararası pazarda quick couplings, Türkiye’de quick kaplin 
olarak adlandırılmaktadır. Quick kaplinler iş makinelerinden tarım makinelerine, enjeksiyon 
makinelerinden havacılığa ve elektronik ekipmanların soğutulmasının gerektiği iş kollarına kadar farklı 
birçok sektörde kullanım alanına sahip bağlantı elemanlarıdır. En önemli avantajları; çevresel olumsuz 
etkileri azaltmak, kullanım kolaylığı, zaman ve iş gücünden tasarruf, yağ kaçağı kayıplarını azaltmak, 
iş kazası riskini azaltmak ve verimliliği arttırmak olan bu ekipmanlar değişen ve gelişen teknoloji ile 
birlikte kendine yeni kullanım alanları da bulmaktadır. Uygulamada sürekli gelişim gösteren quick 
kaplinler ile ilgili literatürde henüz yeterli çalışma bulunmamakta olup bu çalışmanın amacı konu ile 
ilgili eksikliğin giderilmesine katkı sunmaktır. Çalışma kapsamında quick kaplinlerin kullanım amaçları 
ve kullanım alanları tanımlanmıştır. Doğru quick kaplin seçiminin uygulayıcı için önemi vurgulanarak 
seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Quick kaplin, hidrolik, hidrolik ekipman, hızlı bağlantı, bağlantı elemanı, üretim 
sistemleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hydraulic quick coupling equipment, as it is called in the international market, is called quick kaplin 
in Turkey. Quick couplings are fasteners that are used in many different sectors, from construction 
machinery to agricultural machinery, from injection moulding machines to aviation and to business 
lines where electronic equipment needs to be cooled. While the most important advantages are 
reducing environmental negative effects, ease of use, saving time and labour, reducing oil leakage 
losses, reducing the risk of occupational accidents, and increasing productivity, these types of 
equipment find new areas of use with the developing technology. There are not enough studies in the 
literature on quick couplings, which are constantly developing in practice, and this study aims to 
contribute to the elimination of the deficiency related to the subject. Within the scope of the study, the 
purposes and areas of usage of quick couplings were defined. The importance of choosing the right 
quick coupling for the practitioner was emphasized, and the considerations in the selection were 
determined. 
 
 
Key Words: Quick coupling, hydraulic, hydraulic equipment, quick coupling, connection part, 
production systems.. 
 
 
 
 
 

HYDRAULIC QUICK CONNECTION EQUIPMENTS (HYDRAULIC QUICK COUPLINGS/QUICK COUPLINGS), INTENDED 
USE, AREAS OF USE AND SELECTION CRITERIA 
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1. GİRİŞ 
 
Hidrolik sistemler; endüstriyel hidrolik, inşaat mühendisliği ve güç üretim sistemleri, iş makinaları, gemi 
hidroliği ve özel uygulamalar (teleskop yatakları, sondajlar, uçak kanat ve iniş takımlarının tahrik 
sistemleri vb.) olmak üzere endüstrinin hemen hemen her alanında kullanılmaktadır [1]. Sistem 
dezavantajlı yönlerinin yanında birçok avantaja da sahiptir. İçinde bulunduğumuz 4. Sanayi Devrimi 
(Endüstri 4.0) ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artması ile birlikte gelişen çevreyi korumacı 
yaklaşımlar tüm sektörler gibi hidrolik ekipman sektörünü de etkilemektedir. İmalat endüstrisinde 
gerçekleştirilen tüm araştırma geliştirme çalışmaları artık hem daha dijital teknolojileri içeren ya da bu 
teknolojilere uyumlu hem de daha çevreci olmalıdır. 
 
Hidrolik sistemler içerisinde önemli bir yere sahip olan ekipmanlardan biri quick kaplinlerdir. Quick 
kaplinler, geleneksel bağlantı sistemleri olan rakor, nipel, somun, yüksük vb. ekipmanların yerine 
kullanılabilen daha gelişmiş bağlantı elemanlarıdır. Hidrolik sistemlerin yer aldığı tüm alanlarda 
kullanıma uygun olan quick kaplinler özellikle hidrolik ataçman ve sistemden sürekli sökülüp takılarak 
kullanılması gereken (plastik enjeksiyon fikstürleri, tezgah fikstürleri, tarım makinaları, ekskavatörler, 
polipler, beton kırıcılar vb.) bağlantı noktalarında önemli avantajlar sunmaktadır.  
 
Yapılan literatür araştırmasında quick kaplinlerin kullanım alanlarına ve seçim kriterlerine ilişkin bilgi 
olmadığının tespiti bu çalışmanın hayata geçirilmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. 
Uygulamada önemli bir yere sahip olan ve kullanıcılara önemli avantajlar sunan quick kaplinlerin 
akademik alanda da tartışılması ürünlerin yaygınlaştırılması ve gelişimi açısından önemlidir. Bu 
kapsamda bu çalışmada girişten sonraki ilk bölümde hidrolik sistemlere ilişkin bilgi verilmiş, 
arkasından quick kaplinlerin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır. Üçüncü 
bölümde quick kaplinlerin modelleri tanımlanırken dördüncü ve son bölümde quick kaplin seçiminde 
nelere dikkat edilmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde elde edilen bulgular özetlenerek 
gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.  
 
 
2. HİDROLİK SİSTEM 
  
Hidrolik, yüksek basınçlı, düşük debili sistemler ile gücün üretimi, kontrolü ve iletimini konu alan 
teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Hidrolik teknolojiler günümüze kadar kabul görmüş geniş bir 
kullanım alanına sahip sistemler olup bunun nedenleri aşağıda belirtilen avantajlarından 
kaynaklanmaktadır [1]:  
 

- Güç yoğunluğunun yüksek olması: Hidrolik sistemlerde; elde edilen kuvvet ya da torkun, bu 
kuvvet ya da torku üreten sistemin hacmine oranı olarak ifade edilen güç yoğunluğu yüksektir. 
Dolayısıyla hidrolik sistemlerde aynı hacme sahip benzer sistemlerden daha yüksek kuvvet 
veya tork elde etmek mümkündür. 

- Düşük enerji sarfiyatı: Akışkanlar mekaniğinin bir özelliği olarak, kuvvetin ya da torkun 
sistem gerektirdiğinde kendiliğinden oluşması nedeniyle nispeten enerji sarfiyatı düşüktür. 

- Sistemdeki enerji depolanabilir. 
- Sıvıların çok az sıkıştırılabilir olması nedeniyle çok hızlı veya çok yavaş hareketler yüksek 

hassasiyetle gerçekleştirilebilir. 
- Farklı kuvvet ya da tork değerlerine yumuşak ve kademesiz olarak geçmek ve istenen 

değerler doğrultusunda hassas ayarlar yapmak mümkündür. 
- Dururken tam yükle harekete geçmek mümkündür. 
- Aşırı yükten korunmak mümkündür. 
- Kuvvet ya da torku sabit tutmak mümkündür. 
- Diğer sistemlere kıyasla daha az hareketli parçaya sahip olması nedeniyle daha güvenli, 

ekonomik ve basittir. 
- Elemanların haricen yağlanmasına gerek yoktur. 

 
Hidrolik sistemlerin yukarıda belirtilen tüm avantajlarının yanında, hidrolik gücün uzun mesafelere 
taşınamaması, sistemde yağ kaçaklarının oluşabilmesi, hidrolik yağların çevresel açıdan zararlı olması 
[1], hidrolik akışkanların yüksek ısılara karşı hassas olması, yüksek basınçlarda çalışacağı için 
yapılarının sağlam olması gerekliliği, devre elemanlarının düşük hızla çalışması [2] ve gerekli iş 
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güvenliği tedbirlerinin alınmaması durumunda risklerinin yüksek olması gibi dezavantajları da 
mevcuttur. 
  
Hidrolik sistemler pompa, motor, yön ve basınç denetim ekipmanları, hidrolik akışkanı lineer veya 
döner harekete çeviren ekipmanlar (hidrolik silindirler veya hidromotorlar), filitreler (emiş, geri dönüş, 
basınç), soğutma sistemleri, depo donanım malzemeleri, sızdırmazlık elemanları ve hidrolik yağ, 
hidrolik biriktiriciler ile bu ekipmanları birbirine bağlayan damarları oluşturan hidrolik tesisat 
ekipmanlarını (tesisat boruları, hidrolik hortumlar ve bağlantı elemanları) bünyesinde barındıran 
sistemlerdir. Hidrolik sistemi oluşturan her bir ekipman sistemin etkin, verimli ve güvenli çalışması 
açısından kritik önemde olup bu çalışmada hidrolik bağlantı elemanlarında quick kaplinler 
incelenmiştir.   
 
 
 
3. QUICK KAPLİNLER, KULLANIM ALANLARI, AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI 
 
Hidrolik sistemlerde akışkanı tanktan alıcıya ve alıcıdan tanka taşıyan ve bunları birleştiren elemanlara 
hidrolik bağlantı elemanları denilmektedir [2]. Hidrolik sistemin etkin işleyişi, enerji kayıplarının en aza 
indirilmesi, çevre kirliliğine yol açan sızıntılara izin verilmemesi ve yüksek basınçta dayanım 
sağlayarak iş güvenliği risklerinin minimize edilmesi vb. amaçlara ulaşmak için sistemde kullanılan 
bağlantı elemanlarının doğru kullanılması çok önemlidir [3].  
 
Quick kaplinler, geleneksel bağlantı sistemleri olan rakor, nipel, somun, yüksük vb. ekipmanların 
yerine kullanılabilen daha gelişmiş bağlantı elemanlarıdır. Biri hortuma biri gövdeye bağlanan iki 
parçadan oluşan quick kaplin sisteminde çabuk bağlanıp çözülme söz konusudur. Parçalar 
çözüldüğünde (ayrık dururken) yağ sızıntısı olmaz ve quick kaplin çek valf görevi görür. Parçalar 
birleştirildiği zaman yağ geçişi sağlanır. 
 
Hidrolik sistemlerin yer aldığı tüm alanlarda kullanıma uygun olan quick kaplinler özellikle hidrolik 
ataçman ve sistemden sürekli sökülüp takılarak kullanılması gereken (plastik enjeksiyon fikstürleri, 
tezgah fikstürleri, tarım makinaları, ekskavatörler, polipler, beton kırıcılar vb.) bağlantı noktalarında 
önemli avantajlar sunmaktadır.  
 
Quick kaplinlerin kullanıcıya sağladığı avantajları tanımlamadan önce geleneksel bağlantı 
elemanlarının kullanımında ortaya çıkan dezavantajları tanımlamak önemli olup bu dezavantajlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
 

- Sökülüp takılması için ekipman ihtiyacı vardır, 
- Bağlantıyı ayırma esnasında somun gevşetilerek çözülmeye çalışılırken eklem yerindeki 

yapışmalar nedeniyle sistemdeki yağ ani bir şekilde patlamayabilmekte ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kapsamında risk oluşturmaktadır.  

- Ayırma sırasında sistemdeki bütün yağ dışarıya akarak çevreye yayılmaktadır. Bu durum 
sistemdeki yağın eksilmesine (yağ israfı) neden olurken toprağa karışarak çevreye de zarar 
vermektedir. 

- Yeni ekipmanı taktıktan sonra boşalmış yağın yerine hava dolumu gerçekleştiğinden sistemin 
çalışması için öncelikle sistemin havadan arındırılması gerekliliği oluşmaktadır. Havadan 
arındırma işlemi gerçekleştirildiği halde sistemde hava kabarcıkları kalabilmektedir. Bu durum 
hidrolik sistemde kavitasyon oluşturarak pompalara ve diğer sistem ögelerine zarar 
vermektedir. 

- Sökülüp takılma işlemi esnasında bağlantı yapılacak tesisatın bağlantı kısımlarına veya 
tesisatın içine partikül, kirlilik, haşere, yağmur suyu vb. zararlılar girmektedir. Bu durum 
sistemin tamamen zarar görmesine neden olmakta veya ömrünü kısaltmaktadır. 

- Sökülüp takılma işlemleri esnasında vidalı bağlantılarda vida yivleri ve bağlantı elemanları 
çoğunlukla zarar görmekte veya bir önceki sıkımdaki aşırı zorlama nedeniyle meydana gelen 
deformasyonlar nedeniyle bağlantı elemanı kullanılamaz hale gelmektedir (Operatörün o 
esnada doğru torkda sıkım gerçekleştirebilmesi mümkün değildir). 
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Ana kullanım amacı hızlı ve kolay bağlantı olan quick kaplinlerin geleneksel bağlantı elemanlarına 
kıyasla sağladığı avantajlar şunlardır: 
 
1. Quick kaplinler hızlı bağlantı sağlamaları nedeniyle zamandan tasarruf sağlamaktadır. 
2. Quick kaplinlerin bir çoğunda ayrılma ve bağlanma esnasında ekipman ihtiyacı ortadan 

kalkmaktadır. Geleneksel bağlantı elemanlarında operatör anahtarı alarak bağlantıyı ayırmakta 
ve tekrar yerine bağlamaktadır. Quick kaplin kullanımında operatör tek veya iki el ile bağlantıyı 
sağlayabilmekte veya bağlantıyı ayırabilmektedir. 

3. Kolay bağlantı sağlandığından dolayı emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. 
4. Tesisata giren zararlı partikül seviyesi ve sisteme hava girişi minimuma indirildiği için hidrolik 

sistem korunmaktadır. 
5. Ayırma ve bağlama esnasında çevreye yağ akışı minimum seviyeye indirildiğinden dolayı 

çevresel olumsuz etkileri azaltmaya katkı sunmaktadır. 
6. Quick kaplinlerin imalatında, standartlar doğrultusunda daha yüksek kalitede malzemeler 

kullanılmaktadır. Bu durum diğer bağlantı elemanlarına kıyasla sök-tak işlemi esnasından oluşan 
deformasyonu ortadan kaldırmakta ve ürün daha uzun kullanım ömrüne sahip olmaktadır. Bu 
durum kullanıcı açısından maliyet avantajı sağlarken azalan atıklar ile birlikte çevresel açıdan 
avantaj sunmaktadır. 

 
Quick kaplinler yukarıda belirtilen birçok avantajın yanında bazı dezavantajlara da sahiptir: 
 
1. Quick kaplinler kullanıldıkları tesisatta kesit daralmasına yol açmaktadır.   
2. Her ne kadar yenilikçi tasarımlar ile birlikte kesit daralması azaltılmaya çalışılsa bile karmaşık iç 

tasarımlarından dolayı quick kaplinler sistemde basınç artmasına, sürtünmeye, ısı oluşumuna ve 
laminer akış yerine türbülanslı akışa yol açabilmektedir. 

3. Quick kaplinler aynı anma ölçüsü üzerindeki tesisatta geometrik olarak geleneksel bağlantı 
elemanlarına kıyasla daha büyük yer kaplamaktadır. Bu durum hidrolik sistem tasarımında quick 
kaplinlerin yerleşimini zorlaştırmaktadır. 

4. Hidrolik sızdırmazlık elemanları normal kullanım alanlarında hiçbir zaman sızdırmazlık istenen 
yüzeyden ayrılmamaktadırlar. Fakat quick kaplinlerde sızdırmazlık elemanı ve yüzey sürekli 
birbirinden ayrılıp yapışmak zorundadır. Bu durum sızdırmazlık elemanı yüzeyinde küçük 
deformasyonlara neden olurken, yüzeye tekrar yapışma esnasında yağdan kaynaklı partikül veya 
kirliliklerin yüzey ile sızdırmazlık elemanı arasına sıkışmasına yol açabilmektedir. Bu durum da 
sızdırmazlığı olumsuz etkileyebilmektedir. 

5. Yağların temizliği ve vizkositesi geleneksel ekipmanlara kıyasla quick kaplinlerde daha önemli bir 
konumdadır. Quick kaplinlerin kullanımında yüksek vizkoziteli ve temiz (nas seviyesi düşük) yağ 
kullanımı gereklidir. 

 
Yukarıda tanımlanan dezavantajlardan dördüncü madde hariç hiç biri operatör veya sistem tarafından 
hissedilir performans kayıpları oluşturmamaktadır. Bu doğrultuda, belirtilen dezavatajlarının yanında 
uzun kullanım ömrü, kolay kullanım imkanı, zamandan ve işgücünden tasarruf, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği şartlarında iyileşme ve çevresel olumsuz etkileri azaltma gibi yüksek önem derecesine sahip 
avantajları nedeniyle quick kaplinler hidrolik sistemlerdeki yerini giderek yaygınlaştırmakta ve 
güçlendirmektedir. Aynı zamanda gelişen teknoloji ile birlikte elektrik-elektronik ekipmanların 
kullanımının yoğun olduğu ve havayla soğutmanın yetersiz olduğu sistemlerde (uzay ve havacılık 
teknolojileri, savunma sanayi, hızlı trenler, süper bilgisayarlar, sağlık teknolojileri vb.) quick kaplinlerin 
kullanımı önemli bir gereklilik haline gelmektedir. 
 
 
 
3. QUICK KAPLİN TİPLERİ 
 
Hidrolik sistemlerin etkin, verimli ve uzun ömürlü çalışması için sistem tasarımı ve kullanılacak bütün 
elemanların birbirine uyumlu biçimde çalışacak şekilde titizlikle seçimi kritik önemdedir [4].  Hidrolik 
sistemlerde kayıpların en alt seviyelere indirilebilmesi için bağlantı elemanlarının en az sistemin ana 
elemanları kadar önemli olduğu ve seçimine dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır [3].    
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Quick kaplinlerin çeşitliliği hayallerle sınırlıdır. Kullanım alanına ve şartlarına bağlı olarak her türlü şekil 
ve boyutta quick kaplin tasarımı yapılabilmektedir. Ancak ürünü kullanacak uygulayıcı için en önemli 
kriterlerden biri üründe herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında yedek parçanın dünyanın her tarafında 
standart özelliklere sahip olması ve ulaşılabilirliğidir. Bu nedenle quick kaplin imalatında standartlara 
bağlılık en önemli gerekliliktir. 
 
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan quick kaplinler şunlardır: 
 
a. ISO 7241 Serisi Popetli Quick Kaplinler 

Şekil 1’de gösterilen popetli tip quick kaplinler dünya genelinde en yaygın kullanılan quick kaplinler 
olup A ve B olarak adlandırılan iki alt gruba ayrılmaktadırlar. A tipi popetli quick kaplinler tarım, orman 
ve mobil araçlarda daha sık kullanılmak ile birlikte, B tipi popetli quick kaplinler daha yüksek 
geçirgenliğe sahip olmaları nedeniyle endüstriyel uygulamalarda daha sık kullanılmaktadırlar. 
 

 
 

Şekil 1. Popetli Quick Kaplin 
 
 
b. ISO 14541 Serisi Vidalı Tip Popetli Quick Kaplinler 

Vidalı tip popetli quick kaplinler titreşim ve darbenin yüksek olduğu çalışma şartlarında kaplin 
gövdelerinin birbirinden ayrılmasını zorlaştırmak amacıyla kullanılan ürünler olup Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Çok düşük artık basınçlarda montajlanma imkanı sağlaması nedeniyle tercih edilen bir 
üründür. 

 
 

Şekil 2. Vidalı Tip Popetli Quick Kaplin 
 
 
c. ISO 16028 Serisi Düz Alınlı Quick Kaplinler 

Şekil 3’de gösterilen düz alınlı quick kaplinler her iki gövdenin de birleşme yüzeylerinin düz 
tasarlandığı quick kaplin tipidir. Bu ürünlerin, düz yüzeyleri nedeniyle temizliği kolay, geçirgenliği 
popetli tip quick kaplinlere göre yüksek ve titreşimli ortamlarda çalışmaları uygundur.  
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Şekil 3. Düz Alınlı Quick Kaplin 
 
 

d. Standartsız Vidalı Tip Düz Alınlı Quick Kaplinler 
 
Vidalı tip düz alınlı quick kaplinler titreşim ve darbenin yüksek olduğu çalışma şartlarında kaplin 
gövdelerinin birbirinden ayrılmasını zorlaştırmak amacıyla kullanılan ürünler olup Şekil 4’de 
gösterilmiştir. Erkek gövdede çok yüksek artık basınçlarda montajlanma imkanı sağlaması nedeniyle 
tercih edilen bir üründür. 

 
 

Şekil 4. Vidalı Tip Düz Alınlı Quick Kaplin 
 
 
 
4. QUICK KAPLİNLERİN SEÇİMİ 
 
Quick kaplinlerin seçiminde uygulama alanı en önemli kriter olmak ile birlikte üründen bütünsel bir 
fayda elde edebilmek için tanımlama, debi, titreşim, temizlik ve çevresel etki kriterleri de göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
 
Bu bölümde Ocak 2020 – Temmuz 2022 tarihleri arasında yürütülen quick kaplin araştırma-geliştirme 
çalışmaları, tasarım, üretim ve uygulayıcı geribildirimleri doğrultusunda elde edilen veriler kullanılarak 
quick kaplin seçim kriterleri tanımlanmıştır. 
 
a.  Tanımlama 
 
Üretici ve kullanıcı açısından quick kaplinin doğru tanımlanması birçok sorunun önüne geçilmesi 
açısından çok önemlidir. Quick kaplinler kullanıcı/uygulayıcı tarafından talep edilirken bağlantı 
bölgelerinde yer alan yiv ebatlarına göre adlandırılmaktadırlar. Ancak bu tanımlama ürünün yanlış 
seçimine sebep olabilmektedir. Quick kaplinler yiv ebatları yerine gövde numaralarına göre 
tanımlanmalı, arka kısımlarında yer alan yiv bölgeleri daha sonra belirtilmelidir. Bir örnek vermek 
gerekirse; 
 

- ISO 16028 serisi düz alınlı quick kaplinler 6 farklı gövde tipinde tanımlanmaktadırlar [7].  
Bu tipler: 6,3 – 10 – 12,5 – 16 – 19 – 25. 
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Standartta verilen ölçüler uygulandığında 10 gövde ve 12,5 gövde quick kaplinlerin her ikisinin de 
bağlantı kısmına G1/2’ diş açılabilmektedir. Eğer talep edilen ürün sadece G1/2’  olarak tanımlanırsa 
hangi gövdenin istendiği tam olarak anlaşılmamış olur ve yanlış seçim yapma olasılığı oluşur.  
 
b. Debi 

Quick kaplin seçimindeki en önemli kriterlerden biri kaplinin istenen veya izin verilen basınç 
düşümünde geçireceği debi miktarıdır. Unutulmamalıdır ki quick kaplinler rakorların yerine kullanılan 
bağlantı parçalarıdır ve öncelikli görevleri akışın düzenini bozmadan kolay geçişi sağlamaktır. 
Standartlar (ISO 7241, ISO 14541, ISO 16028 vb. [5, 6, 7)) üreticiye maksimum basınç düşümünde 
quick kaplinin karşılaması gereken debi miktarlarının ne olması gerektiğini vermektedir. Birçok hidrolik 
ekipmanın uygulamasına bakıldığında basınç düşüm aralıklarının çok yüksek kullanıldığı 
görülebilmektedir. Fakat quick kaplin uygulamalarında mümkün olan en düşük basınç düşümlerinde 
kaplinin görevini yerine getirmesi istenmektedir. Ancak kaplin seçiminde hata yapılır ise istenilen 
basınç düşümlerinden çok daha fazlası ortaya çıkarak sistemdeki sürtünmeyi arttırarak sıcaklığı 
yükseltecek ve verimlilik azalacaktır. 
 
 
Tablo 1. Popetli Quick Kaplin A Tipi Performans Gereklilikleri [5] 
 

 Kaplin boyutuna göre performans gereksinimleri 
Özellik 6,3 10 12,5 20 25 31,5 40 50 

ISO 2944'e göre 
maksimum anma 
basıncı 

31,5 MPa 
(315 barb) 

31,5 MPa 
(315 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

20 MPa 
(200 
barb) 

20 MPa 
(200 bar) 

16 MPa 
(160 bar) 

10 MPa 
(100 
bar) 

Minimum patlama 
basıncı 
 

126 MPa 
(1260 bar) 

126 MPa 
(1260 
bar) 

100 MPa 
(1000 
bar) 

100 MPa 
(1000 
bar) 

80 MPa 
(800 bar) 

80 MPa 
(800 bar) 

64 MPa 
(640 bar) 

40 MPa 
(400 
bar) 

Anma akışı 3 l/dak 23 l/dak 45 l/dak 106 l/dak 189 l/dak 288 l/dak 379 l/dak 757 
l/dak 

Nominal akışta 
maksimum basınç 
düşüşü 

130 kPa 
(1,3 bar) 

180 kPa 
(1,8 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

250 kPa 
(2,5 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

Anma dalgalanma 
akışı 9 l/dak 69 l/dak 135 l/dak 300 l/dak 567 l/dak 864 l/dak 1137 

l/dak 
2271  
l/dak 

Bağlantı kesme 
başına maksimum 
sıvı kaybı 

1 ml 2 ml 2,5 ml 9 ml 25 ml 60 m 90 ml 150 ml 

a Boyut tanımı, kaplinle kullanılması önerilen hortumun nominal boyutuna karşılık gelir; Bknz. ISO 4397. 
b 1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa = 100 kPa; 1 Pa = 1 N/m2. 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi 12,5 gövde popetli A tipi quick kaplin 2 bar basınç düşümünde minimum 45 
lt/dak. yağ geçirmek zorundadır. 
 
 
Tablo 2. Popetli Quick Kaplin B Tipi Performans Gereklilikleri [5] 
 

 Kaplin boyutuna göre performans gereksinimleri a 
Özellik 5 6,3 10 12,5 20 25 40 50 

ISO 2944'e göre 
maksimum anma 
basıncı 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

16 MPa 
(160 
barb) 

10 MPa 
(100 bar) 

6,3 MPa 
(63 bar) 

5 MPa 
(50 bar) 

Minimum patlama 
basıncı 
 

100 MPa 
(1000 bar) 

100 MPa 
(1000 
bar) 

100 MPa 
(1000 
bar) 

100 MPa 
(1000 
bar) 

64 MPa 
(640 bar) 

40 MPa 
(400 bar) 

25 MPa 
(250 
bar) 

20 MPa 
(200 bar) 

Anma akışı 3 l/dak 12 l/dak 23 l/dak 45 l/dak 106 l/dak 189 l/dak 375 
l/dak 560 l/dak 

Nominal akışta 
maksimum basınç 
düşüşü 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

130 kPa 
(1,3 bar) 

130 kPa 
(1,3 bar) 

130 kPa 
(1,3 bar) 

150 kPa 
(1,5 bar) 

180 kPa 
(1,8 bar) 

200 kPa 
(2 bar) 

Anma dalgalanma 
akışı 9 l/dak 36 l/dak 69 l/dak 135 l/dak 300 l/dak 567 l/dak 1125 

l/dak 
1680  
l/dak 

Bağlantı kesme 
başına maksimum 
sıvı kaybı 

1 ml 2 ml 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 m 100 ml 200 ml 

a Boyut tanımı, kaplinle kullanılması önerilen hortumun nominal boyutuna karşılık gelir; Bknz. ISO 4397. 
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Benzer şekilde Tablo 2 incelendiğinde 12,5 gövde popetli B tipi quick kaplin 1,3 bar basınç 
düşümünde minimum 45 lt/dak. yağ geçirmek zorunda olduğu görülmektedir. 
 
 
Tablo 3. Düz Alınlı Quick Kaplinler İçin Performans Gereklilikleri [7] 
 

 Kaplin boyutuna göre performans gereksinimleri  
Özellik 6,3 10 12,5 16 19 25 

ISO 4399'a göre 
maksimum çalışma 
basıncı 

31,5 MPa 
(315 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

25 MPa 
(250 bar) 

20 MPa 
(200 bar) 

Minimum patlama basıncı 
 

126 MPa 
(1260 bar) 

100 MPa 
(1000 bar) 

100 MPa 
(1000 bar) 

100 MPa 
(1000 bar) 

100 MPa 
(1000 bar) 

80 MPa 
(800 bar) 

Anma akışı 12 l/dak 23 l/dak 45 l/dak 74 l/dak 100 l/dak 189 l/dak 

Nominal akışta maksimum 
basınç düşüşü 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

100 kPa  
(1 bar) 

Anma dalgalanma akışı 36 l/dak 69 l/dak 135 l/dak 222 l/dak 300 l/dak 567 l/dak 
Bağlantı kesme başına 
maksimum sıvı kaybı 0,02 ml 0,035 ml 0,07 ml 0,1 ml 0,15 m 0,25 ml 

 
 
Tablo 3’de görüldüğü gibi 12,5 gövde düz alınlı quick kaplin 1 bar basınç düşümünde minimum 45 
lt/dak. yağ geçirmek zorundadır.  
 
Quick kaplin seçiminde debi değerine uygun seçim yapılmaz ise sistemde tahribat oluşabilmektedir. 
Tahribat oluşumu şu şekilde gerçekleşebilmektedir: Yüksek basınç düşümleri sürtünmeyi artırarak 
kaplinin çok fazla ısınmasına neden olmakta bu da zaten sistemde çok aşırı ısınmış olan hidrolik yağın 
sıcaklığıyla birleşerek yüksek sıcaklık bölgeleri oluşmasına neden olmaktadır. Quick kaplinin 
sızdırmazlık elemanı, kaplin bağlı durumdayken yüzeyle temaslı olmadığı için ısıdan kaynaklı 
oluşabilecek şekil deformasyonlarından dolayı yüzeyle tekrar buluştuğunda, yüzeyle doğru şekilde 
teması sağlayamayacaktır bu da kaplinin sızdırmazlık özelliğini yok edecektir.  
 
Quick kaplin uygulamalarında ortaya çıkan diğer bir dezavantajlı durum da yüksek debide yüzeyle 
teması kesilmiş sızdırmazlık elemanlarının vakum etkisiyle yerinden çıkması veya şekilsel 
deformasyona uğramasıdır. Tasarımsal yöntemlerle bu tip durumlar önlenmeye çalışılsa dahi bu risk 
varlığını sürdürmektedir. Bu riskin önüne geçmenin en geçerli yolu sistemin debisine uygun quick 
kaplin seçimi yapılmasıdır. Bir örnek vermek gerekirse; 
 

- Aynı standart içinde yer alan A ve B tipi popetli quick kaplinler, yapıları ve tasarımsal boyutları 
çerçevesinde birbirlerinden farklılık gösterirler. Yüksek debi gerektiren endüstriyel 
uygulamalarda; aynı gövde numarasına sahip B tipi ürünü seçmek daha uygundur. Çünkü B 
tipi quick kaplinler daha düşük basınç düşümlerinde daha yüksek geçirgenlik özelliklerine 
sahiptir. 

 
Diğer bir önemli husus da üretici işletmelerin beyan ettiği Basınç Düşümü (ΔP) / Debi(Q) tablosuna 
dikkat edilmesi gerekliliğidir. Quick kaplin tasarımlarında sadece standartta verilen ölçülere uymak 
yeterli olmamaktadır. Standartlar üreticiye dış profil ölçülerini sağlamakta ancak akış iç tarafta 
gerçekleşmektedir. Quick kaplinin akışa minumum direnç gösteren bir yapıya sahip olması yani 
sürtünmenin minimize edilmesi gerekmektedir.  
 
Gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları kapsamında ISO 7241-A standardına uygun 12,5 gövde ebatında iç 
tasarımı değiştirilmiş iki farklı numune quick kaplin Basınç Düşümü (ΔP) / Debi(Q) testine tabii 
tutulmuş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4. X ve Y ürünlerinin Basınç Düşümü (ΔP) / Debi(Q) testi sonuçları 
 

 Basınç Düşümü (ΔP) 
Ürün Adı 1 Bar 2 Bar 3 Bar 4 Bar 5 Bar 

12 gövde popetli quick kaplin – Ürün X 32 lt/dak 44 lt/dak 53 lt/dak 67 lt/dak 78 lt/dak 

12 gövde popetli quick kaplin  – Ürün Y 25 lt/dak 28 lt/dak 35 lt/dak 39 lt/dak 46 lt/dak 

* Yağ: Iso-vg 32  
**Sıcaklık:43℃ 
*** Verilen değerler ortalama değerler olup testler onar kez tekrarlanmıştır. 

 
 
Quick kaplin tasarım ve üretim sürecinde talaşlı imalat teknikleri çok önemli bir role sahiptir. Ancak 
Tablo 4 incelendiğinde görülmektedir ki teknik hesaplamalarda ve tasarım süreçlerinde akışkanlar 
mekaniğinin doğru şekilde uygulanması da ihmal edilmemesi gereken bir konudur. 
 
 
c. Titreşim 

Hidrolik sistemlerin yer aldığı tüm alanlarda kullanıma uygun olan quick kaplinler; plastik enjeksiyon 
fikstürleri, tezgah fikstürleri, tarım makinaları, ekskavatörler, polipler, beton kırıcılar, havacılık sanayi, 
tıbbi ekipmanlar vb. bir çok farklı sektörde kullanılmaktadır. Kullanıldığı alan göz önünde 
bulundurularak quick kaplin seçimi yapılması gerektiğinde en önemli kriter sistemde quick kapline etki 
edecek bir titreşimin mevcut olup olmadığıdır.  
 
Quick kaplinlerin kullanıldığı makinelerden biri olan kırıcılar için değerlendirme yapıldığında kırıcının 
dakikada 1000 vuruşa kadar ulaşabildiği yani sistemin yüksek darbe ve titreşim ile çalıştığı 
görülmektedir. Sistemdeki bu darbeler bilya kilitlemeli sistemlerde bileziğin altında bulunan bilyaların 
bileziğe ve bilyaların oturduğu yuvaya zarar vermesine neden olmaktadır. Brinell Efekti olarak 
adlandırılan bu durum doğru geometrik tasarım, doğru malzeme seçimi ve ısıl işlem prosesleri ile 
büyük ölçüde giderilebilmektedir. Ancak bu tip sistemlerde vidalı tip quick kaplinlerin tercih edilmesi 
tavsiye edilmektedir. 
 
Popetli sistemlerde erkek ve dişi parçaların her ikisi de aynı tasarıma sahiptirler. Popetli sistemlerde 
alın alına çalışan parçalar (temas yüzeyleri nispeten küçük) sınırlandırmalı şekilde çalışırlar. Montaj 
boşluklarıyla birlikte standartların izin verdiği limitlerde hareket ederek sürekli birbirlerine çarparlar, 
yüksek darbe kuvvetlerine maruz kaldıkları için popetlerin hasar görme ihtimali yüksektir. 
 
Düz alınlı sistemlerde ise erkek ve dişi parçaların tasarımları birbirinden tamamen farklıdır. Düz alınlı 
sistemlerde alın alına gelen parçalarda (temas yüzeyleri oldukça geniş) bir taraf rijit diğer tarafta ise bu 
rijit kısma dayalı olarak yay ile bu darbeleri absorbe eden bir sistemden oluşmaktadır. Bu nedenle 
titreşimli ortamlarda düz alınlı quick kaplinler rahatlıkla kullanılabilmektedir. 
 
 
d. Temizlik  

Quick kaplinler deyim yerindeyse yer aldıkları sistemin enfeksiyona açık en zayıf noktalarıdır. Quick 
kaplinler, demonte durumda iken toz, kirlilik, sıvı vb. dış etkilere maruz kalırlar. Montajlandıkları anda 
herhangi bir temizlik veya filtrelemeden geçmeyen bu ekipmanlarda bütün bu partikül ve sıvılar 
sisteme direkt karışarak tüm sistem ekipmanlarına ve sistemin işleyişine zarar verebilir. Örneğin 
sisteme karışan partiküller pompanın çizilmesine neden olabilirken, hassas kumanda kolları ve 
valflerin çizilerek veya tıkanarak iş göremez hale gelmesine neden olabilirler.  
 
Temizlik kriteri çerçevesinde kaplinler şu şekilde değerlendirilebilir. Popetli tip quick kaplinlerin yapıları 
nedeniyle dişi kaplin yuva şeklindedir ve içine her türlü kirliliğin girmesi mümkündür. Bu tip quick 
kaplinlerin temizliği çok zordur ve operatör bu temizliği gerçekleştirmez. Düz alınlı quick kaplinlerde ise 
alınlar düz şekildedir ve yüzeyi kolaylıkla temizlenebilir. Montajdan önce temiz bir bez ile yüzeyinin 
silinmesi halinde sisteme kirlilik bulaşması büyük ölçüde engellenebilir.  
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e. Çevresel etki 
 
İklim değişikliğinin küresel etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlandığı günümüz 
şartlarında satın alma, üretim ve tüketim esnasında çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması 
önemli bir gerekliliktir. Quick kaplinler çevresel etkileri bağlamında değerlendirildiğinde rakorlara 
kıyasla sökülüp takılma esnasında sızıntıya müsaade etmemeleri nedeniyle daha çevreci olarak 
nitelendirilebilirler.  
 
Ancak quick kaplinler de kendi tipleri arasında kıyaslandığında çevresel açıdan etkilerinin farklılık 
gösterdiği görülmektedir.  
 
Popetli tip quick kaplinler çalışma yapıları nedeniyle montaj anında henüz sızdırmazlık elemanı erkek 
gövdeyle temas etmeden açılmakta, demontaj esnasında da popetler birbirinden ayrılırken popetler 
yüzeyle temas etmeden yağ bütün boşluklara dolmaktadır. İki gövde ayrılırken oluşan boşluklardan 
dolayı yağ akıntısı oluşmakta ve toprağa karışarak çevresel olumsuz etki yaratmaktadır. 
 

Demontajlı pozisyonda sızdırmazlık 
elemanı sızdırmazlık sağlarken 

Montaja başlanırken / demontajın bitiş 
pozisyonunda sızdırmazlık elemanı 

sızdırmazlık sağlarken 

Montajlı pozisyonda sızdırmazlık 
elemanı sızdırmazlık sağlarken 

            
 

       

 
Şekil 5. Popetli Quick Kaplin Montaj ve Demontaj Esnasında Sızdırmazlık Elemanının Pozisyonu 

 
Düz alınlı quick kaplinlerde ise montaj esnasında sistem açık hale gelmeden önce sızdırmazlık 
elemanı görevini yerine getirmekte, demontaj esnasında sistem kapanıp sızdırmazlık elemanı dişi 
sibopdan sıralı bir şekilde ayrılmaktadır. Bu tasarım sayesinde sızıntı miktarı popetli quick kaplinlere 
kıyasla her bir gövdede yaklaşık olarak 1/50 oranındadır. Dolayısıyla çevresel etki kriteri baz 
alındığında düz alınlı quick kaplinler tercih edilmelidir. 
 

Montaja başlanırken / demontajın bitiş pozisyonunda 
sızdırmazlık elemanı sızdırmazlık sağlarken 

Montajlı pozisyonda sızdırmazlık elemanı sızdırmazlık 
sağlarken 

  
 

Şekil 6. Düz Alınlı Quick Kaplin Montaj ve Demontaj Esnasında Sızdırmazlık Elemanının Pozisyonu 
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Ancak üretim esnasındaki çevresel etki göz önünde bulundurulduğunda farklı bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Popetli tip quick kaplinler tasarımsal özellikleri nedeniyle minimum parça sayısına sahip, 
montajı kolay ve verimliliği yüksek ürünlerdir. Düz alınlı quick kaplinler daha karmaşık yapıdaki 
sistemleri ve daha fazla sayıda parçaya sahip olmaları nedeniyle imalatı esnasında daha fazla enerji 
tüketimine ve daha fazla çevresel atığa neden olmaktadır. Kullanılan sızdırmazlık elemanlarının 
fazlalığı ve üretiminin karmaşıklığı (henüz net bir ölçüm yapılmamış olmak ile birlikte) göz önünde 
bulundurulduğunda düz alınlı quick kaplinlerin popetli tip quick kaplinlere kıyasla karbon ayak izinin 
daha fazla olduğu söylenebilmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Quick kaplinler, geleneksel bağlantı sistemleri olan rakor, nipel, somun, yüksük vb. ekipmanların 
yerine kullanılabilen daha gelişmiş bağlantı elemanlarıdır. Quick kaplinler iş makinelerinden tarım 
makinelerine, enjeksiyon makinelerinden uzay ve havacılık teknolojilerine, hızlı trenlerden süper 
bilgisayarlara, sağlık teknolojilerinden elektronik ekipmanların soğutulmasının gerektiği iş kollarına 
kadar farklı birçok sektörde kullanım alanı bulmaktadırlar. 
 
Bu çalışmada quick kaplinlerin kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, modelleri tanımlanarak 
quick kaplin seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Çalışmada sunulan bulgular 
Ocak 2020 – Temmuz 2022 tarihleri arasında yürütülen quick kaplin araştırma-geliştirme çalışmaları, 
tasarım, üretim ve uygulayıcı geribildirimleri doğrultusunda elde edilen veriler kullanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Quick kaplin seçiminde üründen bütünsel bir fayda elde edebilmek için tanımlama, debi, titreşim, 
temizlik ve çevresel etki kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Üretici ve kullanıcı açısından quick 
kaplinin doğru tanımlanması birçok sorunun önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Quick kaplinler 
gövde numaralarına göre tanımlanmalı, arka kısımlarında yer alan yiv bölgeleri ek bilgi olarak 
sunulmalıdır. Doğru quick kaplin seçimi için diğer bir kriter debiye uygun seçim yapılmasıdır. Quick 
kaplin seçiminde debi değerine uygun seçim yapılmaz ise sistemde tahribat oluşabilmekte ve sistem 
zarar görebilmektedir.  
 
Diğer bir önemli kriter titreşimdir. Darbe ve titreşimin yüksek olduğu uygulama alanlarında vidalı quick 
kaplinlerin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak popetli tip quick kaplinler yüksek darbeye maruz 
kaldıklarında hasar görebileceğinden titreşimli ortamlarda düz alınlı vidalı tip quick kaplinlerin kullanımı 
daha verimli olmaktadır. 
 
Quick kaplinler hidrolik sistemde kirlilik konusunda hassasiyet yaratması nedeniyle seçimlerinde 
temizlik kriterinin değerlendirmeye alınması gereklidir. Bu kriter çerçevesinde temizliğin zor sağlandığı 
kullanım alanlarında düz alınlı quick kaplinlerin tercih edilmesi önemlidir.  
 
Son olarak unutulmaması gereken konu ürünlerin çevresel etkisidir. Geleneksel bağlantı elemanlarına 
kıyasla çevresel olumsuz etkileri oldukça düşük seviyede olan quick kaplinler alt modelleri 
kapsamında da farklılık göstermektedir. Düz alınlı quick kaplinler kullanım esnasında daha az sızıntı 
yaymaları nedeniyle çevresel etki açısından tercih edilmesi gereken ürünler iken karmaşık yapıları 
nedeniyle üretim esnasında daha fazla enerji tüketimine ve daha fazla çevresel atığa neden 
olmaktadırlar. Henüz ölçümler yapılmamış olmak ile birlikte gelecek çalışmalarda quick kaplinlerin 
çevresel etkilerinin araştırılması önerilmektedir.  
 
Bu çalışmada bir işletme bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları değerlendirilmiş olup bu 
durum araştırmanın en önemli kısıtıdır. Gelecek çalışmalarda farklı işletme deneyimlerinin de 
araştırılması ile birlikte sonuçlarının geçerliliğinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 
 
Kazıcı yükleyici iş makinaları, birçok alanda kullanılabildikleri gibi tarım alanında da kullanma 
potansiyeli yüksek makinalardır. Kazıcı yükleyici iş makinalarında kullanılabilecek farklı ataşmanlar, 
onu çiftliklerde, tarlalarda ve pek çok tarım alanında kullanışlı bir makine haline getirecektir. Bu sayede 
saman çekmek, toprağı sürmek, malzeme taşımak, çit yapmak ve çukur kazmak tek bir makine ile 
yapılabilir. Arkadaki kazma kolu ve öndeki yükleyici ile bu makineler sadece yeni bahçeleri, temelleri 
ve havuzları kazmakla kalmaz, aynı zamanda bir zirai projesinde malzeme taşımaya ve bitki, ağaç ve 
kayaları ileri geri taşımaya da yardımcı olabilir. 
 
Hidromek olarak üzerinde çalıştığımız proje ile birlikte zirai ve çiftlik işlerinde birçok makina kullanma 
ihtiyacını ve sorununu ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. Birden fazla makine satın alma veya 
kiralama zorunda kalmak, bu işlerle uğraşanlar için oldukça zor ve maliyetlidir. Bu nedenle amaç; mini 
kazıcı yükleyici makinelerde gerçekleştirdiğimiz proje ile, zirai işler için çok amaçlı bir kullanım 
sunmaktır. 
 
Yenilikçi ve farklı bir şasi tasarımı ve bu tasarıma uygun hidrolik çözümlerle, makinenin ön veya arka 
bölümlerine ya da her ikisine aynı anda takılabilen adaptörlerle, çiftçilerin kendi traktörlerinde 
kullandıkları ataşmanları ve makineleri direkt olarak mini kazıcı yükleyici makinelerde kullanabilecektir. 
Çiftçilerin alışık olduğu ve kullanılan zirai makinelerin bağlantıları için üç nokta bağlantı sistemi mini 
kazıcı yükleyici makinelerle birleştirilmiş ve hidrolik ekipmanlarla hareket ve güç dengesi sağlanmıştır. 
Projede seçmiş olduğumuz mini kazıcı yükleyicinin paletli modeli zirai alanlardaki engebeli arazilerde 
sorunsuz hareket kabiliyeti sağlamış oldu. Bu proje ile iş makinesi ve traktör ihtiyacı tek makine 
üzerinde eksiksiz olarak buluştu. 
  
Bu çalışmada zirai ekipmanlar üzerine araştırmalar yaparak paletli mini kazıcı yükleyici makine ile 
çalışabilmesi için araştırmalar yapılmıştır. Gerekli tüm mühendislik hesaplamaları yapılmış bu hesaplar 
doğrultusunda hidrolik ekipmanlar seçilmiş ve tasarımı yapılmıştır. Tasarım sonrası prototip çalışması 
yapılarak ekipmanlar makine üzerinde denenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zirai iş makinesi, Zirai kullanım, İş makineleri, Zirai ekipmanlar, Tarım 
Ekipmanları. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Backhoe work machines are high potential machines in the field of agriculture where they can be used 
in the field. In this way, pulling hay, driving vehicles, using materials, making fences and goose will be 

HYDRAULIC SOLUTIONS FOR USING AGRICULTURAL EQUIPMENT IN POINT ROTARY MACHINES 
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done with a single machine. With the rear digging arm and the front, these can be used not only to dig 
new gardens, foundations and ponds, but also to help move the same machinery and rocks forward. 
 
With a project we are working on as Hidromek, it is aimed to eliminate the need and problem of using 
many machines in agricultural and farm works. Having to buy or rent more than one machine is very 
difficult and costly for those dealing with these jobs. Therefore, the purpose is; With the project we 
have realized in mini backhoe loader machines, it is to offer a multi-purpose use for agricultural works. 
 
With an innovative and different chassis design and hydraulic solutions suitable for this design, with 
adapters that can be attached to the front or rear parts of the machine or both at the same time, the 
farmers will be able to use the attachments and machines that they use on their own tractors directly 
on the mini backhoe loader machines. The three-point connection system was combined with the mini 
backhoe loader machines for the connections of the agricultural machinery used and used by the 
farmers, and the balance of motion and power was provided with hydraulic equipment. The tracked 
model of the mini backhoe loader we chose in the project provided smooth mobility on rough terrain in 
agricultural areas. With this project, the need for construction equipment and tractors met completely 
on a single machine. 
 
In this study, researches were made on agricultural equipment to work with the crawler mini backhoe 
loader machine. All necessary engineering calculations were made and hydraulic equipment was 
selected and designed in line with these calculations. After the design, prototype work was done and 
the equipment was tested on the machine. 
 
 
 
Key Words: Agricultural machine, Agricultural use, Construction machinery, Agricultural Equipment, 
farming equipment. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Nokta dönüşlü  iş  makinelerinin kazıcı ve yükleyici kullanımı haricinde zirai uygulamalarda 
kullanılabilmesi için, traktörlerde bağlantı elemanları olarak temel oluşturan üç nokta bağlantı 
aksamları kullanmak ve bu aksamları iş makinesine sök-tak olarak kolay bir şekilde kullanımı 
oluşturuldu. 
 
Nokta dönüşlü iş makinelerinde ön taraf genellikle yükleyici kısmı, arka taraf ise genellikle kazıcı kısmı 
olarak kullanılmaktadır. Projemizde kullanılabilirlik açısından hem yükleyici kısım hem kazıcı kısım üç 
nokta bağlantı elemanları ile zirai kullanıma uygun hale getirilmesi planlandı. Makinenin ön ve arka 
tarafına farklı tasarımlar ve farklı bağlantı uygulamaları yapılarak zirai kullanıma uygun hale getirilmesi 
uygun bulundu. Motor gücü ve tahrik sağlamak için yapılan her iki tasarım içinde hidromotorlar 
kullanılması düşünüldü.  Bu tasarımlar sayesinde elde edilecek avantajlar şöyle sıralanabilir; 
 

1. İş makinesini zirai uygulamalarda da kullanabilmek, 
2. Çoklu makine kullanımını azaltmak ve tek makine ile yapılacak işlere çözüm bulabilmek, 
3. Kullanım kolaylığı ve yapılan işin verimini arttırmak. 

 
 
 
 
2. MAKİNA ÖZELLİKLERİ 
 
Projede kullanılan Hidromek HMK62T makinenin üç nokta askı mekanizması için belirleyici özellikler 
belirlenmiştir; 
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2.1. Motor Özellikleri 
 
Tablo 1. HMK62T Motor Özellikleri 
 
Emisyon Sınıfı  EU:Stage 5 / EPA:Tier4 
Üretici  Kubota 
Model  V2403-CR-T-EW03 
Silindir Sayısı  4 
Silindir Çapı Mm (in.) 87x102.4 (3.43x4.03) 
Hacim Cm3  (cu.in.) 2434 (148.53) 
Azami Güç kW (HP/PS) / min-1 (rpm) 48.6 (65.2)/2700 
Azami Tork N.m (Ibf.ft) / min-1 (rpm) 198.5(146.4) / 1600 

 
 
HMK62T motor verilerine göre 1, 1N ve 2N/2 standartlarındaki ürünler kullanılması planlanmıştır.  
Üç askı düzenleri ve boyutları traktör çeki gücüne göre 5 grupta sınıflandırılır. 
 
 

1N :  35 kW (46,9 BG) 
1 :  48 kW (64,3 BG) 
2N/2 :  30-92 kW (40,8 - 123,4 BG) 
3N/3 : 60-185 kW (80,5 - 248 BG) 
4N/4 : 110-350 kW (147,5 – 469,4 BG) 

 
 
 
2.2. Makine Karşılaştırması 
 
Tasarım çalışmalarına başlamadan önce bazı makine karşılaştırılmaları yapılmıştır. Standart 2 
tekerden tahrikli traktör ile HMK62T makine ölçülerine göre karşılaştırma yapıldığında aşağıdaki tablo 
ortaya çıkmıştır. 

 
 

Şekil 1. Standart traktör ölçüleri 
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Tablo 2. Standart traktör ve HMK62T ölçü karşılaştırma 
 

Boyutlar ve Ağırlıklar Standart 2 Tekerden Tahrikli 
Traktör 

HMK62T 

A Uzunluk 3726 mm 3850 mm 
B Dingiller arası uzaklık 2000 mm 1214 mm 
C Ön iz genişliği 1400-1800 mm 1350 mm 
D Arka iz genişliği 1400-1800 mm 1350 mm 
E Genişlik 1915 mm 1610 mm 
F Zemin ile ön dingil uzaklığı 376 mm 361 mm 
G Çeki kancası ile Zemin uzaklığı 355 mm Tasarım Kriteri 
K Egzoz ucundaki yükseklik 2350 mm 2275 mm 
L Ön aks ile çanta ağırlık arası 456 mm ** 
M Kabin üzeri yükseklik 2550 mm 2275 mm 
N Arka aks ile kaldırma kolları arası 950 mm ** 
Toplam Ağırlık 2510 / 2675 kg 3875 kg 
 
Standart 2 tekerden tahrikli traktör ile HMK62T makine özelliklerine göre de karşılaştırma yapılmıştır. 
 
Tablo 3. Standart traktör ve HMK62T karşılaştırma 

 
 Standart 2 Tekerden Tahrikli 

Traktör 
HMK62T 

Motor   
Marka / Tip Perkins 1103 D- 33 Kubota V2403-CR-TE5B 
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı 3.3 Litre/3 2.4 Litre/4 
Sıkıştırma Oranı 18.25:1  
Silinidir Çapı x Kurs Boyu 105 x 127 mm 87 x 102.4 mm 
Maksimum Güç (ISO) 50 Hp @ 2200 d/d 65 Hp @ 2700 d/d 
Maksimum Tork 196 Nm @ 1400 d/d 198.5 Nm @ 1600 d/d 
Vites Kutusu ve Hızlar 
Vites Sayısı Sürüngen Vites Hidrostatik 
Hidrolik Kaldırıcı 
Fonksiyonlar Çeki,Durum,Yüzdürme ve 

Karma Kontrollü Kullanım 
 

Azami Pompa Debisi 48.5 lt/dk 61 lt/dk 
Kaldırma Kuvveti 2600 kg  
Sistem Basıncı 180 bar 220 bar 
Silindir Çapı 52 mm Tasarım Kriteri 
Strok 170 mm Tasarım Kriteri 
Standart Ağırlıklar 
Ön Ağırlık 4 x 30 Yükleyici Sistem 
Arka Ağırlık 1 x 50 - 
 
Bu karşılaştırma tablolarına bakılarak makina boyutları ve güç sınıflarının birbirine yakın olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
 
 
3.ÜÇ NOKTA ASKI MEKANİZMASI 
 
Traktörlere, alet ve ekipmanların serbestçe takılıp sökülmesini sağlamak için standart hale getirilmiştir. 
Üç nokta bağlantı düzenine ilişkin yapı, aşağıdaki gibidir. 
 
Traktörlerde kullanılan ekipmanların HMK62T de kullanılabilmesi için şasi ve mekanizma 
tasarımlarında bu kriterlere dikkat edilmiştir.  
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1- Üst Askı Kolu 
2- PTO 
3- Alt Askı Kolları 

  
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 2. Standart üç nokta askı mekanizması 
 
 
HMK62T makinasına ön taraf ve arka taraf üç nokta askı mekanizması yerleşimi şekildeki gibidir. 
 

 
 

Şekil 3. HMK62T üç nokta askı mekanizması yerleşimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. HMK62T üç nokta askı mekanizması yerleşimi 

 
Üç nokta bağlantı düzeninde kuvvetler, traktörün ideal çeki noktasında etkindirler. Bu nokta alt ve üst 
bağlantı kollarının kesiştiği nokta olarak tanımlanır. İdeal çeki noktası arka tekerleklere ne kadar 
yakınsa (üst kol ne kadar dik ise ya da pulluk bağlama yüksekliği ne kadar büyükse) arka tekerleklerin 
yüklenmesi o kadar büyüktür. Traktörler için ideal çeki noktası aşağıdaki gibidir. HMK62T de ideal çeki 
noktasının ağırlık merkezi ile tahrik motoru arasında kalması sağlanmıştır. 



  _______________________________________  67  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. İdeal çeki noktaları 
 
 
Traktörlerde kullanılan, PTO çıkış hızları 3 sınıfa ayrılmıştır; 
1- 540 rpm 
2- 750 rpm 
3- 1000 rpm 
 
 
 
Tablo 4. Standart traktör motor güçleri 

 
Traktör 

No Traktör PTOP 
(kW) 

Ölçüm 
Sayısı 

PL 
(%) 

Motor Devir 
Aralığı (1/min) Kaynak 

1 Ford 6600 (2WD) 51.80 10 22.9-100 1200-2296 Anonim 1976 
2 Ford 6610 (2WD) 52.77 13 22.3-100 1400-2266 Anonim 1985 
3 Massey Ferguson 240 (2WD) 29.34 14 22.6-100 1100-2440 Anonim 1984 
4 Massey Ferguson 250 G (2WD) 30.30 14 20.1-100 1200-2440 Anonim 2000 
5 Massey Ferguson 260 G (4WD) 38.00 13 21.6-100 1200-2345 Anonim 2000 
6 Massey Ferguson 266 G (2WD) 40.00 13 20.5-100 1200-2373 Anonim 2000 
7 Massey Ferguson 276 G (2WD) 42.00 14 20.7-100 1100-2334 Anonim 2000 
8 Massey Ferguson 286 G (2WD) 52.10 14 20.4-100 1200-2366 Anonim 2000 
9 Massey Ferguson 398 Turbo (2WD) 55.88 14 20.8-100 1200-2273 Anonim 1992 

10 New Holland 54 C Junior (2WD) 33.30 14 20.4-100 1200-2844 Anonim 2001 
11 New Holland 60 C Special (2WD) 36.90 15 21.1-100 1200-2758 Anonim 2001 
12 Steyr 768 (2WD) 41.80 11 22.5-100 1200-2535 Anonim 1977 
13 Steyr 8050-S16 (2WD) 28.56 14 20.9-100 1200-2553 Anonim 1993 
14 Türk Fiat 54 C (2WD) 34.95 16 21.5-100 1100-2707 Anonim 1992 
15 Türk Fiat 480 (2WD) 31.50 14 20.0-100 1200-2545 Anonim 1983 
16 Türk Fiat 60-66 S (4WD) 40.63 15 21.9-100 1200-2765 Anonim 1997 
17 Türk Fiat 70-56 (2WD) 45.34 14 21.9-100 1200-2743 Anonim 1990 
18 Türk Fiat 70-66 S (2WD) 43.80 15 22.2-100 1200-2737 Anonim 1997 
19 Türk Fiat 80-66 S (2WD) 52.80 17 22.4-100 1100-2661 Anonim 1997 

    2WD : İki Tekerleği Muharrik                                PTOP: Maksimum Kuyruk Mili 
    4WD: Dört Tekerleği Muharrik                              PL: Kuyruk Milinin Yüklenme Oranı 

 
Traktör PTO çıkış güç seviyeleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 62SS / T için kullanılabilecek 
maksimum güç 32 kW olarak kabul edilmiştir. 125 cc deplasmana sahip hidromotor ile farklı motor 
devirlerinde istenilen çıkış hızları ve torkları sağlanabilmektedir. 
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Tablo 5. Hidromotor Seçimi 
 

ENGINE  
P-MAX POWER kW 44-48   
N-MAX SPEED rpm  2700   
POWER REDUCTION kW 4   
 MOD1 MOD2 

ATTACHMENT TEK HİDROLİK 
EKİPMAN VARSA 

2 HİDROLİK ELEMAN 
VARSA 

2 HİDROLİK ELEMAN 
VARSA 

  Parçalama Besleme Parçalama Besleme 
POWER NEED-MAX kW 32 32 32 32 19 
POWER CALCULATED kW 19 26 32 16 16 15 4 
SPEED NEED-1 rpm  540 750 1000     
SPEED CALCULATED rpm 550 756 928 464 292 440 69 
TORQUE 
CALCULATED N.m.    314 499 314 499 
   

HYDRAULIC SYSTEM HIGH 
FLOW 

HIGH 
FLOW 

HIGH 
FLOW 

HIGH 
FLOW 

STD 
FLOW 

HIGH 
FLOW 

STD 
FLOW 

ENGINE SPEED rpm  1600 2200 2700 2700 2700 1600 1600 
PUMP 
DISPLACEMENT 

cc  45 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 

FLOW lt/min 71 97 119 60 60 56 14 
PRESSURE bar  160 161 160 160 160 160 160 
HIDROMOTOR 
DISLACEMENT cc 125.7 125.7 125.7 125.7 200 125.7 200 

       
 
    3.1 Üç Nokta Askı Mekanizması Yükleyici Tarafı:  
 
HMK62T yükleyici tarafı için yapılan üç nokta askı mekanizması ve kullanılan elemanlar şekilde 
gösterilmiştir. Takılacak zirai ekipmana göre ölçüsü ayarlanabilir kollar ile kolay montaj ve kullanım 
sağlamaktadır. Hidromotor mili çıkışı ile takılacak zirai ekipmana tahrik verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Ön taraf üç nokta askı mekanizması 
 

1- Genişliği ayarlanabilir bağlantı kolu 
2- Hidromotor çıkış mili 
3- Alt bağlantı kancası 
4- Üst bağlantı kolu 
5- Hidromotor 

 
a. Üç Nokta Askı Mekanizması Kazıcı Tarafı 

 
HMK62T kazıcı tarafı için yapılan üç nokta askı mekanizması ve kullanılan elemanlar şekilde 
gösterilmiştir. Takılacak zirai ekipmana göre ölçüsü ayarlanabilir kollar ile kolay montaj ve kullanım 
sağlamaktadır. Ekipman yüksekliğini ayarlamak için iki adet hareket piston ve bir adet ara kol görevi 
gören hidrolik piston eklenmiştir.  
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Şekil 7. Arka taraf üç nokta askı mekanizması 

 
1- Yan Kollar                                                           5-  Kaldırıcı Kriko 
2- Hidrolik Orta Kol Silindiri                                     6-  Hidromotor 
3- Adaptör                                                               7-  Hareket Pistonları 
4- Şasi Bağlantı Bloğu 

 
 

b. Zirai ekipmanın söküp takılabilmesi: 
 
Makinanın bom, arm ve kepçeden oluşan kazıcı tarafının sökülerek yerine zirai ekipmanın 
takılabilmesi için şasi ve ataşman tasarımı yapılmıştır.  
 

 
Şekil 8. Zirai ekipmanın sökülüp takılması 

 
 
SONUÇ 
 
Nokta dönüşlü iş makinalarında zirai ekipman kullanımı için geliştirilen bu proje, operatörlerin zirai 
çalışma koşullarında, çok yönlü bir makina kullanabilmesine olanak sağlamaktadır. Tamamen 
ayarlanabilir üç noktalı bağlantı sağlarken, mümkün olduğunca kompakt olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu tasarım makinanın kazıcı yükleyici özelliği dışında, zirai ekipmanları da hızlı bir şekilde bağlantı 
yapma ve kullanma imkanı sağlamaktadır. Bu tasarımla nokta dönüşlü iş makineleri, traktörlere monte 
edilen herhangi bir üniteden çok daha üstün bir paletli yükleyici görevi görecek ve çok çeşitli arazi 
yönetimi ve çiftlik işlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaktır. 
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ELEKRONİK FLOW SHARE 
 
 

İdris Yalçınkaya 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güç tüketiminin sınırlı olması, mevcut pompa debisinin yeterli olmaması gibi sebepler hidrolik 
sistemlerde arzu edilen birden fazla fonksiyonun aynı anda gerçekleşmesini engelleyebilir. Durum 
böyle iken mevcut debi sistemdeki örneğin ilk valfi beslemeye yeterken, operatörün ikinci bir hareketi 
devreye almasıyla, mevcut debi artık iki valfi birden beslemeye yetemeyebilir. Bu tür durumlarda 
Hidrolik akışkan doğası gereği düşük dirençle karşılaştığı yere akacaktır. Ve belki de operatörün ilk 
devre soktuğu valften sıfır debi geçecektir. Yani operatör ikinci hareketi devreye aldığı için birinci valfin 
hareketi duracak ve istenmeyen durum ortaya çıkacaktır. Farklı sistemler için valf sayıları artabilir. 
Örneğin mevcut debi 1. ve 2. valfe yetiyor iken 3. 4. 5. 6. valflerin hep birlikte veya çeşitli 
kombinasyonlar ile devre girmesi halinde yeterli gelmeyebilir. İşbu bildiri, mevcut debinin yeterli 
olmadığı hallerde çoklu hareketin yapılmasına olanak sağlayan elektronik akış paylaştırma ile ilgilidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik akış paylaştırma, ön basınç kompansatörlü oransal valf, 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of power consumption can hinder the current pump flow rate for the purpose of most systems, 
which is desirable in the same systems. While this is the case, the current flow may be sufficient to 
feed the first valve in the system, while the current flow may not continue to supply, with training now 
available. It will be small due to such hydraulic use. And maybe it will pass through the valve that he 
put in the first circuit from the flows. So the operators will defend the first valve for the second class 
and the situation will be considered. The model may increase for different systems. Presumably, while 
the current flow is sufficient for the 1st and 2nd valves, it may develop in the course of the 3rd, 5th and 
6th valves together with the ones that go together. It conveys electronic transport that allows multiple 
movements to be made in cases where the current flow is not sufficient. 
 
Key Words: Hydraulic flow sharing, proportional valve with pre-pressure compensator, 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik sistemlerde yağın akışı söz konusu olduğunda, hidrolik yağ öncelikle en az dirençle 
karşılaştığı tarafa gideceği bilinmektedir. [1] 
 
Örneğin aşağıda şekil-1 de görüldüğü gibi valf ve hat üzerinde herhangi bir direnç, basınç düşümü 
olmayacağı varsayılırsa; her iki silindire de yol verildiğinde 3t direnç altındaki silindir stoğunu 
tamamlamadan 5t silindiri hareket etmeyecektir. Başka bir senaryo olarak; 5t silindiri çalışma 
esnasında 3t silindirine hareket verilirse 5t silindirinin hareketi duracaktır. Bu tip durumlara çözüm 
olması adına iki farklı basınç kompanzasyonlu valf geliştirilmiştir. 
 
 

ELECTRONIC FLOW SHARING 
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Şekil 1. 

 
 
2. BASINÇ KOMPANZASYONLU VALFLER 
 
2.1 Post-compensated  
 
Bu valfler debinin yeterli olmadığı durumlarda akış paylaştırma özelliği fiziksel olarak sahiptir. Bundan 
dolayı çalışmamız bu tip valfleri kapsamamaktadır. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. 
 

Bernoulli prensibine göre birim keside giren ve çıkışan akışkanın fark basıncı aynı kaldığı sürece kesit 
üzerinden aynı miktarda debi geçer. Bu prensipden faydalanarak ön basınç kampanzatörlü valfler 
geliştirilmiş. [2] Şekil 2 de görüldüğü üzere. Kısma valfi kesidine giren ve çıkan akışkandan pilot 
alınmış ve basınç kompanzatör görevi yapan sürgüye bağlanmıştır. P hattındaki basınç ne olursa 
olsun kısma valfi üzerinde kompanzatörün yay kuvvetini yenecek kadar basınç farkı oluşturulmuştur. 
 
Ancak hidrolik sistemde birden çok valf olması ve debinin yeterli gelmemesi halinde bu valflerde akışı 
sabit tutamayacaktır. Çalışmamız ön kompanzatörlü valflerin özelliğini destekleyerek akış paylaştırma 
yapmaktır. 
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3. ELEKTRONİK FLOW SHARE ÇALIŞMA İLKESİ 
 
Elektronik flow share de (EFS) tüm valfler mekanik tahrik ile değil joystick, pedal vb. elektronik 
donanımdan gelen sinyallerin PLC tarafından okunup valflerin sürülmesi şeklinden gerçekleşir. EFS 
‘de üretilmiş debinin bilinmesi gerekmektedir. Sistemdeki valf sürgü litrelerinin bilmesi gerekmektedir. 
 
Aşağıdaki algoritma akış diyagramında görüleceği üzere bütün joysticklerin konumuna bakılarak 
toplam debi talebi hesaplanır. Daha sonra her bir joystick in bu toplam debi içindeki oranına hesaplanır 
ve son olarak mevcut debiden o oranda pay alacak şekilde joystickin valfi limitlenir. 
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4. UYGULAMA ÖRNEĞİ 
 
Örnekle uygulama polip vinçi üzerinde yapılmıştır. Polip vinçi daha çok geri dönüşüme hazırlanan 
metallerin kamyon vb. araçlara yüklenmesi veya bir noktadan diğer noktaya taşınması gibi görevlerde 
kullanılmaktadır. Vinç üzerindeki hareketler ve sürgü litreleri tablo-1 ‘deki gibidir. 
 

Tablo 1. 
 

Sıra Hareket Adı Sürgü Litresi 
1 Ana Bom (Kaldırma) 400 
2 Kırma Bom 320 
3 Dönüş 240 
4 Polip Aç-Kapa 130 
5 Polip dönüş 40 

 
Sisteme 1500 rpm, 90 Kw elektrik motoru ve 260 cc pompa hidrolik enerji sağlamaktadır. 
 
Sistemdeki pompa güç regülasyonludur. Güç regülasyonlu pompa basınca göre deplasmanını 
düşürüp elektrik motor gücünü aşmamak üzere tasarlanmıştır. Hesaplaması aşağıda verilmiştir. 
 
Q = q*n*nv/1000 

Kw = P*Q / 510 

Q: Debi ( lt/dk) 

q: Deplasman (cc) 

n: Elektrik motor deviri ( rpm) 

nv: Hacisel verim ( %) 

Kw: Elektrik motor gücü ( Kw) 

P: Basınç ( Bar ) 

Yukarıdaki hesaplama yapıldığında basınç ve debi arasındaki ilişki aşağıda görüldüğü gibi 
gerçekleşmektedir. 
 
Debi (Lt) Basınç 

(Bar) 
390 117 
370 124 
350 131 
330 139 
310 148 
290 158 
270 170 
250 183 
230 199 
210 218 
190 241 
170 270 
150 306 
130 353 
 
Yukarıdaki tablo ve grafik incelendiğinde 117 bara kadar 90 kw yeterli olup pompa deplasman 
küçültmediği 390 Lt tam debi ürettiği görülmüştür. Daha sonra pompa karşılaştığı basınç değerine 
göre deplasmanını azaltıp 90 kw yi sabit tutmaktadır. 
 
Pompanın P hattına basınç transmitteri takılıp basınç ölçümü yapılmıştır. Bu basınca göre yukarıdaki 
hesaplama yapılıp mevcut debi tespit edilmiştir. Aşağıda yazılımın Çıktı-1 arayüzü verilmiştir. 
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Çıktı 1. 
 

• Sistem 30 bar yük altında iken pompanın 390 Lt full debi ürettmeye devam ettiği görülmüştür. 
• Dört adet joystick’e %25 yol verilerek toplam 272 lt yağ talebi oluştuğu görülmüştür. 
• Talep edilen litre üretilenden daha az olduğu için limitler yukarıda kalmıştır ve hiçbir valf limite 

takılmayıp valf olduğu uyarılmıştır. 
 

 
 

Çıktı 2. 
 

• Tüm joystickler %50 konuma geldiğinde 545 LT yağ talebi oluşmuştur. 
• Üretilen debi daha az (390 Lt) olduğu için valfler limite takılmıştır. 
• Örneğin kaldırma joystick’i %50 ‘de olmasına rağmen %36 izin verilmiştir. 
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Çıktı 3. 
 

• Sistem bu pozisyonda iken 180 bar dirence maruz kalmıştır. 
• Maruz kaldığı dirence karşılık pompa deplasmanı azaldığı için kullanılabilir debinin 255 lt ye 

düştüğü görülmüştür. 
• Kullanılabilir lt daha da azaldığı için izin limitleri daha da aşaığı düşmüştür. Örneğin kaldırma 

için joystick konumu halen %50 de olmasına rağmen, İzin yüzdesi Çıktı-2’ye göre %36 dan 
%24’e düşmüştür. 

 
 
SONUÇ 
 
Hidrolik pompayı tahrik eden sistemin güç veya rpm limitlerine rağmen pre-kompansatörlü valfler 
üzerinde akış paylaştırma yapılmış olup, operatörün kumanda talebine göre birden çok haraket aynı 
anda sağlanmıştır. 
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VAKUM OTOMASYONUNDA PNÖMATİK VAKUM 
EJEKTÖRLERİ VE TEMASSIZ TUTUCU TEKNOLOJİSİ 

 
 

Cenan Pekdemir 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Endüstriyel otomasyon alanında vakum sistemleri önemli bir yere sahiptir. Makinalarda vakum farklı 
amaçlar için kullanılabilir. Bunlar; iş parçalarının bir noktadan diğer noktaya transferi ve ürün tutma -
bırakma uygulamalarının yanında vakumla şekil verme, vakumla kaçak testleri düşünülebilir. Bu gibi 
uygulamalarda vakumu oluşturmak için elektrikli vakum pompaları ve blowerların yanında, ventüri 
prensibi sayesinde basınçlı havayla vakum oluşturabilen vakum üreteçleri kullanılmaktadır. Vakum 
üreteçlerine ek olarak sistemi tamamlayan en önemli bileşen  taşınacak iş parçasına temas ederek 
vakum sızdırmazlığını sağlayan vakum vantuzlarıdır. Ancak yüksek geçirgenlilkli iş parçalarında yada 
vantuzun vakum sızdırmazlığını sağlayamadığı iş parçaları için bernolli ve siklon prensibiyle çalışan 
tutucular kullanılır. Bu yazıda vakumlu taşıma sistemlerinin mantığı, vakum üreteçlerinin çalışma 
prensibi ve temazsız tutucuların çalışma prensibi ile uygulama alanlarından bahsedilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vakum otomasyonu, pnömatik, ventüri prensibi, bernolli prensibi, siklon presibi 
 
 
ABSTRACT 
Vacuum systems have an important place in the field of industrial automation. Vacuum can be used 
for different purposes in machines. These; Transfer of workpieces from one point to another and 
pick&place applications as well as vacuum forming and vacuum leak tests can be considered. In such 
applications, besides electric vacuum pumps and blowers, vacuum generators that can create vacuum 
with compressed air thanks to the venturi principle are used to create the vacuum. In addition to the 
vacuum generators, the most important component that completes the system is the vacuum suction 
cups that provide vacuum sealing by contacting the workpiece to be transported. However, for 
workpieces with high permeability or for workpieces where the suction cup cannot provide vacuum 
sealing, bernolli and cyclone grippers are used. In this article, the logic of vacuum transfer systems, 
the working principle of vacuum generators, the working principle of contactless grippers and their 
application areas will be discussed. 
 
Key words: Vacuum automation, pneumatics, venturi principle, bernoulli principle, cyclone principle 
 
 
 
 
1.  GİRİŞ 

Üretim ve makine teknolojisindeki hızlı gelişmelerle birlikte, iş gücünü azaltıp insan sağlığını koruyarak 
seri üretim yapılmasını sağlamak amacıyla yüksek tonajlı iş parçalarının kaldırılmasından, küçük ve 
hafif iş parçalarının yüksek hızlarda tutulup bırakılmasına kadar farklı işlere ek olarak vakumla şekil 
verme prosesleri, sızdırmazlık testleri gibi uygulamalarda vakum teknolojisi kullanılmaktadır. 
 
Vakum, içinde hiç atom ya da molekül bulunmayan boşluk anlamına gelmektedir. Dünya atmosferi 
gezegenin her noktası üzerine sürekli basınç uyguladığından dolayı vakum oluşturmak ancak yapay 
yollarla mümkündür.  
 

PNEUMATIC VACUUM EJECTORS AND NON-CONTACT GRIPPER TECHNOLOGY IN VACUUM AUTOMATION 
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Bu yöntemlerden birisi 1650’li yıllarda bulunan ve elektrik enerjisiyle çalışan vakum pompalarıdır. 
Vakum pompası emiş portundan giren havayı egzoz portuna doğru sürükleyerek kapalı hacmin 
içindeki hava moleküllerini dışarı atarak vakum oluşturur.  
 
Diğer yöntem ise basınçlı hava ile vakum üretmektir. Basınçlı havadan vakum üreten cihazları 
endüstride vakum üreteci, vakum ejektörü veya jenaratörü olarak geçer. Bu ürünlerin çalışma mantığı 
ventüri etkisine dayanır. Vakum üreteçlerinin 3 portu bulunur. Bunlar, hava besleme portu, vakum 
portu ve egzoz portudur. Basınçlı hava geniş bir orifisten geçerken orifis bir noktada daralır. Daralan 
noktada havanın hızı artar ve havanın basıncı düşer. Bu noktaya açılan vakum portunda vakum oluşur 
ve atmosferden hava emilmeye başlanır. Atmosferden emilen hava ile beslenen basınçlı hava egzoz 
portundan atmosfere atılır.  
 
Vakum üreteçlerinin vakum pompalarına göre avantajı çok daha kompakt, hafif, bakımı ve değişimi 
kolay olmasıdır. Vakum pompalarının vakum ejektörlerine göre avantajı ise, yüksek vakum debisine 
sahip olmaları, sürekli vakum yapılması gereken noktalarda tesisin hava ve elektrik maaliyetlerine 
bağlı olarak enerji tasarrufu sağlayabilmeleridir. 
 
İş parçalarının taşınmasında veya trasferinde kullanılan diğer yöntem ise temassız tutma teknolojisidir. 
Taşınacak iş parçası çok geçirgen, pürüzlü, üzerinde delikler mevcut ise veya taşınacak parçaya 
mekanik olarak temas istenmiyorsa temasız tutucular kullanılır. İki farklı prensiple çalışan temassız 
tutucu vardır. Bunlardan ilki siklon prensibine dayanır. Siklon tutucu, iş parçasını tutmak için dairesel 
olarak dönen bir hava akımının merkezinde negatif bir basınç oluşturur. Bernolli prensibiyle çalışan 
tutucu ise yüksek hızlı havanın iş parçasıyla tutucu arasında oluşturduğu düşük basınç sayesinde iş 
parçasının tutulmasını sağlar. Bu tip tutucuların kullanıldığı başlıca sektörler, gıda, tekstil, yarı iletken 
sektörleridir. 
 
 
 
 
2. PNÖMATİK VAKUM EJEKTÖRLERİ 

Bir vakum ejektörü, basınçlı hava kullanarak vakum oluşturabilir. Bir vakum pompasına kıyasla vakum 
ejektörü, harekli parçası olmayan basit bir yapıya sahiptir. Bu nedenle vakum pompasından çok daha 
küçük ve daha hafiftir. Ejektörün kendisi bir güç kaynağı gerektirmez. Vakum pediile iş parçalarının 
tutulmasını sağlar. 
 
 
2.1 Vakum Ejektörlerinin Çalışma Prensibi 
Vakum ejetörleri ventüri prensibine dayanır. Sıkıştırılmış hava, Fig 1. deki SUP portuna bağlanır.  
Hava tek kademeli jeneratörün içindeki dar orifisten geçtikten sonra aniden genişleyen difüzöre 
ulaştığı anda, basınç düşer ve hız artar. Bu noktada, bir vakum oluşur. Sonrasında VAC portundan 
emilen hava ile SUP portundan beslenen hava EXH  portundan dışarı üflenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Tek kademeli ejektörün iç yapısı 
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Vakum jeneratörünün birçok avantajı vardır[1]: 
 

• Titreşim yok 
• Isı üretimi yok 
• Hareketli parça yok 
• Vakum, hava beslemesi ile hemen açılır ve kapanır 
• Agresif koşulları çok iyi tolere eder 
• Düşük maliyetli 
• Hızlı onarım veya değiştirme 
• Ejektör vantuza olabildeğince yakın konumlandırıldığında hortumlardan kaynaklanan ölü 

hacim azaldığından çok daha hızlı çevrim süreleri yakalanır 
• Hafif ve mobildir 
• Elektrik gerektirmez 
• Servis ve/veya komponent değişimi için hızlı değişim süresi 

 
Yukarıda bahsedilen ejektör en temel tek kademeli vakum ejektörüdür. Bu ejektörler ile vakum basıncı 
-90 kPa değerlerine kadar ulaşır. Üretilen vakum debisi ise tüketilen havanın yaklaşık yarısı kadar 
olacaktır. Bu noktada enerji verimliliği konusunda çok daha geliştirilmiş çok kademeli ejektörler de 
mevcuttur. 
 
 
2.2 Çok Kademeli Vakum Ejektörleri 
 
Enerji verimliliği artırmak için çok kademeli vakum jeneratörleri geliştirilmiştir. Çok kademeli üreteçler, 
kademeli olarak basınçlı havanın genişlemesine izin veren bir dizi ejektör ve nozul kullanır. Fig 2. de 
gösterilen 3 kademeli vakum ejektörünün 3. ve 2. kademesinde bir çekvalf mevcuttur. Vakum basıncı 
yükseldikçe önce 3. kademedeki çekvalf daha sonra 2. Kademedeki çekvalf kapanır.  Belli bir vakum 
basıncı değerinden sonra tek kademeyle vakum üretilmeye devam edilir. Çekvalfler sayesinde vakum 
basıncının düşmesi sağlanır. Çok kademeli ejektörler genellikle sıkıştırılmış hava tüketiminin vakum 
akışına oranını yaklaşık 1:2 veya daha iyi bir düzeye yükseltir. Çok kademeli üniteler önemli ölçüde 
sessizdir ve daha düşük basınçta vakum üretebilir. Bu performans, aynı koşullar altında  tek 
kademelilere oranla gerekli olan basınçlı hava miktarını azaltacak ve/veya tepki süresini azaltarak 
üretkenliği artıracaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 1. Üç kademeli ejektörün debi- vakum basıncı grafiği 

 
 

 
 

Şekil 3. Üç kademeli ejektörün iç yapısı 
 
 
Çok kademeli ejektörler sayesinde hava daha verimli kullanılsa da iş parçasının tutulacağı süre 
boyunca havanın harcanması gerekmektedir. Bu durumu engelleyen daha kompleks vakum ejektörleri 
de mevcuttur. 
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2.3 Enerji Tasarruf Fonksiyonlu Vakum Ejektörleri 
 
Enerji tasarruf fonksiyonlu ejektörleri, özellikle geçirgen olmayan ve pürüzsüz, vantuz ile iş parçası 
arasındaki sızdırmazlığın sağlanabildiği uygulamalarda hava tasarrufunu maksimum düzeye çıkartan 
komponentlerdir. Genellikle bu ürünler sadece ejektörden oluşmaz. Kendi içerisinde dahili, vakum 
valfi, üfleme valfi, vakum sviçi mevcuttur. Vakum valfi tetiklendikten sonra vantuz ile iş parçası 
arasında sızdırmazlık sağlandığında vakum basıncı düşmeye başlar. Vakum basıncı sviç üzerinden 
ayarlanan değere ulaştığında vakum valfinin tetiği otomatik olarak kesilir ve hava tüketimi durur. Bu 
anda ejektörün içindeki çekvalf sayesinde ejektörle vantuz arasında oluşturulmuş vakum hapsedilir. 
Böylece ürün tutulurken hava tüketimi sıfırlanır. Eğer vantuzda yada vakum hattında kaçak oluşursa 
vakum sviçi üzerinde okunan değer belirlenen değerin altına düşer ve vakum valfi tekrar otomatik 
olarak tetiklenir. Bu sayede vakum basıncı tekrar istenilen değere ulaşır.  
 
Enerji tasarruflu ejektörler fabrikalardaki hava tüketimini düşürür. Ayrıca ürün taşınırken hava tüketimi 
olmadığı için sessiz bir çalışma ortamı sağlar. 
 
Uygulama örneği olarak plastik enjeksiyon makinalarının olduğu bir fabrikada enjeksiyondan çıkan 
plastik parçaların robotla kalıptan alınıp banda bırakılması yaklaşık 10 saniye sürmektedir. Dakikada 
100 litre harcayan bir vakum üreteci kullanılmış makinada sadece vakum için 10 saniyelik bir çevrimde 
yaklaşık 16.6 litre hava tüketir. Enerji tasarruf fonksiyonlu üretecin basınçlı hava tüketimi bir çevrimde 
yapılan ölçümle yaklaşık 2.5 litre ölçülmüştür. Bu durumda günlük 5000 parça üreten bir plastik 
enjeksiyon makinasında standart üreteçle tüketilen hava miktarı günde 83m3 iken, enerji tasarruflu 
üründe 12.5m3 olacaktır. 1m3 havayı üretmek için tüketilen enerjinin maaliyeti 0.02 Euro alındığında, 
1 günde 1 makina için 1.4 Euro tasarruf edilmiş olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Grafik 2. Enerji tasarruflu ejektörün çalışması 
 
 
2.3 Vakum Ejektörlü Sistemler İçin Örnek Devre Şemaları 
 
Pnömatik vakum ejektörlerinin kullanılabileceği örnek devre şemaları aşağıdadır. 
 
2.3.1 Besleme valfi (2 yollu valf) + Vakum filtresi 
 
Vakum oluşturmak ve durdurmak için 2 yollu valf kullanılır. Vakum atmosfere bırakılır. Ejektörü 
korumak için bir emme filtresi takılmıştır. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Örnek devre şeması 1 
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2.3.2 Besleme valfi (3 yollu valf) +Hız ayar valfi + Vakum filtresi 
 
Vakum oluşturmak ve durdurmak için 3 yollu valf kullanılır (vakum tahliyesi aynı anda gerçekleştirilir). 
Bıraktırma akışı ayarı için hız ayar valfi takılıdır. Bir vakum filtresi ejektörü kullanılır. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Örnek devre şeması 2 
 
 

2.3.3 Besleme valfi (3 yollu valf) +Hız ayar valfi + Vakum filtresi + Susturucu 
 
2. örnekteki valfin hortumlaması değiştirilerek valf normalde açık olarak çalışır. Böylece elektrik 
kesintisi durumunda parça düşürme engellenir. Hız ayar valfi ve vakum filtreleri takılıdır. Egzoz 
portuna bir susturucu monte edilmiştir (egzoz gürültüsünü azaltmak için). [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Örnek devre şeması 3 
 
 

2.3.4 Besleme valfi (2 yollu valf) + Bıraktırma valfi (2 yollu valf) + Hız ayar valfi + Susturucu + 
Vakum filtresi + Manometre 
Vakum üretimi ve vakum tahliyesi, bir besleme valfi ve üfleme valfi tarafından kontrol edilir. Taşıma 
sırasında vakum basıncını görsel olarak kontrol etmek için bir basınç göstergesi takılıdır. Emiş filtresi, 
toplanan tozun hava çıkışından dolayı geri akmayacağı yere monte edilmelidir. (3 portlu valf 
kullanılırsa, üfleme valfinin R portunu körleyin.) [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Örnek devre şeması 4 
 
 
2.3.5 Besleme/Bırakma valfi (3 konumlu 5 portlu valf) + Hız ayar valfi 
 
3 konumlu kapalı merkezli 5 yollu valf, vakum oluşumunu ve tahliyesini kontrol etmek için kullanılır. 
Besleme valfi KAPALI olduğunda vakum basıncının düşmesini önlemek için vakum portuna bir çek 
valf takılıdır. Basıncı algılamak için vakum devresine bir basınç anahtarı takılmıştır. Üfleme havası ile 
filtrede toplanan tozun, üflenen hava ile dışarı atılabileceği bir konuma vakum filtresi monte edilmiştir. 
[2] 
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Şekil 8. Örnek devre şeması 5 
 
 
 

3. TEMASSIZ TUTUCULAR 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber temassız tutucular endüstride gün geçtikçe daha önemli ve kilit rol 
almaya başlamıştır. Bu tip tutucular ile vakum üreteci kullanılmaz. Vakum hava akışı sayesinde 
tutucuyla iş parçası arasında oluşur. Ürün üzerindeki deliklerden vakum yerine basınçlı hava çıkması 
sayesinde tozlu yada üzerinden parça kopabilecek iş parçaları tutulduğunda tıkanma problemleri 
yaşanmaz. 
 
Standart vakum ürünleriyle taşınamayan iş parçalarına çözüm olarak temasız tutucular kullanılabilir. 
Taşınacak iş parçası çok geçirgen, pürüzlü, üzerinde delikler mevcut ise veya taşınacak parçaya 
mekanik olarak temas istenmeyen ince ve narin bir ürünse temasız tutucular kullanılır. 
 
İki farklı prensiple çalışan temassız tutucudan bahsedilecektir. Bunlardan ilki siklon prensibine dayanır. 
Siklon tutucu, iş parçasını tutmak için dairesel olarak dönen bir hava akımının merkezinde negatif bir 
basınç oluşturur. Bernolli prensibiyle çalışan tutucu ise yüksek hızlı havanın iş parçasıyla tutucu 
arasında oluşturduğu düşük basınç sayesinde iş parçasının tutulmasını sağlar. İki tipte de tutucu ve iş 
parçası arasında bir hava yastığı oluşur. Bu sayede özellikle rijit ve düz iş parçalarına tutucu temas 
etmez. Bu yüzden mekanik olarak temas nedeniyle kırılacak ince iş parçaları, yada taşıma sırasında 
üzerinde istenmeyen iz oluşabilecek iş parçaları bu ürünlerle taşınır. 
 
Bu tip tutucuların kullanıldığı başlıca sektörler, gıda, tekstil ve yarı iletken sektörleridir. 
 
 
3.1 Siklon Tipi Temazsız Tutucular 
 
Farklı prensiplerle çalışan temassız tutuculardan birisi siklon prensibiyle çalışan tutuculardır. 
 
Besleme portundan gelen hava, içbükey tutma yüzeyi tarafındaki nozuldan üflenir ve bir kasırga akışı 
oluşturur. Kasırga akışı, temassız tutucu ve iş parçası arasındaki boşluktan atmosfere boşaltılır. [3] 
Sonuç olarak, siklon etkisi nedeniyle spiral akış içinde bir vakum bölgesi oluşturularak iş parçasının 
fiziksel temas olmadan kaldırılması sağlanır. Spiral akışın merkezkaç etkisi, daha büyük bir kaldırma 
kuvvetinin üretilmesine izin verir. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Siklon tutucunun hava yönü 
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Şekil 10. Siklon tutucu ile uygulama örnekler 
 
 
Siklon tip tutucuların kaldırma kuvveti bernolli tutuculara göre daha yüksek olmasına karşın, bernolli tip 
tutuculara göre daha fazla titreşim oluşturur. Ayrıcı hava akşının spiral olması nedeniyle iş parçasını 
tutarken döndürme eğilimindedir. 
 
 
3.2 Bernolli Tipi Temazsız Tutucular 
 
Bernolli tipi tutucular siklon tipine göre daha az tutma kuvveti sağlamasına karşın iş parçası üzerinde 
daha az titreşim yaratır. Bernolli tutucuların siklondan farkı üzerindeki nozulların radyal şeklinde 
olması ve basınçlı havayı 360 derece olarak radyal yönde dışarı atmasıdır. 
 
Besleme portundan gelen hava, nozülden radyal olarak üflenir. Dışbükey emme yüzeyi tarafı. Radyal 
akış, temassız tutucu ile iş parçası arasındaki boşluktan atmosfere boşaltılır ve temassız tutucu ile iş 
parçası arasındaki hava çevresel yönde çekilir. Sonuç olarak, ortada bir vakum bölgesi oluşturularak iş 
parçasının fiziksel temas olmadan kaldırılması sağlanır. [3] 
 
Ayrıca, oluk-kanal tasarımı, havanın radyal olarak boşaltılmasına izin verir, böylece titreşimler ve 
kasırga akışının neden olduğu dalgalanmaları bastırır. [3] 
 
Uygulama örneği olarak solar panel hücrelerinin taşınmasında vakum pedleri kullanıldığında vakumun 
etkisiyle hücre üzerinde mikro çatlaklar oluşup hücre kullanılamaz duruma gelebilir. Bu durumda 
temazssız olarak minimum titreşimle iş parçasını tutabilen bernolli tutucular kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Bernolli tutucunun hava yönü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Bernolli tutucu ile uygulama örnekleri 
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3.3 Temazsız Tutucularda Coanda Etkisi 
 
Bernolli gripperlardan radyal şekilde çıkan yüksek hızlı hava, tutulacak iş parçasının etrafındaki hafif 
ürünleri istenmeyen bir şekilde dağıtabilir. Bu durumu engellemek için yüksek hızlı radyal yönde çıkan 
havayı yukarı doğru yönlendirmek faydalı olabilir. Bunu sağlamak için coanda prensibi kullanılır. 
 
Coanda etkisi, hızla ilerleyen hava akımının doğru bir yol izlemek yerine, yakınındaki bir düzeye 
yapışarak, düzeyin eğimlerini izleyerek ilerlemesi olayıdır. 
 
Bu etkinin en yaygın uygulaması havacılıktadır. Uçak kanatlarında inerken ve durmak için aşağıya, 
kalkışta da yukarıya bükülen kanatçıklar bu etki temel alınarak tasarlanmıştır. 
 
Bu özelliğin kullanılabileceği uygulama örneklerinden biri yanyana duran tekstil parçalarınının 
toplanması sırasında etraftaki iş paraçalarını dağıtılmasını engellemek olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Coanda etkisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14. Coanda etkisinin bernolli tutucuya uygulanması 
 
 
3.3 Temazsız Tutucu Kullanırken Alınacak Önlemler 
 
3.3.1 Hızlanma/Rüzgar basıncı/Darbe 
 
İş parçasını aktarırken sadece iş parçası kütlesini değil, aynı zamanda ivmeyi, rüzgar basıncını ve 
darbeyi de dikkate alın. (Bkz. Şekil 15.) Geniş bir alana sahip düz plaka taşınması durumunda özel 
dikkat gösterilmelidir. Rüzgar basıncı önleme korumasının takılması gibi tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Ayrıca, geçici kaldırma kuvveti ≥ iş parçası kütlesi ilişkisi yeterli olsa bile, bir derece 
marj sağlayan daha büyük bir boyut seçin. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 15. Rüzgar etkisinin azaltılması için alınması gereken önlem 

Ataşmansız üründeki 
hava akışı 

Özel ataşmanlı üründeki 
hava akışı 
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3.3.2 Yanal kuvvetler 
 
Temassız bir tutucu, iş parçasının yatay hareketini önleyen bir kısıtlama kuvveti üretmez. İş parçasının 
sonuna bir kılavuz takmak gerekir. (Bkz. Şekil 16.) [3] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 16. Yanal kuvvetlere karşı alınacak önlem 
 
 
3.3.3 Temassız tutucunun ve iş parçasının boyutu 
 
İş parçasınınkinden daha az alana sahip temassız bir tutucu kullanın. Tutucunun alanı iş 
parçasınınkinden daha büyükse, bir vakum bölgesi oluşmayacak, dolayısıyla bir kaldırma kuvveti 
üretilmeyecektir. (Bkz. Şekil 17.) [3] 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 17. Temassız tutucu ile tutulacak iş parçasının boyutlarının ilişkisi 
 
 

3.3.4 İş parçasının dengesi 
 
Temassız kavrayıcıyı, iş parçasından bir moment oluşturulmayacak bir konuma takın. (Bkz. Şekil 
18.)Ayrıca, birden fazla temassız kavrayıcıya sahip geniş bir alana sahip düz bir plakayı kaldırırken, 
tutucuları iş parçası kütlesine göre iyi dengelenecek şekilde takın. (Bkz. Şekil 19.) [3] 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 18. Tutucunun iş parçası üzerinde konumlandırılması 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 19. Adetli kullanılan tutucuların iş parçası üzerinde konumlandırılması 
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3.3.5 Montaj yönü 
 
Tutucunun temel montaj yönü yataydır. Kavrayıcı eğik veya dikey olarak monte edilmişse, ayrıca bir 
kılavuz takmalı ve yeterli bir güvenlik faktörü (2 veya daha fazla) kullanmalıdır. [3] 
 
 
 
 
4. SONUÇ 

Makinalaşma ve robotlaşmanın gün geçtikçe daha da arttığı günümüzde vakum otomasyonu da 
sürekli gelişmeye devam etmelidir. Maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin artması, insan sağlığını korumak 
için her geçen gün üretimi otomatikleşmeye başlayan ürün çeşidi arttığından dolayı standart vakum 
ekipmanlarıyla taşınamayan ince ve narin ürünlerin de taşınması ihtiyacı doğmaktadır. İlerleyen 
teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda temassız tutucular hakkında yapılan akademik ve ticari çalışmalar 
her geçen gün artmaktadır.  
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PNÖMATİK İŞ ELEMANLARI VE TUTUTCULARIN DÜNDEN 
BUGÜNE GELİŞİMİ VE SERVO KONTROL İLE 

ENTEGRASYONU 
 
 

Mehmet Kasablar 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Pnömatik iş elemanları ve tutucular, sitemlerde iş parçasını tutmak, taşımak, kaldırmak, sıkıştırmak vb 
gibi birçok amaçla kullanılan elemanlardır. Otomotiv, gıda, paketleme ve ambalaj, seramik, ağaç 
işleme vb gibi endüstrinin hemen hemen her alanında kullanılan bu iş elemanları sanayi devrimleri ile 
sürekli gelişerek her zaman ihtiyaçları karşılamaya çalışmıştır. 19. yy’da basınçlı havanın endüstride 
uygulanması başlayarak 20.yy’da modern pnömatik silindirler ile sistemlerde yaygınlaşması 
sağlanmıştır. 21.yy günümüz teknolojisinde artık kalite, süreklilik, hassasiyet, ve haberleşme ile birden 
fazla sistemlerin birbiri ile entegre çalışması beklenmektedir. Bu beklentiler sanayiyi otonom 
sistemlerin olduğu endüstri 4.0 dönemine götürmüştür. 
 
Hava sıkışabilen, sıcaklıkla genleşebilen karakteristik özelliğe sahip olduğu için iş elemanlarında  
konumlama hassasiyetini bazen karşılayamamaktadır. Bu sebeple iş elemanı ve tutucularda 
konumlama hassasiyetini, hız, kuvvet kontrolünü sağlamak amacı ile servo-step motor kontrollü 
elektrikli sistemler geliştirilmiştir. Elektrikli silindir ve tutucular entegre haberleşme modüllerine sahip 
ekipmanlar olduğundan sistemlerin birbirleri ile kontrolleri ve sekron çalışmalarını sağlamıştır. 
 
Ayrıca elektrikli tutucu sistemleri için arge sürecinden sonra üniversiteler ile birlikte yapılan özel 
yazılım, matematiksel model, analiz programları ve test yöntemleri ile sistemin sağlaması yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pnömatiğin gelişimi, iş elemanları, pnömatik silindir, tutucu, elektrikli silindir, 
elektrikli tutucu, endüstri 4.0 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Pneumatic actuators and grippers are used for many purposes such as gripping, holding, handling, 
lifting, pressing etc.. in systems. These work equipments which are used in almost every kind of 
industry such as  automotive, food, packaging, ceramics, wood processing etc. tried to meet all 
demands while being developed by industrial revolutions.That‘s widely using provided on 20th century 
on systems with pneumatic cylinders after pressurized air usage starts on 19century. 
 
Now, more than one systems each other integrated are expected to work with quality,precision and 
communication at 21th century’s current technology. These expectations brought the industry to 
industy 4.0 age which autonomous systems take place. 
 
Air sometimes cannot  provide positioning accuracy at work equipments because of its 
compaction,heat expansion natüre. With that reason, servo-step motor driven electric systems were 
developed  to control positioning accuracy, speed, force of actuators and grippers.  
 
Electric actuators and grippers, being equipments having integrated communication modules  made 
systems work syncronised each other. 

THE HISTORIC DEVELOPMENT OF PNEUMATIC ACTUATORS AND GRIPPERS AND THEIR INTEGRATION WITH 
SERVO CONTROL 
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Additionally,after research and development phase of electric grippers, systems proofing were made 
by special software,mathematical models,analysis programs and test methods with collaboration of 
universities  
 
Key Words: Development of pneumatic systems,work equipments,pneumatic cylinder,gripper,industry 
4.0 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Pnömatik sistemler, basınçlı havanın davranışımı inceleyen bilim dalıdır. Pnömatik sistemlerin ilk 
kullanımı MÖ.2500 yıllarına dayanırken, 19.yüzyılın ortasında havalı el aletleri, matkaplarda 
kullanılmış ve 20 yüzyılda günümüz teknolojisinde hala kullanılan modern pnömatik ekipmanlar ile 
gelişimini sürdürmüştür. Endüstrinin hemen hemen her alanında kullanılan pnömatik iş elemanları, 
sistemlerde itme, çekme, kaldırma, indirme, presleme, sıkıştırma, döndürme gibi birçok hareketin 
yapılmasını sağlamaktadır. 
 
 
2.PNÖMATİK İŞ ELEMANLARI ve HAREKETİN KONTROLÜ 
 
2.1. Pnömatik İş Elemanları 

 
Modern endüstride pnömatik iş elemanları ihtiyaçlara göre, gelişen malzeme teknolojisine göre, 
küreselleşen Dünya pazarındaki rekabet şartlarına göre sürekli gelişim içerisinde olup zamanla belirli 
sınıflara göre çeşitlenmiştir. Pnömatik iş elemanları çalışma şekline göre, bağlantı şekline göre, gövde 
yapılarına göre vb kriterlere göre sınıflandırılır.  
 

    
 

Şekil 1. Genel pnömatik silindirler 
 
 
Genel olarak pnömatik iş elemanlarını şu şekilde gruplandırabiliriz.[1] 
 

1. Doğrusal iş elemanları; Basınçlı havayı doğrusal harekete çeviren elemanlar pnömatik silindir 
olarak adlandırılır. Ölçü standartlarına göre, fonksiyonlarına göre, malzeme cinslerine göre 
birçok modeli vardır. En genel hali ile şu şekilde sınıflandırabiliriz. 
 
1.1. Ölçü standartlarına göre: ISO, CETOP, JIS 
1.2. Fonksiyonlarına göre; Tek etkili, çift etkili, tandem, pozisyoner, dönmez milli, durdurucu, 

mil kitlemeli 
1.3. Malzeme yapısına göre; Çelik, alüminyum, paslanmaz, alaşımlı polimer, plastik 
1.4. Gövde tiplerine göre; Profil, kompakt, kalem, milsiz, yataklamalı, oval 

2. Döner iş elemanları; Basınçlı havayı dairesel harekete çeviren elemanlardır. Pnömatik motor 
veya aktüatör olarak sistemlerde kullanılır.  

3. Özel iş elemanları; Hem dönme hem dairesel hareketi birlikte veya sıralı yapan iş 
elemanlarındır. Pnömatik klemp, pnömatik tutucu 
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2.2.  Pnömatik Silindirlerde Hareket Kontrolü  
 
En genel yapısı ile pnömatik silindirlerin içyapısını şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. ISO 15552:2004 profil gövdeli silindirin iç yapısı 
 
Tablo 1. ISO 15552:2004 normunda pnömatik silindirde bulunan malzemeler [1]: 
 
1- Silindir Mili 5-Ön Kapak 9- Yatak. halkası 13- Silindir Borusu 17- Yast. O-ringi 

2- Mil Somunu 6- Kapak O-ring 10- Manyetik halka 14- Yast. Keçesi 18- Yast. Civatası 

3- Boğaz Keçesi 7- Piston 11- Piston Keçesi 15- Arka Kapak 19- Kapak Civatası 
4-Yataklama Burcu 8- Piston Keçesi 12- P.Mil Somunu 16- Yast. Pulu  
 
 
Pnömatik silindirlerde hareket basınçlı havanın piston alanına etkisi ile gerçekleşmektedir. Basınçlı 
hava arka odaya etki ettiğinde silindir itme yönünde hareket ederken, ön odaya etki ettiğinde silindir 
çekme yönünde hareket etmektedir. Pistonda bulunan keçeler ön arka oda arasında sızdırmazlık 
sağlarken, boğaz keçesi dış ortam  ile sızdırmazlığını sağlamaktadır. Ayrıca yastıklama özelliği 
bulunan silindirlerde strok sonlarında çarpma etkisini absorbe etme özelliği kesit daralması ile 
sağlanmaktadır. Yastıklama özelliği bulunmayan silindir modellerinde, iç yapısında bulunan 
durdurucular yada keçenin damperleme özelliği ile durdurma işleminde sağlanmaktadır. Silindirlerdeki 
keçeler ve diğer elemanların kendi içlerinde esneme miktarları hareketin kontrolünü ve konumlama 
hassasiyetini etkilemektedir. 
 
Basınçlı hava karakteristik özelliği ile değişiklik gösteren bir enerjidir. Bulunduğu ortamın sıcaklığına, 
basınç değerine ve hacmine göre genleşip sıkışabilmektedir. Bu sebeple hem havanın karakteristik 
özellikleri hem de yukarıda bahsettiğimiz silindirin keçelerinden ve yapılarından dolayı hareketin 
kontrolü ve hassasiyeti zorlaşır. 
 
Silindirlerin hız kontrolü, hız ayar valfleri ile kontrol edilebilir fakat havanın karakteristik özelliği sebebi 
ile bu sürekliliğini korumayabilir. Ayrıca konum kontrolleri üzerine harici bağlanan manyetik 
sensörlerden sağlanıp sisteme iletilir. 
 
 
 
 
3.PNÖMATİK İŞ ELEMANLARINDAN ELEKTRİKLİ İŞ ELEMANLARINA GEÇİŞ 
 
 
Gelişen günümüz teknolojisinde sistemlerden süreklilik, hassasiyet, izlenebilirlik, verimlilik beklenen en 
önemli özellikler haline gelmiştir. Arıca sistemlerin birbiri ile haberleşmesi olası hataların ortadan 
kaldırılması üretim sistemlerinin işletme tarafından tek merkezden izlenerek yönetilmeleri endüstri 4.0 
ile daha da ön plana çıkarak karanlık fabrikalar oluşmaya başlamıştır. 
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Elektrikli silindirler de gelişen bu teknoloji içerisinde yüksek konumlama hassasiyeti ile birden fazla hız 
ve konum bilgisini aynı iş elemanından sağlayan sistemlerdir. 
 
 

 
 
 

Şekil 3. Elektrikli silindir [5] 
 
 

3.1.Elektirikli Silindirin Yapısı 
 
Elektrikli silindir yapısı temel olarak 3 ana elemandan oluşmaktadır. Silindir kısmı ayrıca 
değerlendirilebileceği gibi genellikle motor entegre şekilde karşılaşılmaktadır.[2] 
 
 

 
Şekil 4. Elektrikli silindir temel elemanları [5] 

 
 
Silindir motordan aldığı dairesel hareketi doğrusal harekete çevirerek iş yapan elemandır. Silindirin 
mekanik yapısı Şekil 4’te gösterilmiştir. Kullanılan mekanik ürünlere bağlı olarak silindirin maksimum 
yük kapasitesi, konumlama hassasiyeti, maksimum hızı, maksimum strok uzunluğu değişkenlik 
göstermektedir. [3] 
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Şekil 5. Elektrikli silindirin iç yapısı 

 
 

1- Ön Kapak 
2- Piston Mili 
3- Vidalı Mil 
4- Piston Gövdesi  
5- Vidalı Mil Somunu  
6- Arka Kapak 

 
 
3.2.Elektrikli Silindir İle Konum Kontrolü  
 
Elektrikli silindirler ile birden fazla pozisyonda hassas konumlama yapmak mümkündür. Elektrikli 
silindirin konumlama hassasiyeti, kullanılan vidalı milin ve konum okuyucu elemanın hassasiyetine 
bağlıdır. Silindir, motorun her bir tur dönüşü için vidalı milin adımı kadar yol alır. Hareket kesildiği anda 
silindir konumlanmış olur. Vidalı mile verilecek olan hareketin kontrolü ile silindir istenen pozisyonda 
konumlandırılabilir.  
 
Elektrikli silindirlerde bilyalı vidalı mil kullanılması ile 0,02 mm konumlama hassasiyetlerine 
ulaşılabilirken trapez mil kullanımı ile bu değer 0,1 mm mertebelerinde kalmaktadır. Konum okuyucu 
elemanın (enkoder, lineer cetvel vb.) seçimi istenen konumlama hassasiyeti değerlerine uygun 
olmalıdır.[2] 
 
Servo motor entegre edilmiş bir elektrikli silindir ile harici elemana ihtiyaç duyulmadan konum bilgisi 
okunabilir. Bu bilgi işlenip değerlendirilebilir. Şekil 6’de elektrikli silindir ile konum kontrolü 
gösterilmektedir. Silindir ilk pozisyonunda belirli bir süre bekledikten sonra ikinci pozisyonunda 
konumlanıyor. Pozisyon sayısı iki ile sınırlı değildir, arttırılabilir.  
 
Elektrikli silindirlerin üzerinde dâhili konum okuyucu eleman bulunmayan motorlar ile kullanılması 
durumunda konum kontrolü yapabilmek için harici ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Harici ekipmandan 
alınan konum bilgisi ile silindirin hareketi kontrol edilerek konumlandırma yapılabilir. [2] 

 
 

Şekil 6. Elektrikli silindir ile konum kontrolü [5] 
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3.3. Elektrikli Silindir İle Hız Kontrolü  
 
Elektrikli silindirin hızı kullanılan vidalı milin adımına ve motorun devrine bağlıdır. Hız, vidalı milin devir 
sayısı değiştirilerek kontrol edilebilir. Hareket esnasında motorun devri değiştirilerek hız değiştirilebilir. 
Uygulamaya bağlı olarak hızlanmalar ayarlanarak zaman kayıpları ortadan kaldırılabilir. Şekil 7’da 
elektrikli silindir ile hız kontrolü gösterilmektedir. Silindir ilk pozisyonuna ulaşmak için daha düşük 
hızda ilerlerken belirle süre sonra ikinci pozisyonuna ulaşmak için daha yüksek hızda hareket ediyor. 
[2] 

 
 

Şekil 7. Elektrikli silindir ile hız kontrolü [5] 
 
 

3.4. Elektrikli Silindir İle İvme Kontrolü  
 
Elektrikli silindire entegre edilmiş motorun hızlanma ve yavaşlama değerleri değiştirilerek silindirin 
ivme kontörlü yapılabilir. Bu sayede silindirin ağır yükler altında riskli kalkış ve duruşlar yapması 
engellenir. Hızlı çevrim süreleri gerektiren uygulamalarda da hızlı kalkış ve duruşların ayarlanması ile 
istenen çevrim sürelerine ulaşılabilir. Şekil 8’da elektrikli silindir ile ivme kontrolü gösterilmektedir. 
Silindir belirli bir hıza farklı ivme değerleri ile ulaşıyor. [2] 

 
 

Şekil 8. Elektrikli silindir ile ivme kontrolü [5] 
 
 
3.5. Elektrikli Silindir İle Kuvvet Kontrolü 
 
Elektrikli silindirin uygulayacağı kuvvet, kullanılan motor gücü ve silindirin mekanik yapısına bağlıdır. 
Motor gücü kontrol edilerek silindirin kuvveti kontrol edilebilir. Günümüzde elektrikli silindirler ile 300 
kN kuvvetler elde edilmektedir.  
 
Servo motor entegre edilmiş elektrikli silindirde motorun tork modu kullanılarak kuvvet kontrol edilebilir. 
Silindir belirli bir kuvvet ile sınırlandırılabilir, belirli bir kuvvet altında sabit kalabilir. Kuvvet ve konum 
bilgileri okunabilir. Bu bilgiler işlenip değerlendirilebilir. Kuvvet bilgisinde istenen hassasiyete bağlı 
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olarak kuvvet sensörü kullanılması gerekebilir. Elektrikli silindirde tork modu bulunmayan motor 
kullanımda yine kuvvet sensörü kullanılarak bu bilgi elde edilebilir.  
 
Şekil 9 ‘de elektrikli silindir ile kuvvet kontrolü gösterilmektedir. Silindir ilk pozisyonuna kadar yüksek 
hızda ilerliyor, ikinci pozisyonuna yavaş hızda geliyor ve parçaya temas belirli bir kuvvete ulaşana 
kadar sabit kalıyor.  

 
 

Şekil 9. Elektrikli silindir ile kuvvet kontrolü 
 
 
 
4.YATAKLAMALI SİLİNDİRLERİN GELİŞİMİ 
 
 
Silindirlerde kaldırma, sıkıştırma, taşıma gibi çalışmalarda kullanıldığında silindirin miline yanal 
kuvvetler etki etmektedir. Bu yanal kuvvetler altında silindirlerin mili eğilmeye yada burkulmaya maruz 
kalmaktadır. Silindirler hareketi sağlayan elemanlardır. Kullanıldığı sistemlerde yanal yükler altında 
çalışma olacaksa, yükü silindirin miline taşıtmak yerine bir yataklama elemanı kullanılması hem 
silindirin hem de sistemin ömrünün uzamasını sağlayacaktır. 
 
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda silindirlerde de yataklamalı modellerin gelişimi sağlanmıştır. 
   
 
4.1.Silindirlerde Yataklama Çeşitleri 
 
Yataklama elemanları burçlu yada rulmanlı olarak kullanım şekline göre tercih edilebilir. 
 
Şekil 10’da gösterildiği gibi başlıca iki tip yataklama türü vardır. Rulmanlı tip yataklama elemanlarıyla 
daha düşük sürtünme ve daha hassas hareket elde edilir. Bushing olarak da adlandırılan yataklama 
elemanlarında çalışma hassasiyetleri rulmanlı tiplere göre daha düşükken sürtünme kayıpları da 
yüksektir. Rulmanlı tipler milin çalışma doğrultusuna dik olarak gelen kuvvetlerin olduğu sistemlerde 
tercih edilmez. Aksi taktirde sertleştirilmiş bilyalar krom kaplı mil üzerindeki krom tabakasını 
darbelerden dolayı çizerek sağlıksız bir çalışma çıktısı verecektir. 

 

Şekil 10. Yataklama Çeşitleri 
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4.2.ISO Serisi Silindirlerde Yataklama 
 
ISO 15552 serisi profil gövdeli ve ISO 6432 serisi silindirlere H yataklama veya U yataklamalar 
kullanılıp özellikle uzun stroklu ve doğrusal hareket yapan silindirlerde yataklama sağlanmış olur.[1] 
 
 

   
 
 

Şekil 11. ISO Serisi pnömatik silindirlerde yataklama 
 
 
Elektrikli silindirlerde pnömatik silindirlerin kullanıldığı yerlere uyumlu olması adına ISO serisi 
bağlantılar dikkate alınarak üretilmiştir. Bu vesile ile mevcutta pnömatik silindir çalışan sistemlerden 
hassas konumlama, hız- kuvvet kontrol, haberleşme beklentilerinde herhangi bir tasarımda farklılık 
yapmadan yerine kullanılması sağlanmıştır. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 12. ISO Serisi elektrikli silindirlerde yataklama 
 
 
4.2.Kendinden Yataklamalı Pnömatik Silindirler 
 
H veya U yataklama kullanılan harici sistemler gövde yapıları gereğinde oldukça ağır ve büyüktür. 
Sistemler de daha kompakt bir yapı olan kendinden yataklı silindirler zamanla özellikle kısa strok olan 
çalışma yerlerinde tercih edilebilir olmuştur. [1] 
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Şekil 13. Kendinden yataklı pnömatik silindir      Şekil 14. Kendinden yataklı ÜÇLÜ pnömatik silindir 
 
 
4.2.1.Kendinden Yataklamalı Elektrikli Silindirler 
 
Kendinden yataklı silindirlerde gelişen teknolojiye uyum sağlayarak elektrikli modellerin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 
 
 

 
 

Şekil 15. Kendinden yataklı elektrikli silindir 
 
 
Elektrilkli silindirler bölümünde detaylı olarak belirtmiş olduğumuz silindir kısmındaki sistemin temel 
yapısı, hız kontrolü, konum kontrolü, ivme ve tork kontrolleri kendinden yataklı elektrikli silindirler 
içinde geçerlidir. ISO serisi elektrikli silindirlerin çalışma şekline bağlı kalıp sisteme yataklama 
özelliğini de ilave ederek yanal yükler altında çalışma imkanı sunmaktadır. 
 
 
 
 
5. TUTUCU SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ 
 
Parçaları kavrayarak tutan mekanizmalar tutucu olarak isimlendirilmektedir. Yapılacak işin 
büyüklüğüne ve uygulama şekline bağlı olarak geniş bir çeşitlilik kazanmaktadır. Tutuculara istenilen 
bağlantı şekline göre (noktasal, çizgisel, yüzeysel) farklı ayaklar bağlanarak en uygun bağlantı şekli 
sağlanabilir veya uygunsa ilk haliyle de kullanılabilir 
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5.1 Pnömatik Tutucular 
 
Paralel ve açılı tutucu mekanizmalarının temel çalışma prensibi; sıkıştırılmış hava ile çalışan bir silindir 
ve silindirin pistonuna bağlı elemanlar vasıtasıyla kuvvetin farklı elemanlara aktarılması şeklindedir. 
Şekil 17’de pnömatik tutucuların genel iç yapısı gösterilmiştir.[1] 
 

 

                           
                       
 

Şekil 16. Pnömatik açılı tutucu ve paralel tutucu  
 
 

 

 
 
 

 Şekil 17.  Pnömatik açılı tutucu genel iç yapısı [1] 
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Tablo 2. Pnömatik açılı tutucu genel parça listesi [1] 
 
No Ürün Tanımı No Ürün Tanımı 
1 Gövde 10 Tutucu kilit 
2 Kol (parmak) 11 Merkezleme pimi 
3 Piston  12 Manyetik halka 
4 Kol mekanizması 13 Yay (tek etkili model için) 
5 Mıknatıs tutucu 14 Egsoz deliği 
6 Keçe taşıyıcı 15 Egsoz filtresi 
7 Segman 16 Boğaz Keçesi 
8 Tampon  17 Piston Keçesi 
9 Tutucu  18-19 O-ring 

 
 
5.1 Elektrikli tutucular 
 
Doğrusal hareket elektrikli silindirler ile hassas bir şekilde yapılırken bu sistemlerin içerisinde kullanılan 
robotlarında en önemli iş elemanı tutuculardır. Robotların yaptığı tutma, kaldırma, montaj, kaynak, 
ölçme işlemlerindeki hassasiyet, kollarında bulunan tutucuların hassasiyeti ile doğrudan ilişkilidir. 
 
Genel yapısı elektrikli silindirler ile aynı olan elektrikli tutucu sistemlerinde; vidalı mil - somun sistemi 
bağlı olduğu motordan aldığı dairesel hareketi doğrusal harekete çevirerek yine uç kısmında özel 
mafsal yapılı mekanizması ile açma kapama hareketinin oluşmasını sağlamaktadır.[4] 

 
 
 Şekil 18.  Elektrikli açılı ve parallel tutucular  
 
Elektrikli tutucunun kollarının açma kapama hızı, vidalı milin hatvesi ile ilişkili olup kullanılan servo 
veya step motorun devri ile kontrolü sağlanmaktadır. 
 
Elektrikli tutucuların iş elemanlarını tutmasındaki kuvvet hassasiyeti de yine vidalı mil çapı ile ilişkili 
olup servo veya step motorun tork değerine göre anlık olarak sürekli değişebilmektedir. 
 
 
5.1.1 Elektrikli Tutucularda Arge Süreci  ve deneysel çalışmaları 
 
Elektrikli tutucuların arge sürecinde pazarın ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan patent ve teknik 
araştırmalar neticesinde ortaya bir fizibilite çalışması koyulmuştur. Fizibilite çalışmasında ürünün 
teknik şartnamesi hazırlanarak sürecin tasarım ve prototip üretimine geçilmiştir. Ortaya çıkan ürünün 
deneme çalışmaları yapılarak kavramsal hesaplamalar ile nihai ürünün ortaya çıkma sürecinde 
üniversiteler ile iş birliğine girilmiştir. Kocaeli üniversitesinden değerli akademisyenler ile birlikte iki 
farklı deneysel proje gerçekleşmiştir. 
 
Bu projelerin amacı “Elektrikli Vidalı Mil Endüstriyel Tutucu Mekanizmasının  (LSDIGM) konum ve güç 
performansını incelemektir.[5] 
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Otomasyon endüstrisinde ve fabrikalarda çeşitli talepleri karşılama potansiyeli olan bir Elektrikli 
LSDIGM'nin tasarlanması ve geliştirilmesinden oluşmaktadır. Hem paralel hem de açısal elektrikli 
tutucu mekanizmalarının performansları, konumlarına ve güç verimliliklerine göre karşılaştırılmıştır. 
 
Bu Elektrikli LSDIGM'lerin pozisyon verimliliği, giriş ve çıkış kodlayıcıları arasındaki hatalardan elde 
edilen Pozisyon Kök Ortalama Kare Hatası'ndan (PRMSE) hesaplanır. Sırasıyla, sistemin girişindeki 
dönme hareketini ve sistem çıkışındaki doğrusal hareketi ölçmek için motorun artımlı bir kodlayıcısı ve 
bir yük doğrusal kodlayıcı kullanıldı. PRMSE, ölçülen iki konum arasındaki farktan elde edilir. Deney 
düzeneğinde, sırasıyla sistem girişindeki akımı ve sistem çıkışındaki sertliği ölçmek için bir akım 
sensörü ve bir yay kullanılmıştır. LSDIGM'lerin girişindeki elektrik gücü ve LSDIGM'lerin çıkışındaki 
mekanik güç sırasıyla akım ve yay kuvveti kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak, bu elektrikli 
LSDIGM'lerin güç verimliliği incelenmiş ve farklı hız koşullarında karşılaştırılmıştır. 
 
 
5.1.2 LSDIGM Modeli 
 
Öncelikle sistemin çalışma modeli belirlenmiştir. Şekil 19’da gösterilmiştir. Elektrikli tutucu için [5,6] ‘da 
bir matematiksel model oluşturulmuştur. Matematiksel model iki harekete dayanır: motor açısına angle 
hareket açısı ve yük hareketine d hareket mesafesi. Θ açısı, bir vidalı mil somun mekanizması ile d 
mesafesine bağlanır. Ortaya çıkan açısal hareket ve doğrusal hareket, ilgili iki kuvvet üretir, sistemin 
girişine uygulanan bir burulma kuvveti Ft ve sistemin çıkışına uygulanan doğrusal bir kuvvet F1 
 

 
 

Şekil 19.  LSDIGM blok diyagramı 
 
Burada farklı tipteki step motorlarla elektrikli kavramanın farklı hareketlerini kontrol etmek için VC ++ 
programlama dili olan bir MFC (Microsoft Foundation Class) programı geliştirilmiştir. MFC programı C 
++ programlama dili tarafından oluşturulmuştur. VC ++, Gofoltech (Endüstriyel PC) aracılığıyla 
MFC'leri uygular. Step motor, Googoltech (Endüstriyel PC) çıkış portu aracılığıyla bu yazılımı 
kullanarak gerçek zamanlı olarak programlanabilir ve kontrol edilebilir. Tutucu hareketini 
gerçekleştirmek için önerilen yöntem, step motorun dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürmek 
için bir vidalı mil somun sistemi kullanır. 
 
 
5.1.2 Elektrikli Tutucunun Matematiksel Modeli 
 
Yüke nedeni ile tutucu parmaklarında TG adı verilen bir kıskaç torku ( Nm) oluşur. Kıskaç torku 
denklem (1) 'de verilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, dönme aktivatörleri için hareket 
doğrusaldan rotasyona dönüştürülmelidir. Motorun hızını hesaplamak için, tutucu parmağından gelen 
doğrusal hız, (2) denklemi kullanılarak dönüş hızına dönüştürülebilir. 
 

𝑇𝑇𝐺𝐺 =
𝐹𝐹𝐺𝐺 × 𝑙𝑙 × 𝑆𝑆

2𝜋𝜋 × 𝜂𝜂
                                                                                                                                                  (1) 

 
Burada 𝐹𝐹𝐺𝐺 uygulanan Kuvvet /Yük (N), 𝜂𝜂 Verim, S emniyet faktörü, l vidalı mil (m)  [7]. 
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𝑟𝑟 =
60 × 𝑣𝑣
𝑙𝑙

                                                                                                                                                           (2) 

 
Burada r dönme hızı(devir/dakika), v doğrusal hız 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 [7]. 
 
 
5.1.3 Vidalı Mil Sisteminin Matematiksel Modeli 
 
Tork genel denklemi (3) vidalı mil sisteminin dinamik denklemlerini elde etmek için kullanılır. Tork τ, 
vidalı mil üzerinde iki farklı kuvvetin oluşturduğu değerdir. Bunlar sürtünme kuvvetlerinin neden olduğu 
tork fr ve mile uygulanan dış kuvvetlerin torkudur.[8] 𝜏𝜏𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑙𝑙 ve 𝜏𝜏𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑟𝑟 vidalı mili indirmek ve yükseltmek 
için kullanılan torklardır. Bunlar aşağıdaki (8) ve (9) eşitliklerinde verilmiştir. 
 

 
 
 

Şekil 20.  Vidalı milin modeli 
 
 
 

𝜏𝜏 =
𝐹𝐹𝑙𝑙𝐿𝐿
2𝜋𝜋𝑣𝑣

                                                                                                                                                                  (3) 

𝐷𝐷𝑚𝑚 =  𝐷𝐷𝑝𝑝 − �
𝑃𝑃𝐵𝐵
2
�                                                                                                                                                  (4) 

𝛽𝛽 =  
𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑚𝑚

                                                                                                                                                                  (5) 

𝐿𝐿 = 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑃𝑃𝐵𝐵                                                                                                                                                                 (6)  

𝐹𝐹𝑙𝑙 = 𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝑠𝑠) = 𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝑓𝑓𝑟𝑟                                                                                                      (7)  

𝜏𝜏𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑟𝑟 =
(𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝑓𝑓𝑟𝑟 )𝐷𝐷𝑚𝑚

2
�
𝐿𝐿 + 𝜇𝜇𝜋𝜋𝐷𝐷𝑚𝑚
𝜋𝜋𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝜇𝜇𝐿𝐿

��
1
𝜂𝜂
�                                                                                                           (8) 

𝜏𝜏𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑙𝑙 =
(𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝑓𝑓𝑟𝑟 )𝐷𝐷𝑚𝑚

2
�
𝜇𝜇𝜋𝜋𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝐿𝐿
𝜋𝜋𝐷𝐷𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝐿𝐿

� �
1
𝜂𝜂
�                                                                                                           (9) 

 
 
 
Burada 𝐹𝐹𝑙𝑙  hareket yönünün kuvveti, 𝐹𝐹0 ön yükleme (~0.3 F), 𝐹𝐹𝐴𝐴 dış kuvvetler, 𝑠𝑠 eğim açış, 𝐷𝐷𝑝𝑝 vidalı 
mil adımının üst çapı, 𝐷𝐷𝑟𝑟 vidalı mil adımının dip çapı, 𝑃𝑃𝐵𝐵adım aralığı, L vidalı milin dişi, 𝑛𝑛𝑙𝑙 başlangıç 
sayısı, 𝜇𝜇 kayma yüzeyinin sürtünme katsayısı (0.05 ~ 0.2), 𝜇𝜇0 vidalı mil somunun iç sürtünme katsayısı 
(0.1 ~ 0.3), 𝜂𝜂 verimlilik (0.85 ~ 0.95), vidalı mil diş açısı (standart 30 derece) [9,10]. 
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Şekil 21.  Vidalı milin simulink modeli 
 
 
5.1.4 Analiz ve Sonuçlar 
 
Kuvveti analiz etmek ve ölçmek için çeşitli yöntemler vardır, yay sistemin dinamik davranışını analiz 
etmek için kullanılmıştır. Sistemi analiz etmek ve verileri ölçmek için kullanılan iki sensör, motorun 
artımlı kodlayıcısı ve yükün doğrusal kodlayıcısıdır, Motor artımlı kodlayıcı 0.17578125 (derece / 
darbe) darbe çıkışı verir ve yük doğrusal kodlayıcı 0.5 ( mV / mm), 0-20 mm aralığında bu, voltaj 
kazancı 20 olan bir amplifikatör ile güçlendirilir, örneklenir ve 0-5 V voltaj aralığına sahip 10 bit analog-
dijital dönüştürücüye uygulanır. 1 (Dijital değer / mm). Elektriksel LSDIGM'nin Deneysel kurulumu 
Şekil 4'te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 22.  LSDIGM'nin deneysel kurulumu 
 

𝜇𝜇𝑃𝑃 = 1.0058𝑒𝑒 + 03  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎    𝜇𝜇𝑉𝑉 = 1.427428571 
 

𝐷𝐷𝐿𝐿(mm) = (𝑉𝑉𝐿𝐿 − 𝜇𝜇𝑣𝑣) ∗ (𝜇𝜇𝑉𝑉) =  1.427428571 ∗ 𝑉𝑉𝐿𝐿  −  779.7638571                                        (10) 
 

𝐷𝐷𝑀𝑀(mm) = (𝑃𝑃𝑀𝑀 − 𝜇𝜇𝑝𝑝) ∗ (𝜇𝜇𝑃𝑃−1) = 9.942287859 ∗ 10−4 ∗ 𝑃𝑃𝑀𝑀  +  62.41924891                    (11) 
 

𝐶𝐶𝑙𝑙(Amper) =  3.394777266 ∗ 10−2 ∗ 𝑉𝑉𝜇𝜇  −  17.92554531                                                                 (12) 
 
Burada 𝐶𝐶𝑙𝑙 akım sensörünün denklemi,  𝑉𝑉𝑐𝑐 akım sensörünün sayısallaştırma voltajı (ADC voltaj değeri) 
çıkışı, 𝐷𝐷𝐿𝐿 Yük mesafesi (mm), 𝐷𝐷𝑀𝑀 Motorun doğrusal hareket mesafesi (mm), 𝑉𝑉𝐿𝐿 yük lineer enkoderin 
(dijital değer) çıkışını sayısallaştırma voltajı (ADC voltaj değeri) çıkışı, 𝑃𝑃𝑀𝑀motor artımlı enkoderin 
(darbe) darbe sayısıdır, 𝜇𝜇𝑉𝑉 lineer enkoder voltajının katsayısıdır, 𝜇𝜇𝑃𝑃 artımlı enkoder darbesinin 
katsayısıdır, 𝜇𝜇𝑣𝑣 voltaj ofseti, 𝜇𝜇𝑝𝑝nabız ofseti. Örneğin, paralel Kıskaç Yayı sistem analizi Şekil 5'te 
gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Yayların teknik özelliği 
 

Yay tipi Sertlik (Ks= N/mm) Serbest boyu (mm) Tam sıkıltırma (mm) Toplam sarma 
A 5.735 42 25 7 
B 11.764 42 25 7 
C 13.823 42 25 7 

 

Tablo 4. Hız profili 
 

Hız modu hız hız (mm/s) 
Düşük hız 5 %   Max 1.5 

Orta hız 20 % Max 6 

Yüksek hız 65 % Max 19.5 

Çok yüksek hız 80 % Max 25.5 
 

 

 
 

Şekil 23.  Düşük hız durumunda paralel tutucunun A yay modelindeki hareket grafiği 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

0

10

20

Po
sit

io
n 

(m
m

)

        

Linear Encoder Data

Incremental Encoder  Data

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

-5

0

5

Er
ro

r [
m

m
]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

-2

0

2

Ve
lo

cit
y 

[m
m

/s
]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

-2

0

2

Ac
ce

le
ra

tio
n 

[m
m

/s
2

]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

0

50

100

Fo
rc

e 
(N

)

        

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Time (sec)

0

0.2

0.4

Cu
rre

nt
 (A

)



  ______________________________________  102  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

(a) (b) 

Sadece düşük hızda bir Paralel Tutucu A Tipi Yayı hareket profili şekil 5’te sunulmuştur. B ve C tipi 
orta, yüksek ve çok yüksek hızların sonuçları Paralel ve açısal tutucu için yaylar ayrıca tablo 3 ve 4'te 
sunulmaktadır. 
 
Tablo 4. Step motor sürücü modeli CWD556 ile paralel tutucu yay analizi 
 

Yay 
Sertliği 
(N/mm) 

Hız şekli Max 
doğrusal 
hareket 
(mm) 

Max 
Kuvvet (N) 

Zaman 
(s) 

Max 
Akım 

(A) 

Max 
Hız 

(mm/s) 

Max 
İvme 

(mm/s^2) 

A 
5.735 

Düşük 18.54 106.4 28.869 0.3155 1.376 1.547 
Orta 18.55 106.4 8.79 0.3150 5.892 6.598 
Hızlı 16.26 94.34 3.735 0.3399 18.88 22.24 
Çok hızlı 6.085 34.9 4.26 0.3106 9.991 19.75 

B 
11.764 

Düşük 9.09 106 13.49 0.7168 1.375 1.523 
Orta 8.934 105.1 9.675 0.3161 5.889 6.336 
Hızlı 8.934 105.1 4.59 0.3228 12.34 18.22 
Çok hızlı 2.827 33.26 6.21 0.3088 5.179 9.689 

C 
13.823 

Düşük 8.013 105 14.45 0.3129 1.376 1.553 
Orta 8.0 104 7.755 0.3045 5.887 6.667 
Hızlı 7.864 101.1 3.38 0.3203 11.12 17.82 
Çok hızlı 1.935 25.39 69.08 0.2786 3.25 4.675 

 
Tablo 5. Step motor sürücü modeli CWD556 ile açılı tutucu yay analizi 
 

Yay 
Sertliği 
(N/mm) 

Hız şekli Max 
doğrusal 
hareket 
(mm) 

Max 
Kuvvet (N) 

Zaman 
(s) 

Max 
Akım 

(A) 

Max 
Hız 

(mm/s) 

Max 
İvme 

(mm/s^2) 

A 
5.735 

Düşük 11.4 65.36 17.525 0.4862 1.378 1.561 
Orta 11.4 65.36 8.04 0.3203 5.887 6.682 
Hızlı 7.28 45.1 4.275 0.3176 11.74 17.94 
Çok hızlı 5.047 28.94 2.565 0.2941 8.848 16.75 

B 
11.764 

Düşük 6.966 84.86 14.355 0.3765 1.375 1.528 
Orta 6.611 79.27 3.51 0.3105 5.883 7.712 
Hızlı 6.362 74.84 2.37 0.322 9.028 15.96 
Çok hızlı 4.137 48.67 44.087 0.3099 13.24 53.43 

C 
13.823 

Düşük 7.504 103.7 20.7 0.3033 1.371 1.495 
Orta 7.144 101.7 5.13 0.3094 5.886 6.586 
Hızlı 6.847 95.21 3.386 0.3281 9.763 17.16 
Çok hızlı 3.714 51.32 2.40 0.3071 6.264 11.45 

 

 
 

 
Şekil 24.  Paralel (a) ve açılı (b) tutucuların yay kuvvet analizi 
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Tablo 5'de, farklı sertlik katsayısı değerlerine sahip üç yay için kuvvet analizi sunulmuştur. Konum 
mekanik hatalarının performansını değerlendirmek için, step motorun konumu ile yükün konum ölçülen 
sinyali arasındaki RMSE, aşağıdaki denkleme (13) dayanarak hesaplanır. Tablo 5’te  RMSE, tüm kare 
hatalarının ortalamasını görebilirsiniz. 
 

RMSE = �
1
N
�(θi − θ�𝑖𝑖

N

i=1

)2                                                                                                                            (13) 

 
 
Tablo 6. Farklı hız durumları için tip (A-Ks = 5.735) Yay ile elde edilen RMSE'ler 
 
Ks=A  
 

Paralel tutucu Açılı tutucu 
IAE ISE ITAE ITSE IAE ISE ITAE ITSE 

V=5% 0.0228 0.0557 0.4700 1.1205 0.0103 0.0113 0.0859 0.0831 
V=20% 0.0272 0.0784 0.1998 0.5306 0.0105 0.0146 0.0529 0.0600 
V=65% 0.0324 0.1177 0.1028 0.3774 0.0130 0.0266 0.0412 0.0742 
V=80% 0.0164 0.0280 0.0685 0.1177 0.0115 0.0260 0.0273 0.0621 
 
 

 
 
 
 

Şekil 25.  Farklı hız durumları için tip (A-Ks = 5.735) Yay ile elde edilen RMSE'ler 
(a) Açılı tutucu, (b) paralel tutucu 

 
 
 
Bu analizde, elektrikli tutucu hareketlerini gerçekleştirmek için yeni bir yöntem sunulmuştur. Çağdaş 
yöntemler tutucu hareketlerini gerçekleştirmek için motorları kullanır. Bu amaçla, yay kuvveti analizine 
dayanan bir Elektrik vidalı mil Endüstriyel Tutucu Mekanizması (LSDIGM) geliştirilmiştir. LSDIGM 
makalede ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Deney düzeneği birçok farklı yay ve hız profilleri için test 
edilmiş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar, önerilen elektrikli tutucunun muadilleri kadar çok 
kullanışlı ve esnek olduğunu göstermektedir. Önerilen yöntem, step motorun çalışma özelliğinden 
kaynaklanan çok az miktarda konum hatasına sahip olsa da, benzerlerinden nispeten daha basit ve 
daha ucuzdur. Bu nedenle, küçük konum hatalarının önemli olmadığı bazı uygulamalar için tercih 
edilebilir. Tablo 3 ve 4 gerçek zamanlı olarak LSDIGM'de verilen tutucu hız ve kuvvet parametresine 
karşılık gelir. Bununla birlikte, bu parametre bazı tutucu uygulamaları için uygun olmayabilir. Bu 
durumda, sisteme uygun adım motoru eklenmelidir. 
 
 
 
 

(a) 
 

(b) 
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SONUÇ 
 
Sürekli gelişim hızı her geçen gün katlanarak artarken hayatımızın her alanı bu süreç içerisinde 
etkilenmekte ve varım demek için sürekli yenilik içerisinde olmak gerekmektedir. 
 
Endüstrinin her alanında da gelişmeler olmakta ve sistemler artık birbirleri ile haberleşebilen, karanlık 
fabrikalar olarak adlandırılan, içerisinde robotların üretimi ele aldığı otonom döneme gelmiştir. İş 
elemanları enerji verimliliği, hassasiyet, verimlilik üzerine kendilerini sürekli geliştirmektedir. 
 
Basınçlı hava oldukça pahalı bir enerji türüdür. Elektrikli iş elemanları başlangıçta yatırım maliyetleri 
pnömatik iş elemanlarına göre kıyaslandığında yüksek olsa da kısa sürede kendilerini amorti edebilir 
hale gelmektedir. Aynı koşullarda, yükte ve hızda 2000 saatlik bir testin ardından elektrikli silindirin, 
pnömatik silindire göre enerji tüketimi bakımından 11 kat daha verimli olduğu test edilmiştir. Ayrıca 
konumlama hassasiyeti, hız ve kuvvet değerlerinin anlık değişim gösterebilmesi sistemlerin tek bir 
merkezden izlenerek yönetilmesini sağlamaktadır. 
 
Bu sebeple elektrikli iş elemanları ve tutucular endüstri 4.0 döneminde gelişimlerini sürekli arttırarak 
endüstrinin her alanında aranan ekipmanlar olacaktır. 
 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] HID-TEK WINMAN Pnömatik Silindir Kataloğu 2015-08 
[2] HID-TEK WINMAN Otomasyon Kataloğu 2015-08 
[3] HİD-TEK Elektrikli silindir sunumu 2017 Tahsin CÖBEK  
[4] KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik fakültesi – HİD-TEK Arge Merkezi İş Birliği 
[5] HID-TEK WINMAN Arge Merkezi Eğitim Notları 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Mehmet Kasablar 
 
1988 Bursa doğumludur. Osmangazi Hasan Ali Yücel Lisesi mezunu olup Uludağ Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nü 2009' te bitirmiştir. 2011 yılından itibaren HİD-TEK MAK. SAN. LTD. ŞTİ 
firmasında hidrolik, pnömatik, vakum, otomasyon sistemler konusunda proje ve pazarlama mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk sahibidir. 



  ______________________________________  105  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

PNÖMATİK SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU 
ÇÖZÜMLERİ 

 
 

Efekan Şeşen 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, basınçlı havanın makinalardaki verimsiz kullanımından kaynaklı oluşturacağı 
maliyetlerden ve bu noktada enerji verimliliğine yönelik çözüm ve örneklerden bahsedilmiştir. Hava 
kaçaklarının nedenleri, sonuçları ve takibinin öneminden bahsedilmekle kalmayıp aynı zamanda 
silindir ve üfleme uygulamalarında enerji verimliliğine yönelik önerilerden ve optimum basınçta 
çalışmanın öneminden bahsedilmiştir. Örnekler genel olarak, konvansiyonel ürünlerin enerji verimli 
yöntem veya ürünlerle değiştirilmesi durumunda ne kadar tasarruf sağlatacağı konusunda bilgi 
vermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, kompaktlık, çevre dostu, hafif ürünler, egzoz geri kazanım.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the costs that will arise from the inefficient use of compressed air in machines and based 
on this, energy efficient solutions and examples were mentioned. Not only the causes, results and 
importance of the monitoring the air consumption/leakages, but also proposal regarding to energy 
efficiency about cylinder and blowing applications and importance of working at optimum pressures 
were mentioned. The examples show whether how much savings will be done by usage of energy 
efficient solutions and products if replaced with conventional products.  
 
Key Words: Energy efficiency, compactness, environment friendly, exhaust recovery 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbondikoksit salınımlarını azaltmaya 
yönelik yapılan çalışmalar oldukça öneme sahiptir. Öyle ki, 190’dan fazla ülkeden dünya liderlerini bir 
araya getiren Paris Anlaşması küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak için insan faaliyetlerinden 
kaynaklanan sera gazı miktarını; ağaçların, toprakların ve okyanusların 21. yüzyılın ikinci yarısından 
sonuna kadar olan zaman diliminde, doğal olarak emebilecek seviyelere getirmeyi hedeflemektedir [1]. 
Bu noktada ülkeler, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve geleceğe yönelik hedeflerini oranlarla ifade 
etmektedirler. Türkiye ise 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını mevcut koşullardan %21 
oranında daha az artıracağını belirtmiştir [2]. Bu noktada karbondioksit salınımlarını minimize etme 
yöntemlerinden bazıları bilindiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Özellikle sanayileşen ülkelerde 
bu tip kaynakların kullanılmaması karbondioksit salınımlarını arttırarak ülkelerin verdikleri hedeflere 
ulaşmaları yönünde dezavantaj oluşturmaktadır.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre toplam nihai enerji tüketiminin %62’si imalat 
sanayinde, %20,8’i ulaştırma ve depolama sektöründe, %3,8’si toptan ve perakende ticaret 
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sektöründe ve %13,4 ise diğer sektörlerde tüketilmiştir [3]. Görüldüğü gibi imalat sanayisinde tüketilen 
enerji oranı diğer sektörlere göre çoğunluğu temsil etmektedir.  
 
Fabrikalar için yenilenebilir enerji kaynakları (güneş panelleri, rüzgâr türbinleri vs.) ulaşılması zor, 
amorti süreleri çok uzun yöntemler olarak düşünülebilir. Fakat bu durum hiçbir şey yapılmaması 
anlamına da gelmemelidir. Hemen hemen tüm fabrikalar soğutma, ısıtma, aydınlatma, basınçlı hava 
vs. için elektrik enerji kullanmaktadır. Bu noktada tüketim anlamında tasarruf sağlanabilmesi enerji 
verimliliğine yönelik yöntemler kritik öneme sahiptir. İlerleyen sayfalarda basınçlı hava kullanan 
fabrikalarda enerji verimliliğine yönelik yöntemlerden bahsedilecektir. 
 
 
 
 
2. BASINÇLI HAVA  
 
2.1 Basınçlı Hava Nedir, Nerelerde Kullanılır? 
 
Basınçlı hava, bir kompresör yardımıyla atmosfer havasının sıkıştırılması sonucu oluşturulan havadır. 
Başta endüstri, ulaşım ve bazı dalgıçlık gibi özel amaçlı yerlerde olmak üzere pek çok sektörde 
kullanım alanına sahiptir. Fakat, endüstriyel otomasyon alanında en geniş kullanım alanına sahiptir. 
Bir işletmede basınçlı hava, genel olarak, tanklarda depolandıktan sonra borularla dağıtılması sonucu 
pnömatik iş elemanları (tutucular, döner iş elemanları, silindirler vs.) tarafından kullanılır. 
 
 
2.2 Endüstride Basınçlı Hava Kullanımı? 
 
Kompresörler, basınçlı havayı üretimi esnasında performanslarının %85’lik kısmını ısıya kalan %15’lik 
kısmını kullanılabilir basınçlı havaya dönüştürebilmektedirler. Aşağıda bu durumla alakalı bir örnek 
şekil gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Kompresör verimliliği [4]. 
 

Kompresörler basınçlı hava üretmek için elektrik enerjisi kullanılırlar. Yukarıdaki şekilden de görüldüğü 
üzere bu denli düşük verime sahip kompresörlerde üretilen basınçlı havanın bilinçsiz kullanılması 
(hava kaçakları, borulamalardaki kayıplar, verimsiz ürünler vs.) elektrik tüketimini arttırmaktadır. Her 
ne kadar basınçlı hava ihtiyacı işletmeden işletmeye değişiklik gösterse de genel olarak kompresörler 
bir işletmede elektrik tüketiminin yaklaşık %20’lik kısmını oluşurur.  
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Şekil 2. Bir fabrika için örnek elektrik tüketim dağılımı 
 

Yukarıdaki şekilde bahsedilen kompresör elektrik güç tüketim kısmını detaylandırdığımız zaman, 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kompresör elektrik güç tüketiminin bir tesiste genel olarak %50’lik 
kısmı hava üfleme uygulamalarında, %20’lik kısmının iş elemanlarında, %15’lik kısmının hava 
kaçaklarında, %5’lik kısmının basınçlı havayla çalışan el aletlerinde, %10’luk kısmınınsa diğer 
ekipmanlarda (vakum, ürün tespit doğrulama işlemi vs.) kullanıldığı söylenebilir. 

 

 
 

Şekil 3. Bir kompresörün tesiste hava tüketimi 
 
Hava bedavadır, fakat basınçlı hava değil. Genelde yaygın yapılan yanlışlardan biri basınçlı havanın 
bedava olduğu düşüncesidir. Bu sebeple işletmelerde üfleme uygulamaları, hava kaçakları vs. basınçlı 
havanın da bedava olduğu varsayımı sonucu farkında olmadan yüksek tüketim ve maliyetlere yol 
açmaktadır. 
 
 
2.3 Basınçlı Havanın Maliyeti  
 
Basınçlı hava maliyeti standart koşullarda 1 m3 lük basınçlı hava tüketimi sonucu ortaya çıkan 
maliyettir. Pnömatik ekipmanların işletme maliyetlerini hesaplama noktasında bilgi veren bir değerdir. 
Bu değer elektrik enerjisi maliyeti olarak düşünülmemelidir. Basınçlı hava maliyeti ülkeden ülkeye, 
işletmeden işletmeye değişiklik gösterebilen bir değerdir. Bu değerin hesabı Tablo 1’de gösterildiği gibi 
formüllerle yapılabilirken, Şekil 4’de gösterildiği gibi yazılım kullanılarak da yapılabilmektedir. 
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Tablo 1. Basınçlı hava maliyeti hesabı tablosu 
 

 
 U = (Ea + Eb + Ec + Ed ) / q   

İsim Değişken Birim Açıklama 

Compressed air cost U €/m3(ANR) Standart koşullarda 1 m3 ’lük basınçlı hava 
tüketimi sonucu ortaya çıkan maliyet 

Operating time H h/year Kompresörün yıllık çalışma süresi (saat/yıl) 
Electric power cost Ea € Kompresörün elektrik güç tüketim maliyeti 

Operating cost Eb € Kompresör yağı ve soğutma suyu dolum 
maliyetleri 

Maintenance cost Ec € Kompresör bakım giderleri 
Equipment depreciation 
cost Ed € Kompresör ve aksesuarlarının amorti 

maliyeti 

Air consumption q m3(ANR) Debimetreden ölçülen veya hesaplanan 
kompresör hava tüketim değeri 

Discharge flow-rate Q m3/min(ANR) Kompresör çıkış debisi 
 
Tablo 1’de gösterilen değerler aşağıda gösterilen yazılımdaki sekmelere girilerek, yazılımla da 
yapılabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Basınçlı hava maliyet hesabı [5] 
 
Yukarıdaki şekilde verilerin girilmesi sonucunda çıkan sonuç bir işletme için basınçlı hava maliyetini 
verecektir. Uluslararası ölçü sistemi, bir boru tesisatından birim zamanda geçen hava hacmini (dakika 
başına litre miktarı) l/dak olarak tanımlar. Fakat basınçlı hava debisi, sıcaklık ve basınç değişimlerine 
göre değişir, böylece referans koşullarını belirlemek zorunlu hale gelir.  
 
Nl/dak (dakika başına normal litre) ortam sıcaklığı 0°C, basıncın 0,1013 MPa olduğu ve bağıl nem’in 
%0 (kuru hava) olduğu durumu belirtirmektedir.  
 
''Standart'' referans şartları ise ortam sıcaklığının 20°C, basıncın 0,1 MPa olduğu ve bağıl nem’in %65  
olduğu şartları durumu belirtirmektedir. ISO 8778 tarafından L/dak (ANR) (dakika başına litre miktarı) 
olarak tanımlanmıştır.  
 
Tablo 1 ve Şekil 4.’de gösterilen ve ilerleyen sayfalarda yapılacak olan hesaplamalar standart koşullar 
baz alınarak yapılacaktır. Basınçlı hava maliyeti olarak da 0,01 €/m3 alınacaktır. 
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2.4 Hava Kaçakları Maliyeti 
 
Hava kaçakları neredeyse tüm fabirkalarda olan, bazı fabrikaların önemsemediği bazılarının ise çok 
önemsediği fakat çeşitli nedenlerden dolayı ihmal etmelerine neden oldukları bir durumdur. Fakat işin 
sonunda bu durum ciddi maliyetlere sebebiyet verebilmektedir. Aşağıda bu durumla alakalı bir 
hortumda oluşan delik üzerinden hava kaçak örneği gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5. Hortum üzerinde delik sonucu oluşan kaçak 
 

Aşağıda ise farklı delik çapları ve basınçta oluşabilecek kaçak maliyetlerine yönelik örnek tablo 
gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. Hava kaçakları maliyet tablosu 
 

    Günde (24 saatte) oluşan basınçlı hava maliyeti * 

Kaçak orifis çapı 
€/gün  

4 bar  5 bar 6 bar 7 bar 
0,5 mm 0,15 € 0,18 € 0,21 € 0,24 € 
1 mm 0,61 € 0,73 € 0,86 € 0,98 € 
2 mm 2,44 € 2,93 € 3,42 € 3,91 € 

2,5 mm 3,82 € 4,58 € 5,34 € 6,11 € 
4 mm 9,77 € 11,73 € 13,68 € 15,63 € 
5 mm 15,27 € 18,32 € 21,38 € 24,43 € 

* Basınçlı hava maliyeti 0,01 €/m3 alınmıştır. 
 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere sadece 1 mm’lik kaçak 6 bar’lık besleme basıncında günlük 
0,86 €’luk bir basınçlı hava maliyeti oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir fabrikada onlarca noktada hava 
kaçakları olduğu varsayıldığında bu değer çok ciddi rakamlara ulaşacaktır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 
 
3.1 Hava Kaçaklarına Karşı Önlemler 
 
Enerji verimli bir sistem veya makina yapmadan önce dikkat edilmesi gereken ilk kritik nokta, sistemde 
hava kaçağının olmamasının tespitidir. Kaçakların genel anlamda her ne kadar fabrika bazlı %100 
giderilmesi mümkün olmasa bile makina veya komponent bazlı bu kaçakları gidermek ciddi faydalar 
sağlayacaktır.  
 
Hava kaçağı olan bir sistemde enerji verimliliğine yönelik yöntemler ne kadar uygulanırsa uygulansın 
tam anlamıyla performans alınamaz. Buna örnek olarak otomobilleri verebiliriz. Bir araba her ne kadar 
yakıt tasarruflu, az tüketen araba olursa olsun ortam şartlarına göre seçilmemiş ve uygun basınçta 
olmayan hatta sızıntı halinde hava kaçıran bir lastiğe sahip olması, arabanın performansını kötü 
anlamda etkileyip, yakıt tüketimini arttıracaktır. Bu durumda bu arabanın yakıt tüketimine avantaj 
sağlaması açısından, aerodinamik olarak üzerinde modifikasyonlar yapılması hiçbir fayda 
sağlamayacaktır. Bu durumda ilk olarak verimsizliğe neden olarak lastikler uygun olanlarla 
değiştirilmelidir. 
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Fabrikalarda hava kaçakları genel olarak ortam şartlarından dolayı hortumların delinmesinden, 
aşınmasından, erimesinden, bilinçsiz hortum rakor bağlantılarından, gevşek rakor bağlantılarından ve 
ürünlerin yanlış noktada kullanılması vs. gibi birçok nedenlerden dolayı kaynaklanmaktadır. 
 
 
3.1.1 Kartezyen Robot Uygulamalarında Aşınma Dayanımlı Hortum Kullanılması Önerisi 
 
Özellikle yüksek hızlı sürekli çevrim yapan kartezyen robot uygulamalarında kanal içerisinde bulunan, 
piyasada genellikle tercih edilen, poliüretan hortumlar zamanla sürekli hareketten ötürü 
aşınabilmektedirler. Bu aşınma sonucu ürünler kısa vadede hava kaçaklarına sebebiyet 
verebilmektedirler. Bu gibi noktalarda aşınmaya dayanıklı hortumlar kullanılmalıdır, böylelikle aşınma 
oranları 3 kata kadar varan oranda azaltılabilmektedir [6]. Şekil 6’da, temsili olarak hortum kanalına 
sahip kartezyen sistem ve içerisinde poliüretan hortum kullanılması sonucu hava kaçıran örnek  
gösterilmektedir. Genel olarak bu tip noktalar ulaşılması zor olan bölgelerde olduklarından ses veya 
gözle kaçak olma ihtimalini anlamak çok daha zordur. 

 
 

Şekil 6. Kartezyen robot uygulamasında sürtünmeden kaynaklı hava kaçıran poliüretan hortumlar 
 

Aşağıda, 1 yıllık çalışma neticesinde büyük ölçüde aşınan poliüretan hortum gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Yüksek oranda aşınan poliüretan hortum 
 
Aşağıda ise bu noktada aşınma dayanımlı hortum kullanılması sonucu, 1 yıllık çalışma neticesinde, 
oluşan aşınma miktarı gösterilmektedir. Görüldüğü gibi aşınma yok denecek kadar azdır. 
 

 
 

Şekil 8. Aşınma dayanımlı hortum 
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3.1.2 Kaynak Cürufuna Dayanımlı Hortum, Rakor Ve Silindir Kullanım Önerisi 
 
Uygun ürünün uygun ortamda doğru bir şekilde kullanılması hava kaçaklarına yönelik alınan 
önlemlerin başında gelmektedir. Bu noktada örneğin, kaynak cürufunun yoğun olduğu ve kaynak 
curufuna yakın olan noktada standart hortum, rakor, silindirler vs. kullanılması ürünlerin ömrünü çok 
ciddi seviyede kısaltacak aynı zamanda çeşitli nedenlerden dolayı (hortumların delinmesi, rakorların 
erimesi, silindir milinin aşınması vs.) hava kaçaklarına neden olacaktır. Aşağıda bu durumla alakalı bir 
örnek gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 9. Kaynak cürufuna karşı alınan verimsiz önlem  
 

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi hortumu ve rakoru bir nebze olsa kaynak cürufundan korumak için 
hortum üzerine kılıf geçirilmiştir. Bu kılıfın zamanla erimesi/yırtılması sonucu sürekli kaynak cürufunun 
sıçramasından ötürü içerisinde bulunan hortumu delmesi, ayrıca, hortum rakor bağlantı bölgesinin 
kaynak cürufuna maruz kalması hava kaçaklarına sebebiyet verebilmektedir. Bu gibi noktalarda 
hortumlara ekstra kılıf geçirmek yerine aşağıda gösterildiği gibi, kaynak cüruflarına dayanıklı 3 
katmanlı hortumlar [7] ve rakorlar [8] kullanılmalıdır. 
 

  

 
 

Şekil 10. Kaynak cürufuna yönelik verimli önlem (3 katmanlı hortum ve dayanıklı rakorlar) 
 

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi 3 katmanlı hortumun, özel sıyırıcı ekipmanla, soyulup, iç kısmında 
bulunan poliüretan kısmın rakora bağlanması gerekmektedir. Sonrasında silikon kauçuk sayesinde 
hortum rakor bağlantı noktasına gelebilecek kaynak cürufları bağlantı noktasında önlenmiş olur. Takip 
ve izlenebilirliği kolaylaştırmak adına 3 katmanlı hortumları 6 farklı renkte kullanmak mümkündür. 
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Kaynak ortamlarında silindirlerin de kaynak cüruflarına karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu gibi 
noktalarda kaynak cüruflarına maruz kalan silindirlerin mil kısımlarında aşağıdaki gibi problemler 
oluşabilmektedir. Bu durumda milin ileri geri hareket etmesi, silindirin boğaz keçesini aşındırıp, hava 
kaçaklarına sebebiyet vermektedirler. 
 

 
 

Şekil 11. Kaynak cürufuna karşı önlem alınmamış silindir mili [9] 
 
Bu gibi noktalarda silindirlerde, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, metal sıyırıcı keçe, hassas sıyırıcı 
ve kaynağa uygun gres kullanılarak, yukarıdaki resimde gösterilen kaynak cüruflarının silindirin iç 
kısmına girmesi engellenmiş olur.  
 

 
 

Şekil 12. Kaynak cürufuna dayanımlı silindir özellikleri [9] 
 

Aşağı ise, bahsedilen özelliklerin kullanılması durumunda 1 çevrim sonrasında silindir milinin ne kadar 
temiz olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu silindirlerin milleri (S45C) yüksek karbon alaşımlı çeliğe 
sahiptir. 
 

 
 

Şekil 13. Kaynak cürufuna karşı önlem alınmış silindir mili [9] 
 
 
3.1.3 Enerji Verimli Makine Veya Revizyon Yapımında Titiz İşçiliğin Önemi 
 
Hava kaçaklarına yönelik bahsedilen önlem ve yöntemler arttırılabilir. Ortam şartları her ne kadar 
kullanılan ürünlerin çalışma şartlarına elverişli olsa bile basit hatalardan dolayı (hortumların eğik ve 
pürüzlü kesilmesi), aşağıda gösterilen temsili resimde olduğu gibi, hortum rakor bağlantılarında hava 
kaçakları meydana getirebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 14. Hava kaçıran hortum rakor bağlantısı 
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Bu noktada, hortumları yan keski vb. gibi ekipmanlarla kesmek yerine bu iş için uygun olan hortum 
makaslarıyla kesilmesi önerilmektedir. Aşağıda, bu noktada kullanılması önerilen, plastik gövdeden, 
bıçak kısmı yedek parça olarak değiştirilebilen metal gövdeye kadar bazı hortum makas modelleri 
gösterilemektedir. 
 

 
 

Şekil 15. Hortum makasları [10] 
 

Rakorların, ürün kataloglarında belirtilen uygun tork değerlerinde sıkılmaması ayrıca uygun 
sızdırmazlık ekipmanları ile (conta, teflon vs.) kullanılmaması durumu da hava kaçaklarına sebebiyet 
verebilmektedir. Bu tip durumlardan dolayı hava kaçaklarının önüne geçmek adına çalışanların, 
operatörlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
 
 
3.1.4 Hava Kaçakları Tespitine Yönelik Debimetre Kullanım Önerisi 
 
Pnömatik sistemlerle çalışan ekipmanların tükettiği havayı ölçmeye yarayan debimetreler, bu tür 
sistemlerin ömürlerinde, çalışma kapasitelerinde ve kalitelerinde belirleyici rol oynarlar. 
 
Debimetreler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, makinaların bağlandığı ana hatta takılarak tüm 
sistemin üretim esnasındaki hava tüketim miktarını, makineler durgun haldeyken de (mola, bakım vs.) 
kaçak miktarını ölçebilmektedirler. Debimetreler ölçüm metodlarına, ölçüm aralıklarına, ölçüm 
kapasitelerine, port ölçülerine, çıkış özelliklerine vs. göre değişiklik gösterebilmektedirler. 
 
Hava kaçaklarının giderilmesine istinaden debimetre üzerinde gösterilen değerin azalmasıyla ne kadar 
tasarruf sağlanabileceği kolayca hesaplanabilir. Bu durumla alakalı bir örnek aşağıdaki şekilde ve 
Tablo 3’de gösterildiği gibidir. Bu örnekte tüm makinaların aynı işi yaptığı ve dakikada 800 L tükettiği 
varsayılmaktadır. 
 

 
Şekil 16. Örnek debimetre bağlantı şeması 
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Tablo 3. Şekil 16’da gösterilen şemaya yönelik örnek değerler tablosu 
 

Hattaki Makinalar Hava Tüketim Miktarı  
Normal şartlarda  Belli bir zaman sonra Kaçak miktarı 

1. makinadaki debimetre 800 L/dak 800 L/dak 0 
2. makinadaki debimetre 800 L/dak 800 L/dak 0 
3. makinadaki debimetre 800 L/dak 1100 L/dak 300 L/dak 

Ana hattaki debimetre 2400 L/dak 2700 L/dak 300 L/dak 
 
Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi, ana hattaki toplam tüketim miktarı normal şartlarda 2400 L/dak 
iken belli bir zaman sonra bu değerin 2700 L/dak olduğu tespit edilmiştir. Üretim kapasitesi aynıyken 
tüketimin yükselmesinden ötürü bir terslik olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada tüketimin neden fazla 
olduğunu anlayabilmek için lokal olarak konulan diğer makinalardaki debimetrelerin tüketim miktarları 
kontrol edilebilir. Bu kontrolü debimetreden gelen çıkış özelliği sayesinde Endüstri 4.0’a uyumlu olacak 
şekilde otomatik olarak tespit etmekte mümkündür. Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, ana hattaki 
toplam tüketimin artma nedeni Makine 3’de  oluşan kaçaktan (300 L/dak) kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kaçak değeri aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir. 

300 L/dak = 0,3 m3/dak, bu da 0,3 m3/dak * 60 dak/saat * 24 saat/gün = 432 m3/gün demektir.  
 
1 m3 basınçlı havanın maliyetini 0,01 € olarak varsaydığımızdan bu durumda günlük kaçak maliyeti 
aşağıda gösterildiği gibi çıkacaktır; 
 
432 m3/gün * 0,01 €/m3 = 4,32 €/gün                 
 
Yukarıdaki hesaplamalardan da görüleceği üzere 300 L/dak’lık kaçak günde 4,32 €’luk maliyet 
oluşturmaktadır.  
   
  
3.2 Silindir Uygulamalarında Enerji Verimliliği 
 
Silindir uygulamalarında yapılabilecek tasarruf yöntemleri tek yönde iş yapan uygulamalar için tek etkili 
silindirlerin kullanılmasıyla, enerji tasarruflu hız ayar valfleri ile (düşük basınçta silindirin geri 
getirilmesi) ve egzoz geri kazanım yöntemi gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. 

Bunların yanı sıra, kendinden valfi silindirler, tandem silindirler yerine ileri yönde itme kuvvetinin 
gerektiği noktalarda çift güçlü silindirler, uygulamaya yönelik optimum çaplı hortum ve ara çaplı 
silindirler ile de tasarruf yapılabilmektedir. 
 
 
3.2.1 Egzoz Geri Kazanım Devresiyle Enerji Tasarrufu Önerisi 
 
Genel anlamda pnömatik silindirler tek yönlü olarak iş yapmaktadırlar (transfer, pres vs.). Yani, 
silindirler ileri yönde iş yapıp, geri boşta dönmektedirler. Bu işlem esnasında yaygın olarak yapılan ve 
gereksiz tüketim oluşturan hatalardan biri, silindirin her iki yönü için yüksek basınç uygulanmasıdır (ör; 
silindirin 6 bar’da ileri ve geri getirilmesi). Bu durumda gereksiz bir tüketim oluşmaktadır. Bu gibi 
durumlarda egzoz geri kazanımı yöntemiyle %45’lere varan oranlarda tasarruf yapılabilmektedir.  

Şekil 17’de egzoz geri kazanım devresi gösterilmektedir. Silindir ileri yönde besleme basıncıyla 
(kırmızı hat) hareket ederken (Şekil 17’de soldaki resim), boşalan hava (mavi hat) akış kontrollü 
susturuculu egzoz valfi üzerinden tahliye edilmektedir. Aynı zamanda basınçlı hava, çek valf ile 5/2 
harici pilot uyarılı valf arasında (kırmızı kesik çizgili hat)  biriktirilmektedir.  

Valf konum değiştirdiğinde ise (Şekil 17’de sağdaki resim) besleme basıncının önü kapanmakta olup, 
biriktirilen hava sayesinde silindir geri getirilmektedir. Geri getirilme esnasında egzoz edilen havanın 
bir kısmı atmosfere tahliye edilirken bir kısmı çek valf üzerinden geçerek, tekrar geri kazanılarak, 
silindiri geri getirmek için kullanılmaktadır. Bu noktada susturuculu egzoz kısma valfi ayarının optimum 
seviyede ayarlanması kritik önem arzetmektedir.  
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Eğer tamamen açık olursa, basınçlı hava kolay yolu tercih edeceğinden, dolayısıyla egzoz havasının 
direk atmosfere tahliye edilmesi sonucu, silindir tam olarak geri gelemeyecektir. Egzoz kısma valfi tam 
olarak kapatılırsa da silindir hiç hareket edemeyecektir. Bu noktada egzoz kısma valfinin optimum 
düzeyde ayarlanması kritik önem arzetmektedir.  

Çek valf ile 5/2 harici pilot uyarılı valf arasındaki hortum ne kadar kısa olursa o kadar tasarruf miktarı 
fazla olmaktadır. Fakat silindirin geri geliş hızı yavaş kalabilir. Bu noktada hortum çapı, uzunluğu veya 
kullanılan tank hacmi ve valf boyutu büyüdükçe o derece aynı veya daha büyük boyutlu silindirlerin 
geri geliş hareketleri hızlı olmaktadır. Sonuç olarak bu yöntem sayesinde yapılacak tasarruf miktarı 
depolanan hava miktarına göre değişiklik göstermektedir. Depolanan hava da silindirin geri geliş hızını 
etkilemektedir. Depolanan havanın optimum seviyelerde olması durumunda %45’lere varan oranlarda 
tasarruf yakalamak mümkündür. 
 

 
 

Şekil 17. Egzoz geri kazanım devresi 
 
Bu devre için gerekli olan temel ekipmanlar çek valf, susturuculu egzoz kısma valfi ve harici pilot 
uyarılı 5/2 yön denetim valfidir. 
 
 
3.2.2 Pnömatik Devrelerde 3 Adım İle Enerji Verimliliği Uygulamaları  
 
Tek yönlü iş yapan çift etkili silindirlerde egzoz geri kazanım devresi ile yüksek oranda tasarruf 
yapılabileceğinden bir önceki başlıkta bahsedilmişti.  
 
Tasarrufa yönelik bir diğer adım ise valf ile silindir arasındaki hortum hacminin optimum seviyelerde 
olmasıdır. Bu noktada hortum hacmi ne kadar fazla olursa o kadar fazla hava tüketimi ve geçikmiş 
tepkime süreleri elde edilir. Valf ile silindir arasındaki hortum hacmi iki türlü optimize edilebilir. 
Bunlardan ilki, valf ile silindir arasındaki hortum mesafesiyken, diğeri ise hortumun çapı olarak 
belirtilebilir. Genelde operatörler tarafından işletmelerde yaygın olarak yapılan yanlışlardan biri 
hortumların gelişigüzel bir şekilde, gereğinden uzun, büyük çaplı hortumlarla kullanılmasıdır. Hortum 
çapının silindirin itme kuvvetinden ziyade silindirin hızını etkileyen faktördür. Daha düşük çaplı bir 
hortum ile benzer işi yapabilecek hızların alınması ile enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 
 
Bu konu başlığında bahsedilecek üçüncü adım ise ara çaplı silindirlerin kullanılmasına yöneliktir.  Ara 
çaplı silindirler hangi noktada kullanılabilir diyecek olursak şu şekilde bir örnekle ifade edilebilir. 
Pnömatik bir silindirin dikine bir şekilde 37 kg’lık bir yükü %50 yük faktörü (güvenlik katsayısı) ile 5 
bar’da kaldırılması gereken uygulama için bu işi yapabilecek silindir çapının yapılan hesaplamalar 
sonucu minimum Ø43 mm olması gerekmektedir. Bu işi, standart ISO 15552 serisi silindirlerde, Ø40 
mm’lik silindir yapamayacağından mecbur Ø50 mm’lik tercih edilecektir. Bu durum gereksiz yere hem 
alandan, hem ağırlıktan hemde fazla hava tüketimden dolayı dezavantaj oluşturacaktır. Bu noktada 
aynı işin Ø45 mm’lik ISO olmayan ara çaplı silindirle yapılması sonucu hem daha hafif hem daha 
kompakt hem de daha tasarruflu bir çalışma gerçekleştirilmiş olacaktır [11]. 
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Aşağıdaki şekilde bahsidilen üç yöntemle alakalı bir panel gösterilmektedir. Panelin alt kısmında 
bulunan valf, hortum ve silindir, mevcutta bir işletme de yaygın olarak kullanılan pnömatik bir devre 
olarak düşünülebilir. Panelin üst kısmında ise aynı işin egzoz geri kazanım yöntemli devre, mevcut 
hızlara ulaşabilecek daha küçük çaplı hortum ve ara çaplı silindir kullanılması yöntemi 
gösterilmektedir. İki yöntemin aynı hızlarda aynı çevrimi yapması sonucunda oluşan tüketim mevcut 
sistemde 15 L iken, enerji tasarruflu yöntemlerin uygulandığı devrede 5 L çıkmıştır.  
 

 
 

Şekil 18. Egzoz geri kazanım, optimum çaplı hortum ve ara çaplı silindir ile enerji tasarrufu devresi 
 

Yukarıdaki şekilde de gösterildiği gibi enerji verimliliğine yönelik yöntemlerin uygulanmasıyla %66’lara 
varan oranda enerji tasarrufu elde edilmiştir. 
 
 
3.3 Üfleme Uygulamalarında Enerji Verimliliği 
 
Hava tüketimlerinin fabrika içerisindeki büyük bir bölümü Şekil 3’de belirtildiği gibi üfleme 
uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu üfleme uygulamalarında önlem alınmadığı takdirde ciddi 
anlamda hava tüketim maliyetleri oluşabilmektedir. Özellikle direk hortumdan yapılan üflemeler, orifis 
çapı büyük olan nozüllerden yapılan üflemeler ve verimsiz hava tabancaları bu duruma örnek olarak 
verilebilir.  
 
 
3.3.1 Direk Hortumdan Yapılan Üflemelerin Hava Tabancalarıyla Yapılması ile Enerji Tasarrufu 
Önerisi 
 
Orifis çapı büyük olan direk hortumdan yapılan üflemeler yüksek hava tüketiminin, dolayısıyla 
maliyetin yanı sıra iş güvenliği açısından da problem oluşturmaktadır. Şekil 19’da temizlik amaçlı 
kullanılan büyük orifis çaplı hortum gösterilmektedir. 
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Şekil 19. Temizliğin büyük orifis çaplı hortumlarla yapılmasına örnek (hortum dış çapı Ø12 mm) 
 
Bu noktada hortum yerine hava tabancasının kullanılmama sebebinin büyük nedeni hava 
tabancalarının hortum kadar yüksek etkilere ulaşamaması düşüncesidir. Fakat, uygun orifis çaplı nozül 
ve yüksek geçirgenlikli hava tabancaları ile çok ciddi seviyelerde üfleme debileri alınırken aynı 
zamanda hava tasarrufu sağlanabilir.  
 
Aşağıdaki şekilde direk hortumdan yapılan üflemenin ne kadar hava tükettiği ve basınç kaybı 
oluşturduğu gösterilmektedir. Görüldüğü üzere hava geçişine izin verildiğinde (sağdaki resim) 1920 
L/dak hava tüketimi gerçekleşmiş, besleme basıncının 5,98 bar’dan, 3,28 bar’a düştüğü 
gözlemlenmiştir. Basınç kaybı oldukça fazladır (5,98-3,28=2,7 bar).  
 

 
 

Şekil 20. Dış çapı Ø12 mm’lik hortumun oluşturduğu tüketim 
 
Bu durumda günlük bir saatlik temizliğin oluşturacağı tüketim maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir; 
 
1920 L/dak = 1,920 m3/dak, bu da 1,920 m3/dak * 60 dak/saat * 1 saat/gün = 115,2 m3/gün demektir.  
 
1 m3 basınçlı havanın maliyetini 0,01 € olarak varsaydığımızdan bu durumda günlük tüketim maliyeti 
aşağıda gösterildiği gibi çıkacaktır; 
 
115,2 m3/gün * 0,01 €/m3 = 1,152 €/gün                 
 
Yüksek maliyetin yanı sıra bu tip büyük çaplı hortumlarla yapılan üflemeler iş güvenliği açısından da 
problem oluşturmaktadır. Üfleme esnasında hortumun elden kayması durumunda ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir.  
 
Şekil 21’ de yüksek debi geçirkenlikli hava tabancası ve uygun nozülle yapılan üfleme ve tüketim 
değerleri gösterilmektedir. Görüleceği üzere tabancaya basılması durumunda oluşan tüketim 915 
L/dak iken, üfleme esnasında basıncın 6,28 bar’dan 5,78 bar’a düştüğü gözlemlenmiştir. Basınç kaybı 
oldukça azdır (6,28-5,78=0,5 bar).  
 
Nozülü değişebilen hava tabancalarıyla farklı nozüllerle farklı üfleme etkileri almak mümkündür. 
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Şekil 21. Dış çapı Ø12 mm’lik hortum yerine Ø6 mm orifis çaplı hava tabancası kullanım önerisi [12] 
 
Bu durumda günlük bir saatlik temizliğin oluşturacağı tüketim maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir; 
 
915 L/dak = 0,915 m3/dak, bu da 0,915 m3/dak * 60 dak/saat * 1 saat/gün = 54,9 m3/gün demektir.  
 
1 m3 basınçlı havanın maliyetini 0,01 € olarak varsaydığımızdan bu durumda günlük tüketim maliyeti 
aşağıda gösterildiği gibi çıkacaktır; 
 
54,9 m3/gün * 0,01 €/m3 = 0,549 €/gün                 
 
Bahsedilen örnek için temizliğin direk hortum yerine yüksek debili hava tabancası kullanılarak 
yapılması durumunda oluşturacağı günlük tasarruf miktarı 1,152 € - 0,549 € ≅ 0,6 €’dur. 
 
İş güvenliği açısından risk oluşturmaması açısından hava tabancalarının düşük basınçlarda 
kullanılması gerekmektedir (ör; 2 bar). 
 
3.3.2 Uygulamaya Göre Hava Tabancası Seçimiyle Enerji Tasarrufu Önerisi 
 
Hava tabancalarıyla yapılan üflemeler uygulamaları açısından iki farklı sınıfta toplanabilir. 
 
1. İşlenmiş parçaları kurutmak, üst-baş temizlemek, farklı nozüller kullanarak noktasal basınç veya 
debi gerektiren üfleme uygulamaları vb. için standart hava tabancaları kullanılması uygunken, 
 
2. Yapışan talaşların, tozların temizlenmesi istenen uygulamalarda (Ör; CNC tezgahlarının iç 
kısımlarının temizlenmesi) yüksek basınca ihtiyaç vardır, sürekli üflemeye ihtiyaç yoktur). Bu gibi 
durumlarda aşağıda gösterildiği darbe üfleme etkili hava tabancaları kullanılabilir. 
 

 
 

Şekil 22. Darbe üfleme etkili hava tabancaları [13] 
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Standart hava tabancaları, uzaklaştırılması zor olan yapışmış talaşları, ucundaki nozül ile bağlantılı 
olarak, örneğin 5 sn. sürede uzaklaştırdığı varsayılırsa. Aynı işi darbe üfleme etkili hava tabancaları 
sadece birkaç atışla, daha kısa sürede %87’lere varan oranlarda enerji tasarrufu 
sağlayabilmektedirler.  
 
Aşağıdaki şekillerde standart hava tabancasıyla, darbe üfleme etkili hava tabancası kıyaslamaları 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 23. Parça üzerinde bulunan talaş temizliğinin standart hava tabancasıyla oluşturduğu tüketim 
 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere standart hava tabancasıyla 3,4 bar’lık besleme basıncında 3 parça 
temizliği sonucunda oluşan toplam tüketim 33 L olarak çıkmıştır. Aşağıda ise darbe etkili hava 
tabancasıyla bir kaç atışta yapılan temizlik sonucu oluşan toplam tüketim değeri 5 L çıkmıştır. Bu 
durumda sağlanan tasarruf 3 parça temizliği için 28 L iken, tasarruf oranı %85 çıkmıştır.  
 

 
 

Şekil 24. Talaş temizliğinin darbe üfleme etkili tabancalarla yapılmasıyla oluşan tüketim 
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Darbe üfleme etkili hava tabancaları dahili tanklı iç yapısı sayesinde verdiği etki basıncını standart 
hava tabancalarının verdiği anlık etki basıncından hemen hemen 3 kat daha fazla 
verebilmektedirler. Düşük hat basınçlarında bile yüksek etki basınçları alınabilmektedir. Böylelikle 
uygulamaya göre hava tabancası seçimiyle enerji tasarrufu mümkündür. 
 
 
3.4 Basıncın Yetmediği Bölgelerde Lokal Olarak Booster Kullanılarak Enerji Tasarrufu Önerisi 
 
Enerji verimliliğiyle alakalı tasarruf yapılabilecek bir diğer nokta ise hat veya makine basınçlarının 
optimum seviyelerde tutulmasıyla sağlanmaktadır. Gereğinden fazla yüksek basınçta çalıştırılan 
makinalar gerek fazla hava tüketimine gerekse ürünler üzerinde mekanik stresi arttırıcağından enerji 
verimliliği noktasında dez avantaj oluşturmaktadır.  

Bu durumla alakalı örnek verecek olursak; bir işletmede bulunan 10 makinanın 8 tanesinin 5 bara 
ihtiyaç duyması, diğer 2 makinanın 9 bara ihtiyaç duymasından ötürü kompresör basıncını 9 bar 
seviyelerine yükseltmek hem tüketimi, hemde olası kaçak durumunda maliyetlerin çok daha fazla 
olmasına neden olacaktır. Bunun yerine, yüksek basınç gereken bu noktalarda basınç arttırıcıları 
(booster’lar) kullanarak enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.  

Booster’lar mekanik yapıda ürünler olup basıncı bir kaç kat olacak şekilde arttırabilmektedirler. 
Çalışırlarken enerji kaynağı olarak besleme basıncı olan havayı kullanırlar. İçerilerinde bulunan 
pistonlu yapıları sayesinde hava sıkıştırılırken (basınç yükseltilirken) bir kısım hava atmosfere egzoz 
edilir. Dolayısıyla booster’lar hava tüketerek çalışmaktadırlar. Bundan dolayı, booster sayısının 
gereğinden fazla olma durumu (Ör; 5 bar’a ihtiyaç duyan 2 makina varsa ve bunun için kompresör 
basıncını 5 bar mertebelerine düşürüp 9 bar’a ihtiyaç duyan 8 makina için 8 tane booster kulllanarak o 
makinaların basıncı yükseltmek) enerji tasarrufundan ziyade booster yatırım maliyetlerini ve tüketimi 
arttıracağından dolayı gereksiz maliyetlere yol açacaktır. Bu durumda booster seçimi yapılırken 
çalışma şartları iyi analiz edilmelidir. 

Booster’lar her ne kadar hava tüketerek çalışsalarda yapılan çalışmalar ve teknolojinin gelişmesiyle 
%40’lara varan oranlarda daha az hava tüketen booster’lar da piyasada mevcuttur. Aşağıda, içerisinde 
egzoz geri kazanım devresi özelliği sayesinde %40’lara varan oranda daha az hava tüketen booster 
örneği gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 25. Egzoz geri kazanım özellikli, enerji tasarruflu booster [14] 
 
 
Yukarıdaki şekilde egzoz geri kazanım özellikli booster’ın kabaca çalışma devresi gösterilmektedir. 
Besleme havası iki kola ayrılmaktadır. Biri solda bulunan drive chamber’e gelirken diğer kısmı da 
ortada bulunan basınç yüksetme odasına (booster chamber) gelmektedir. Pistonlu yapının hareket 
etmesi sonucu sağ tarafta bulunan drive chamber kısmında sıkışan hava kendisine doğru 
depolanmaktadır (egzoz geri kazanım). Pistonlu yapı sağ tarafa doğru hareket ederken orta kısımda 
bulunan “outlet pressure” kısmından sıkıştırılmış hava sisteme aktarılır. Pistonlu yapının sürekli 
hareket etmesi sonucu basıncı arttırma işlemi gerçekleşir. Basıncın istenilen seviyeye ulaşması 
sonucu boosterın içerisinde bulunan pistonlu yapı hareketini durdurur. 
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SONUÇ 
 
Kompresörler, basınçlı hava üretimi konusunda oldukça düşük verime sahiptirler. Dolayısıyla basınçlı 
havayı verimli kullanmak kritik öneme sahiptir. Basınçlı havayı verimli kullanabilmek için ilk olarak 
hava kaçaklarının giderildiğinden emin olunmalıdır. Bu noktada uygun ürünün uygun noktada doğru bir 
şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Hava kaçaklarının veya tüketimdeki anormalliklerin tespiti 
konusunda özellikle debimetreler ciddi avantajlar sunmaktadırlar.  
 
Basınçlı havanın verimli kullanılmasına yönelik diğer öneriler ise silindir uygulamalarında enerji verimli 
yöntemlerin uygulanmasıdır. Böylelikle %66’lara varan oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 
İşletmelerde basınçlı hava kullanımının büyük bir kısmının üfleme uygulamalarında kullanıldığı 
düşünüldüğünde ise üfleme uygulamalarında %87’lere varan oranlar enerji tasarrufu yapılabilmektedir. 
Basıncın yetmediği bölgelerde kompresör basıncını arttırmak yerine enerji verimli booster’lar ile ciddi 
oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 
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http://ca01.smcworld.com/catalog/New-products-en/mpv/19-E711-IBG1/data/19-E711-IBG1.pdf
http://www.smc.com.cn/products/subject/en-vn/air_saving/actuators/vba_x3145.html
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ENDÜSTRİYEL YAĞDA SUDAN ARINDIRMA VE 
VERNİKLEŞME GİDERME TEKNOLOJİSİ 

 
 

Sabri Ertan Kurt 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, endüstriyel yağ kullanılan sistemlerde yağda meydana gelen su kaynaklı bozulmaları 
iyileştirme yöntemleri ve vernikleşme yaşanan sistemlerde uygulanabilen kurtarıcı teknolojiler 
özetlenmektedir. Sektörden ve çalışma alanlarından bağımsız olarak, su etkisiyle yıkıma uğramış olan 
endüstriyel yağların, kullanılabilirliğinin devam ettirilebilmesi ve ömrünün uzatılabilmesi için 
uygulanabilecek çözümler, farklı uygulama örnekleriyle bu çalışma kapsamında sunulmaktadır. 
Oksidasyon neticesinde sistemlerde meydana gelen vernikleşmenin ortaya çıkarttığı milyonlarca liralık 
bütçesel kayba, hem bakım, hem işletme, hem de imalat kaybına yol açtığı günümüzde, vernikleşmeyi 
anlamak, riski öngörerek harekete geçmek ve olası kayıpları engelleyebilmek adına 
gerçekleştirilebilecek çalışma ve bu amaçla kullanılabilecek teknolojiler de detayları ve farklarıyla 
betimlenmiştir. Tüm bu anlatımlar dahilinde, paylaşılan veriler olabildiğince kapsayıcı ve uygulama 
farkları detaylandırılmış şekilde sunulmuştur. Nihai amaç, hem sektörlerin bu sebeplerden dolayı olası 
zarar ve kayıplarını en düşük seviyeye indirebilmek, hem de çevre güvenliği başta olmak üzere 
yeryüzü kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanabilmesidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Su kontaminasyonu, Sudan arındırma, Vernikleşme, Vakum dehidrasyon, 
Vernikleşme giderme, Oksidasyon giderme.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the methods of curing water-induced degradation in oil in systems using industrial oil and 
the mitigation technologies that can be applied in systems facing varnishing are summarized. 
Independent of the sector and working areas, solutions that can be applied to maintain the usability 
and prolong the life of industrial oils that have been degraded by the effect of water are presented 
within the scope of this study with different application examples. In today's world, where varnishing in 
the systems as a result of oxidation causes millions of dollars in budgetary loss, loss of both 
maintenance, operation and production, the work that can be carried out in order to understand 
varnishing, to take proactive action and to prevent possible losses, and the technologies that can be 
used for this purpose has been described in detail with differences. Within all these explanations, the 
shared data is presented as comprehensively as possible with the application differences in detail. 
The ultimate goal is to minimize the possible damages and losses of the sectors due to these reasons, 
and to ensure more efficient use of earth resources, especially environmental safety. 
 
Key Words: Water contamination, Dewatering, Varnishing, Vacuum dehydration, Varnish removal, 
Oxidation removal. 
 
 
 
Gelecekte, özellikle çevre ve karbon ayak izi takibi kapsamı düşünülerek endüstriyel yağlara daha 
fazla odaklanılacaktır, bu nedenle bu sıvılar için çalışma şartları ve sınırlarını bilmek önemlidir. 
 
Bu makale, su kaynaklı bozulmaları iyileştirme yöntemleri ve vernikleşme yaşanan sistemlerde 
uygulanabilen kurtarıcı teknolojileri tartışmaktadır. 

DEWATERING AND VARNISH REMOVAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL OIL 
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1. ENDÜSTRİYEL YAĞDA SU KİRLİLİĞİ 
 
Silindirlerden ve hidrolikten rulmanlara ve dişli sistemlerine kadar, otomotiv, endüstriyel ve diğer 
ekipmanlardaki bileşenlerin kullanım ömrü, sistemlerinde kirletici partiküller dolaştığında azalır. Su, 
katı partiküller, vernik ve hatta hava, köpüklenme, oksidasyon, çamur ve vernik oluşumunda bir artışa 
neden olarak ciddi hasara sebep olabilir. 
 
Su kirliliği, test edilme, tanımlanma ve ölçüm açısından bakıldığında en kolay kirlilik tipidir. Su, tipik 
olarak havadaki nem/buhar yoluyla sistemlere girer; ancak yağmur, çatlaklar/eşanjör sızıntısı, yıkama 
sebepli sızıntı ve tank kapaklarındaki eksik bağlantılar veya havalıklar yoluyla sıvı halde sisteme 
girmesi de olağandışı değildir. 
 
[1] numaralı resimde görülebileceği gibi su yağ içerisinde çözünmeye başladığında, yağ parlak ve 
berrak görünecek, yağ görünüm olarak herhangi bir kirlilik şüphesi barındırmayacaktır. Bu durumda 
çoğunlukla iyi huylu olmakla birlikte, çözünmüş su, su kirliliğinin erken bir işareti olabilir. Bu fazdaki su 
hacmi sadece Karl Fischer test yöntemi kullanılarak saptanabilir ve ölçülebilir. 
 
Emülsifiye su, yağ fazında çok küçük damlacıklar (150 mikrondan az) halinde dağılır. Puslu veya 
bulanık emülsiyonlar tipik olarak yavaşça dağılır, ancak kremsi emülsiyonlar (çabuk dağılsalar bile) 
ekipmana zarar verebilecek yüksek su konsantrasyonlarını ihtiva edebilir. 
 
Serbest su ise, büyük damlacıklar (150 mikrondan daha büyük) olarak yağın içerisinde dağılır ve 
yerçekimi kuvveti altında yağ tankının dibine çöker (bazı yağ tiplerinde yüzeye çıkabilmektedir). 
Serbest su zamanla ayrışır ve kolayca görülebilir. Tankta bulunan tahliye vanası aracılığıyla kolaylıkla 
boşaltılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ⇒ Çözünmüş Su 
 
 
       ⇒ Emülsifiye Su 
 
 
       ⇒ Serbest Su 
 
 
 
 
 
 

[1] Yağ-su karışımı fazları 
 
 
 
 
Yağdaki mevcut nem seviyesini ölçerek ve ardından bu nem seviyesini azaltarak, makinenin/sistemin 
ömrü önemli ölçüde uzatılabilir. Ek tedbirler, güvenilirlik merkezli bir bakım planının parçası olarak 
sürece dahil edildiğinde, ekipman ömrünün [2] numaralı tabloda belirtildiği gibi katlanarak uzatılmasına 
yardımcı olabilir. 
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Nem Giderme Yöntemiyle Tahmini Akışkan Ömrü Uzaması 

 
Mineral bazlı akışkanlar kullanan mekanik sistemler için 

 
Ömür Uzama Faktörü 

 
ppm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M
ev

cu
t N

em
 S

ev
iy

es
i 

50.000 12.500 6.500 4.500 3.125 2.500 2.000 1.500 1.000 782 
25.000 6.250 3.250 2.250 1.563 1.250 1.000 750 500 391 
20.000 2.500 1.300 900 625 500 400 300 200 156 
5.000 1.250 650 450 313 250 200 150 100 78 
2.500 625 325 225 156 125 100 75 50 39 
1.000 250 130 90 63 50 40 30 20 16 

500 125 65 45 31 25 20 15 10 8 
250 63 33 23 16 13 10 8 5 4 
100 25 13 9 6 5 4 3 2 2 

 

Ömür uzatma faktörü, mekanik sistemin yaşam beklentisinin iki, üç, dört katına vb. çıktığı nem 
seviyelerine tekabül eder. Örneğin, ortalama sıvı nem seviyeleri 2.500 ppm'den 156 ppm'ye 
düşürülerek, makine ömrü bir 5 faktör kadar uzatılır. 

  
[2] Akışkan Ömür Uzama Tablosu 

 
Yağlama ve hidrolik sistemlerdeki suyun birçok soruna neden olduğu ve makine arızası nedeniyle 
ciddi bütçelerin kaybedildiği bilinen bir gerçektir. Su çok zayıf bir yağlayıcıdır ve yağa karışımı 
neticesinde aşağıdaki yıkım ve sonuçlara sebep olabilir: 
 
• Kavitasyon 
• Mikro-çürüme/Micro-pitting ( [3] numaralı görsel) 
• Korozyon/Aşınma 
• Yağ bozulması (oksidasyon, vernik vb.) 
• Katkı maddesi tükenmesi 
• Bakteri üremesi, vb. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Başlangıç seviyesi micro-pitting   Nihai seviye micro-pitting ve yüzeyde yıkım 
 

[3] Micro-pitting Örnekleri 
 
Yağlama yağında bulunan sadece %0,1 (1.000 ppm) oranında su, gerçekleştirilen farklı çalışmalara 
göre bir döner eleman yataklamasının ömrünü %50-90 oranında azaltacaktır. Nora Corporation’ın 
yayınladığı çalışmalarda, yağ içeriğindeki su oranının 1.000 ppm'den 100 ppm değerine 
düşürüldüğünde bir rulman ömrünün x3.3 kat uzatılabileceği belirtilmektedir. 
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Bu sebeple, en önemlisi, su içeriğinin yağın suya doyma noktasının altında tutulmasını sağlamaktır. 
Böylelikle su, yağda emülsiyon veya serbest olarak bulunmaz, zira bulunması halinde çok hızlı ve 
yıkıcı sorunlara neden olur. 
 
Bir yağ veya sıvı için doyma noktası sıcaklığa, baz yağa, katkı paketine vb. bağlıdır. Bu nedenle 
maksimum su içeriği için sabit bir sınır belirlemek zordur, ancak suyun [4] numaralı tablodaki 
seviyelerde tutulması gerektiği belirtilebilir. 
 

Yağ Tipleri Önerilen Maksimum Su İçeriği 

Hidrolik Yağ 200 ppm (0.02%) 
Dizel / MGO  300 ppm (0.03%) 
Dişli Yağı  500 ppm (0.05%) 
Ester Bazlı Akışkanlar  700 ppm (0.07%) 
EAL Akışkanlar (Ester ve Glikol bazlı)   
(Bazı PAG yağlar daha çok su çözebilir) 

1.000 ppm (0.1%) 

Motor Yağlama Yağı 2.000 ppm (0.2%) 
 

[4] Yağ tiplerine göre önerilen su içeriği 
 
1.1. Su Arındırma Teknolojileri 

 
Bir yağlama sisteminde genel olarak aşağıdaki su ayrıştırma teknolojileri uygulanabilir: 
 

1.1.1. Selüloz veya polimerler kullanılarak emilim 
1.1.2. Coalescer (birleştirici) ile suyu ayırma 
1.1.3. Santrifüj Seperatör ile suyu ayırma 
1.1.4. Desorber, Kuru hava kullanarak nemi dışarı taşımak  
1.1.5. Vakum Dehidrasyon, vakum ve sıcaklıkla su ve nemi tamamen kurutma 

 

Su Fazı Polimer 
Filtre 

Coalescing 
(Birleştirici) 

Filtre 
Santrifüj 

Seperatör 
Vakum 

Dehidrasyon 

Serbest Su X X X X 

Emülsifiye Su X X X X 

Çözünmüş Su       X 
 

[5] Su arındırma teknolojilerinin uygulama alanları 
 
1.1.1. Selüloz ve Polimer Lifleri Kullanarak Yağdan Su Emilmesi 
 
Selüloz, özellikle harici/offline filtrasyon sistemi ile kullanırken, yağdan suyu ayrıştırmanın en uygun 
maliyetli yollarından biridir. Selüloz genellikle yağdaki su içeriğini [6] numaralı görsellerde anlatıldığı 
gibi 100 ppm seviyelerine indirebilir, ancak glikol veya ester bazlı sıvılarda su emişi gerçekleştiremez. 
Selüloz filtreler suya doyduğunda tıkanır ve kullan-at tip elemanlar olması sebebiyle yenisiyle 
değiştirilmesi gerektiğinden, günlük sınırlı su girişi olan sistemlerde kullanılması önerilir. Hat tipi 
kullanımlarda, selülozun basınç dayanımının az olması sebebiyle pileli filtre tipinde su ayrıştırma için 
kullanılması önerilmez. Bu tip uygulamalar için polimer katmanlı hat tipi pileli filtre elemanları 
kullanılarak su ayrıştırma işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak, [7] numaralı tabloda kapasite eğirişi 
belirtilen bu filtreler yağdaki serbest suyun ayrıştırılmasında verimli bir yöntem olup yağın içinde 
çözünmüş olan su partikülleri için bir etkisi olmayacağından yağda tam anlamıyla kurutma 
gerçekleştiremez. Ek olarak kullan-at elemanlar olması sebebiyle işletme maliyetlerine olumsuz etkisi 
vardır. 
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 Selüloz Dip Filtre         Hidrolik yağ ilk numune 6 saat harici filtrasyon ertesi   
 Offline sistem kurulumu 8,144 ppm  121 ppm  

[6] Selüloz filtre çalışma verimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[7] Pileli su tutucu filtre elemanı kesiti ve viskoziteye bağlı su tutma kapasite eğrisi 
 
 
1.1.2. Coalescer Yöntemi 
 
Su damlacıklarının birbiri ile olan doğal birleşme ilgisini kullanarak damlacıkları birleştiren ve daha ağır 
hale getirerek yerçekimi etkisi ile yağdan ayırma işlemidir. Uygulanacak sistemde kullanılan yağda iyi 
bir çözülme kabiliyeti çok önemlidir aksi takdirde bu teknoloji uygun şekilde çalışmaz. Yağdaki 
çözülme kabiliyeti yüksekse, Coalescer prensibi yüksek miktarda suyu ayırarak günlük yüksek su girişi 
olan sistemler için kullanılabilir hale gelir. Ancak, Coalescer [8] numaralı görselde prensibi anlatıldığı 
üzere bir ayrıştırma yöntemi olup yağın içinde çözünmüş olan su partikülleri için bir etkisi 
olmayacağından yağda tam anlamıyla kurutma geçekleştiremez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[8] Coalescer elemanı çalışma prensibi 
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1.1.3. Santrifüjlü Separatörler 
 
Su ve yağdaki diğer kirlenmeleri dışarı atmak için merkezkaç kuvvetlerini kullanır. Santrifüjlü ayırıcılar 
büyük akış hızlarıyla çalışabildikleri ve suyun korozif etkilerine duyarsız oldukları için, günlük yüksek 
su girişi olan yağlama sistemleri için kullanılabilirler. 
 
Şayet yağ 200 ppm altı gibi düşük bir su içeriğine ihtiyaç duyuyorsa, kullanılan yağda çok iyi bir 
çözülme kabiliyeti gereklidir. Santrifüjlü bir separatörün verimliliği, yağ sıcaklığına, akış hızı ile ayarının 
ve bakımlarının ne kadar iyi yapıldığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, birçok sistem maalesef gerektiği 
gibi çalışmaz, yağdaki su içeriğinin artması ve kendi kendini temizleyen santrifüj separatörlerin ürettiği 
binlerce litre atık yağ riskini taşır. Bu yöntem de [9] numaralı görselde anlatılan çalışma prensibine 
sahip, Coalescer gibi bir ayrıştırma yöntemi olup yağın içinde çözünmüş olan su partikülleri için bir 
etkisi olmayacağından yağda tam anlamıyla kurutma geçekleştiremez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[9] Santrifüj Seperatör Çalışma Prensibi 
 
 
1.1.4. Desorber / Kuru Hava Yatağı 
 
Bu sistemler suyu yağdan ayırmak için kuru hava kullanırlar. Mollier diyagramı prensibini takip eden 
sistemde, hava ne kadar soğuk ve yağ ne kadar sıcak olursa, yağdan o kadar fazla su ayrılabilir. 
Teknoloji, yağdaki suyu 100 ppm'in altına düşürebilir iken EAL, fosfat esterler ve glikoller gibi özel 
yağlardaki su içeriğini birkaç yüz ppm'in altına düşürebilir. Teknoloji vakum içermediğinden, 
çözünmüş, emülsifiye veya serbest olarak su durumlarından çok fazla etkilenmez - sadece suyu 
sürekli olarak ayırır ve sıvıdaki su içeriğini düşürür. [10] numaralı görselde çalışma prensibi açıklanan 
bu yöntemin günlük sınırlı su girişi olan sistemlerde kullanılması önerilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[10] Kuru Hava Yatağı Çalışma Prensibi 
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1.1.5. Vakum Dehidrasyon 
 
Vakumlu kurutma sistemleri, vakum ve sıcaklık etkisiyle suyu sıvıdan buharlaştırarak tamamen 
kurutma sağlar. Teknoloji son derece etkilidir ve çoğu sıvıdaki su seviyesini çok düşük seviyelere (10 
ppm'in altına) kadar indirebilir. Ancak vakum odasında su kaynadığından köpürme sebebiyle taşma 
riskine neden olduğundan, çoğu Vakum Purifier sistemi büyük miktarda emülsiyon veya serbest su 
üzerinde iyi çalışmaz ve vakum pompasını su ile kirletir. Bu sistem daha sonra çok fazla bakım 
gerektirir. Ancak yeni teknolojilerde bu sorunlar ortadan kaldırılmış olup, özel tasarlanan 
yoğuşturucularla bu taşma yahut yüksek su girişi neticesinde vakum odasından çıkan nem, vakum 
pompasına girmeden önce yakalanarak sistemden uzaklaştırılır. [11] numaralı görselde çalışma 
prensibi açıklanan bu sistem kullanımı herhangi bir sarf malzeme içermediğinden, günlük su girişi 
yüksek olan sistemlerde veya çoğunlukla çözünmüş su içeriği olan yağlar için [5] numaralı tabloda da 
gösterildiği üzere en verimli çözüm olarak önerilir. Özellikle mineral yağ kullanan sistemlerdeki en 
verimli çözümdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11] Vakum Dehidrasyon Çalışma Prensibi 
 
Tüm bu açıklanan teknolojilere ek olarak, silikajelli havalıkların kullanımı, suyun neden olduğu yağ 
kirliliği ile mücadelede en kolay ve en uygun maliyetli yollardan biridir. Bu havalıklar tanktan içeri giren 
ve dışarı çıkan havanın su içermediğinden emin olunmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[12] Silikajelli Havalık Çalışma Prensibi 
 
Kirliliği erken tanımlamak önemlidir, ancak kirliliği meydana gelmeden önce önleyici olarak engellemek 
daha da önemlidir. [12] numaralı görselde çalışma prensibinde belirtildiği gibi kirletici partiküllerin ve 
nemin girişini basitçe engellemek, yağ kirliliğini önlemenin en etkili yollarından biridir. 
 
Sızdırmazlık kontrolleri, uygun numune alma teknikleri, uygun saklama ve yağ dağıtma/doldurma 
uygulamaları gibi diğer kontrol araçlarının kullanılması kirliliği önleyebilir. Ayrıca, doğru yağ analizi 
testinin kullanılması, kirliliğin erken tespit edilerek uygun şekilde reaksiyon gösterilmesi ve gelecekte 
önlenmesi için kritik seviyede önemlidir. Yağ yönetiminin önemi, aslen bahsedilen yukarıdaki önlemler 
bütününün değerinin anlaşılması ile daha da anlamlı bir hal almaktadır. 
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2. ENDÜSTRİYEL YAĞDA VERNİKLEŞME VE GİDERME YÖNTEMLERİ 
 
Vernik, esas olarak organik kalıntılardan oluşan, yağda ince, sert, parlak, çözünmeyen bir tortudur. 
Rengi değişebilir, ancak genellikle gri, kahverengi veya kehribar tonlarında görünür. 
 
İnsan kardiyovasküler sistemindeki kolesterol gibi, vernik yavaşça birikmeye başlar ve genellikle 
onarılamaz hasara neden olur. Her türlü sıvı kirlenmeye, oksitlenmeye ve bozulmaya maruz kalabilir, 
ancak bu ne zaman makineler için bir sorun haline gelebilir? Hayati sıvılar bozulduğunda ve hizmet 
ettikleri makineler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunda, cevap basittir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[13] Yağ tankı iç cidarları vernik kalıntıları 
 
Madeni yağlar çeşitli şekillerde bozulmaya başlayabilir, bozulma sürecini başlatabilecek bazı ortak 
faktörler ise şunlardır: 
 

• Sıcaklık 
• Nem 
• Kirleticiler 
• Havalandırma/Oksijen 
• Aşınma Metalleri 

 
Oksidasyon nedir? 
 
  

      +   =     & 
 

Oksijen              Yağ        Asit            Tortu 
 
Yağ molekülleri uygun koşullar altında oksijen ile temas ettiğinde, asitler ve vernik gibi yüzey tortuları 
(örneğin [13] numaralı görsel) meydana getiren, yağda çözünmeyen yan ürünler oluşturmak için 
reaksiyona girerler. Oksidasyonu teşvik edebilecek bir dizi faktör vardır: 
 

• Sıcaklık 
• Su 
• Su kalıntıları (metaller) 
• Havalandırma/Oksijen 
• Çamur 

 
 
Oksidasyonun Etkileri 
 

• Asitler metal yüzeylerde korozyona neden olabilir 
• Çamur, yağ geçişlerini engelleyebilecek veya vanaların yapışmasına neden olabilecek tortular 
oluşturabilir 
• Oksidasyon, yağlayıcıların viskozitesinin artmasına neden olur (esterler hariç) 
• Oksidasyon yan ürünleri, yeni yağ ilavelerinin ömrünü önemli ölçüde kısaltır 
• Yağlayıcı performansını düşürür 
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[14] Vernik tortu örnekleri 
 
 
Çamur ve vernik farklı uygulamalarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. [14] numaralı görsellerde, 
sağdaki görüntü, altın renkli bir sır olarak tezahür ederken, soldaki görüntü ise koyu renkli vernik tortu 
birikimini göstermektedir. [15] numaralı görsellerde de farklı vernik tortu örnekleri paylaşılaktadır. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çamur şeklinde vernik        Sert ve kırılgan vernik       Tank tavanında vernik.     Tank tabanında vernik 

[15] Vernik tortu örnekleri 
 
 
Mikro Dizelleşme (Micro-Dieseling) 
 
Bir dizel motor, benzinli motorlarda görüldüğü gibi kıvılcım ateşleme yerine bir sıkıştırma & ateşleme 
şeklinde çalışır. Yakıt olarak dizel, benzine kıyasla yağlama yağına benzeyen özelliklere sahiptir. Dizel 
motor, dizel yakıtı enjekte etmeden ve ihtiyaç olan güce neden olan patlamayı sağlamadan önce hava 
emişi yapıp sıkıştırarak aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşılmasına sebep olur. 
 
Mikro Dizelleşme, yüksek basınçlı durumlarda yağlama yağı içinde meydana gelen çok benzer bir 
işlemdir. 
 
Bir pompa örneğinde, düşük basınç tarafında pompaya giren sıvı, hava partiküllerinin yağ içinde 
salınmasına izin verecektir. Bunlar yağ içinde asılı küçük hava partikülleri oluşturacaktır. Yağ 
pompadan geçtikten sonra çok yüksek basınca maruz kaldığında, içinde asılı kalan havayı ve yağı 
reaksiyona ve küçük patlamalara neden olacak şekilde sıkıştırır. Bu durum da daha sonra bu küçük 
hava kabarcıklarını çevreleyen yağın aşırı sıcaklığa maruz kalmasıyla bozulmasına neden olur. 
Yağ ısındıkça ortaya çıkan ısı, yağ içeriği ve sistem boyunca dağıtılır. Yağ soğutucularının veya diğer 
cihazların olası kullanımı ile, yağın sıcaklığı makul derecede stabil, ancak yüksek bir sıcaklıkta tutulur. 
Yağ soğutucuları, durum çok geç olana kadar çoğu zaman aşırı ısınma sorunlarını gizler. 
 
Vernik tortuları ise ılık yağ içinde süspansiyon haline gelir ve sistem içerisinde dolaşmaya başlar. 
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Vernik Birikimi 
 
Vernik birikimi genellikle üç aşamalı bir süreci takip eder. 

1. Yağ bozulması, sistem içinde yavaşça yayılacak olan çözünmüş tortuya neden olur. 
2. Yağ hızla doymuş hale gelir ve asılı tortu, yağın koyu ve bulanık görünmesini sağlar. 
3. Yağ, sistem içerisindeki soğuk noktalarla temas eder. Bu, asılı ve çözünmüş tortunun sistem 
yüzeylerine yapışmasına neden olur. 

 
 
Sıcaklık ve Nemin Etkisi 
 
Yağ soğudukça vernik, çözünmüş yapışkan bir maddeden sert katı bir maddeye dönüşür. [16] 
numaralı görseldeki örnekte 60oC derecede vernik berrak ve çözünmüş halde iken, 25oC derecede 
vernik sertleşir ve yağ içinde bir katı olarak hareket eder. Soğutma işlemi, verniğin diğer partiküllere 
veya yüzeylere yapışmasına izin verecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[16] Sıcaklığın vernik üzerindeki etkisi 
 
 
Nem ayrıca vernik üzerinde ilginç bir etkiye sahiptir. Daha yüksek su içeriği durumunda, su verniği 
çözünür halde tutar (sıcak tutulursa). Su, bir vakum dehidrasyon veya benzeri bir sistem kullanılarak 
uzaklaştırılırsa, bu, verniğin hızla katı hale gelmesine neden olacaktır. Bu sebeple yüksek vernik 
içeriği olan sistemlerde yağdaki su kurutulduğunda, ani bir hızla sistem arızası yaşanabilmektedir. 
 
 
Akışkan Durumunun Servo Valfler Üzerindeki Etkisi 
 
Aşağıdaki bulunan [17] numaralı grafik, alt kısımda “Servo Bekleme Süresi”ni (dakika cinsinden), 
soldaki kolonda ise “İlk Valf Çalıştırılması Üzerindeki Sürtünme Katsayısı”nı göstermektedir. 
Görüldüğü üzere, yeni yağın sürtünmesi, bekleme süresinden bağımsız olarak eşit iken, oksidasyona 
uğramış yağın sürtünme değeri bekleme süresi uzadıkça artış göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

       Taze Yağ 
 
         Oksitlenmiş Yağ 

 
 
 
 
 
 
 

[17] Servo valf zaman/sürtünme katsayısı grafiği 
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• Oksidasyona uğramış yağ, durağan haldeyken çözeltiden ayrışan yapışkan bir içerik barındırır. 
• Bu reçinemsi içerik yapışkandır ve valflerin çalışan yüzeylerinde zımpara kağıdı gibi davranır. 
• Bu durumda, servo valfi devreye almak için gereken kuvvet artar. 
• Yüzeylerdeki küçük partiküller ile birlikte aşırı kuvvet uygulanması, valflerin kilitlenmesine ve 
elektrik arızalarına neden olabilir. 
• Hidrolik valf arızalarının %70~90'ı kontaminasyonla ilgilidir. 

 
Vernik Sorununun Tanımlanması 
 
Kritik sistemlerde yağlayıcı sağlığını düzenli aralıklarla izlemek zorunludur. Bu, yağdaki değişikliklerin 
yanı sıra beklenmedik ani artışlarla gelişmekte olan eğilimlerin takibini sağlayacaktır. Bu sadece 
önleyici bakım konusunda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda akışkanın arıza yaşanmadan 
önceki hikayesini anlatacaktır. Yağın düzenli analiz takibinin yapılmaması, bahsettiğimiz bozunma yan 
ürünlerinin izlenmemesi, akışkan ve makine ömrünün önemli ölçüde azalmasına sebebiyet verebilir. 
 
Yağ ömrünü etkileyen bir dizi faktörler vardır: 
 

• Çalışma sıcaklığı 
• Yağlayıcı akışkan kalitesi 
• Her türlü kirlenme 
• Havalandırma/Oksijen 
• Tank hacmi 
• Sızıntı 
• Taze yağ depolama koşulları veya raf süresi 

 
Yağ durumunu değerlendirmek için uygulanabilecek belli başlı testler şunlardır: 
 

• Viskozite 
• ICP Element Analizi (Katkı seviyelerini kontrol etmek için) 
• FTIR (Oksidasyon, nitrasyon ve katkı seviyelerini kontrol etmek için) 
• TAN (toplam asit numarası) 
• TBN (toplam baz numarası) 
• RPVOT (oksidasyon kararlılığı) 
• RULER (katkı paketlerinin kontrolü) 
• Su içeriği 
• Micropatch & Ferrography (partikül analizi ve mikroskobik metal tayini) 
• MPC (vernikleşme seviyesi) 
• Görünüm ve koku 
 

Aşağıda bulunan [18] numaralı grafik zamana bağlı olarak oksidasyona maruz kalan yağdaki değişimi 
göstermektedir. En büyük eğilimin, Viskozite, Asit Sayısında artış, sıvının kararması ve FTIR test 
sonucu ile saptanan anti-oksidan paketlerindeki düşüş olduğu okunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[18] Oksidasyon/anti-oksidan grafiği 
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Yağ bozunumunun ilerleme sürecinde, [19] numaralı tabloda da görüleceği üzere anti-oksidan katkı 
maddeleri azalması ve MPC artışı hızlandıkça, yağ kararmaya başlar, asit sayısı artar ve son olarak 
yağın viskozitesinde artış meydana gelir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] Yağ bozunum süreci 
 
 
2.1. Vernikleşme Giderme Teknolojileri 
 
Bir vernik sorunu oluştuğunda akışkanı değiştirmek sorunu çözmemektedir. İçinde vernik birikintileri 
olan bir sisteme taze yağ verilmesi durumunda, yağ bir temizleme sıvısı gibi davranacak, tankların, 
haznelerin, boruların veya valflerin içindeki verniği kaldıracak ve genellikle daha da kötüleşen bir 
birikme ile sistem içerisinde yeniden dağılacaktır. 
 
Vakum dehidrasyon üniteleri, verniğin ekipmanın içindeki yüzeylere yapışması için gereken süreyi 
kısaltarak birikmeyi artıracak şekilde vernik üzerinde "kurutma" etkisine sahip olmaktadır. Kurutulmuş 
vernik, doğru filtreleme ile sistemden uzaklaştırılabilecek olmasına karşın bu süreç olarak çok daha 
uzun süren bir yöntemdir. 
 
Bu amaçla özel olarak tasarlanan vernikleşme giderme ünitelerinin ve özel akışkanların kullanımı en 
uygun çözümleri oluşturmaktadır. 
 
 
2.1.1. Reçine ve Ion Exchange Filtreler 
 
Katı ve çözünmemiş kontaminasyonu gideren filtre elemanları, yukarıda belirtildiği gibi çözünmez 
haldeki vernik giderilmesi için uygun bir yöntem olmasına karşın çözünmüş vernik için çözüm 
üretemezler. 
 
İçeriğinde polar bağ bulunduran iyonları ile yüklenen bu özel reçineler, hala çözünür formdaki 
vernikleri adsorbe edebilir (yüzeyine bağlayabilir). Bu adsorpsiyon, polar vernik molekülleri ile reçinede 
bulunan polar bağlar arasındaki tercihli moleküler etkileşime dayanır. 
 
Çözünür verniğin ve öncüllerinin sürekli olarak çıkarılması, bozunma ürünlerinin artık yağlayıcıda 
birikmemesini sağlayarak, normal çevrimler ve yağlama sisteminin kapanması sırasında vernik 
oluşumu riskini ortadan kaldırır. [20] numaralı görselde de paylaşılam bu sistemlerde yağlayıcının 
orijinal özellikleri geri kazandırılır, asitliği azaltılır ve orijinal değerlerine geri getirilir. 
 
 
 

Yağ Bozunmasının İlerlemesi 
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[20] Reçine filtre 
 
Ancak reçine filtrelerin çalışması, su varlığına bağımlı olduğu için bu sistemlerde ayrıca vakum 
dehidrasyon sistemi kullanımı da gereklidir. Ayrıca finansal anlamda işletme maliyetleri yüksek 
çözümlerden birisidir. 
 
2.1.2. Karbon Partikül Filtrasyonu 
 
Akışkanın koyu renk almasına neden olan ince karbon partiküllerinin filtrelenmesi ve mikro-dizelleşme 
sorunlarının çözümü için kullanılan [21] numaralı görselde prensibi anlatılan elektroforez tekniği, bir 
elektrik alanının etkisi altında iyonların (pozitif veya negatif yüklü moleküller) hareketine dayanır. 
Katyonik moleküller katoda (-) ve anyonik moleküller (-) anoda (+) hareket eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[21] Elektroforez tekniği 
 
Elektrik alanı etkisinde çalışan bu sistemler, suya karşı hassas olmaları, 40oC sıcaklık altındaki 
sistemlerde verimli kullanılabilmeleri, çözünmez vernik, katı partikül ve aşınma metalleri için bir çözüm 
sunamaması sebebiyle ek ekipman ile desteklenmeye ihtiyaç duymakta, bunun yanı sıra yatırım ve 
işletme maliyetleri diğer prensiplere oranla daha yüksek kalmaktadır. 
 
 
2.1.3. PP/Selüloz Filtreler 
 
Oksidasyon konusunda yapılan çalışmaların en verimli sonuçlarından birisi de Polipropilen ve Selüloz 
tabanlı hassas dip filtrelerdir. 
 
Bu sistemler ilk olarak akışkanın kendisini temizlemekte, ardından bu temiz akışkanın sistemden 
vernik, partikül ve tortuyu temizlemesini sağlamaktadır. 
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Cihaz yağı filtreledikten sonra yağın kendisi bir temizleme sıvısı haline gelir. Böylelikle sorunlu 
ekipman içindeki verniği ve kontaminasyonu yavaşça temizleyerek sistemden uzaklaştırır. [22] 
numaralı görselde paylaşılan bu tip filtreler, akışkan sıcaklığından bağımsız olarak hem yağdaki 
çözünür ve çözünmez verniği uzaklaştırmakta, aynı zamanda katı partiküller ile serbest ve emülsiye 
suyu da tutarak tam bir iyileştirme sağlamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[22] PP/Selüloz filtre elemanı 
 
İlk yatırım ve işletme maliyetleri kıyaslandığında piyasadaki en uygun çözümlerden birisidir. 
 
 
2.1.4. Çözünürlük Arttırıcı Akışkanlar 
 
Bu yeni nesil akışkanlar, yağın çözünürlüğünü artırarak çalışır ve sistem dahilinde bulunan inatçı 
tortuların çözülmesini sağlar. Vernik sistemden, [23] numaralı görselde takip edilebileceği gibi katman 
katman kaldırıldığı için ani bir kontaminasyon yükselmesi meydana gelmez. 
 
Oksidasyon kaynaklı sürecin, kimyasal flushing/pickling uygulamasına ihtiyaç duyabileceği 
düşünüldüğünde, bu süreç kapsamında tortuları gidermek için yüzey aktif kimyasallar kullanılacak olup 
bahse konu ekipmanın devre dışı bırakılması ve bakıma alınması gerekmektedir. Ancak çözünürlük 
arttırıcı akışkanlar, sistemler devrede iken sistem yağına eklenerek kullanılmakta olup herhangi bir 
bakım yahut devre dışı kalma sürecine mahal vermediği gibi, sistemde kullanılan yağ ile uyumlu 
olduğu için yağ ömrü boyunca da sistemde kalabilmektedir. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[23] Çözünürlük arttırıcı akışkan vernik giderme fazları 
 
 
2.1.5. Kimyasal Flushing / Pickling 
 
Kapalı hidrolik ve yağlama sistemlerinin temizliğinde olmazsa olmaz uygulama olan flushing, 
vernikleşme sorunu yaşayan sistemlerde de bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak vernik, 
yağdaki kimyasal bozulma ürünü olarak sistemde varlığını sürdürmesi sebebiyle, yağ ile uygulanan 
flushing operasyonu asıl amaca hizmet edemez. Bu sebeple vernikleşme sorunu yaşayan sistemlerde 
uygulanacak olan flushing prosedürünün bir katkı, çözücü yahut yıkıcı kimyasal ile desteklenmesi 
gereklidir. Bu aktif kimyasalların desteği ile yüzeylerde hapsolan vernik tortularının türbülanslı yağ ile 
sistemden uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. 
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Ancak, bu uygulama, sistem ekipmanlarının tamamen devre dışı kalması ve bakıma alınması ön 
şartına sahip olup, flushing uygulanabilecek donanımlar da boru ve hortum gibi yağ aktarma 
hatlarından ibarettir. Sistem dahilindeki valf, silindir, vana ve tank gibi hacimlerin kimyasal flushing ile 
verimli sonuca ulaşamama riski mevcuttur. 
 
Buna ek olarak, uyumsuz yüzey aktif kimyasallarının sistem ekipman cidarlarındaki olası kalıntıları, 
taze dolum yağının yıkıma uğramasına da sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzey aktif temizleyicilerin 
kullanımı, uzaklaştırılamama ihtimali göz önünde bulundurulduğunda riskli ve finansal anlamda da 
yüksek bütçeli bir çözüm olarak düşünülebilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışma, yağda meydana gelen su ve oksidasyon kaynaklı bozulmalara karşı kullanılabilen 
teknoloji ve yöntemleri detaylı olarak incelemiş ve listelemiştir.  
 
Her iki sebep neticesinde sistemlerde meydana gelen yıkımların sonucunda bakım, işletme ve imalat 
sebepli bütçesel kayıp miktarlarında örnek olan aşağıdaki [24] numaralı görsel, bu çalışmanın en 
somut sonucu olarak değerlendirilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernikleşmenin sebep olduğu yüksek maliyetler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu baskı yatağındaki vernik,       Bu yatak kovanındaki vernik     Bu filtredeki tortu,  Bu valf makarasındaki 
bir rafinerinin kapatılmasından      kompresör arızasına neden      gaz türbininde bir   vernik, bir gaz  
sorumluydu.        oldu.          devre dışı kalmaya neden  türbininin devreye 
                   oldu.    girmesini engelledi. 

 
[24] Vernik sorununun ortaya çıkardığı mali yük örnekleri 

 
 
Her ne sebeple olursa olsun, sistemde kullanılan yağın detaylı kimyasal analizinin bir takvim 
çerçevesinde planlanarak gerçekleştirilmesi ve bu analizlerin yeterli bilgi donanımına sahip ekipler 
tarafından değerlendirilmesi, burada anlatılan tüm teknoloji, yöntem ve çözümlerin en temel 
dayanağıdır. Göz ardı edilen yahut önemsenmeyen yatırım çerçevesinde değerlendirilen yağ 
yönetiminin tüm sanayide birincil öncelik olarak görülmesi ve doğru uygulanması, yukarıda betimlenen 
olası zarar ve kayıpları en düşük seviyede tutarak, çevre güvenliği başta olmak üzere karbon ayak izi 
kontrolüne ve yeryüzü kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 
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PETROL VE GAZ ENDÜSTRİSİ İÇİN HİDROLİK SİSTEM 
ÇÖZÜMLERİ 

 
 

Onur Eken 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji modern yaşamın en önemli gereksinimlerinden biridir. Tartışmasız bir şekilde, dünya enerji ve 
tüm endüstri sektörlerinin başında Petrol ve Gaz Endüstrisi gelmektedir. Arama, üretim, taşıma, 
rafinaj, pazarlama gibi safhaları ve kolları olan Petrol endüstrisi için, zorlu çalışma ortamlarında yerden 
bağımsız olarak üretimi optimize ve verimliliği arttırmaya yardımcı olan ve günden güne güvenilir bir 
şekilde çalışmaya devam eden hidrolik ekipmanlar’a ve çözümlere ihtiyaç vardır. 
 
Bildirinin içeriğinde bu ekipman ve çözümleri, hidrolik devre şemaları ile birlikte analiz edilerek 
değerlendirilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, hidrolik, silindir, servo motor, tahrik sistemleri, değişken hız, elektrik 
motoru,  pompa, sürücü 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy is one of the most important requirements of modern life. Indisputably, the Oil and Gas 
Industry is at the top of the world energy and all industry sectors. For the Petroleum industry, which 
has stages and branches such as exploration, production, transportation, refining, marketing, day by 
day there is a need for hydraulic equipment and solutions that help optimize production and increase 
productivity in demanding operating environments regardless of location to operate reliably.  
 
In the content of the paper, the technical calculations of these equipment and solutions will be 
analyzed and evaluated together with hydraulic circuit diagrams. 
 
Key Words:  Energy, hydraulic, cylinder, servo motor, drive systems, variable speed, electric motor, 
pump, driver 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Ham petrol ve doğal gaz günümüz dünyasının en önemli enerji kaynaklarıdır. Bu enerjiler olmasaydı, 
refah içindeki modern yaşamımız düşünülemezdi. Bu talep sektörlerdeki ihtiyacın yanı sıra altyapımızı 
sürdürmek için hala artarak devam ediyor. Petrol şirketleri en ulaşılmaz ve değişik iklim koşullarına 
sahip olan rezerv bölgelerinde arayışlarını sürdürmektedirler. Bu sebeple, üreticiler enerjiden 
yararlanmak için daha verimli yollar arıyorlar. 
 
Günümüz teknolojisinde kullanılan klasik pompalama yöntemleri strok boyunca sürekli olarak hızlanan 
veya yavaşlayan cilalı bir çubuk ile sinüzodial bir düzende hareket eder. Ek bir kontrol donanımı 
olmadan bir pompalama sistemin de operasyonel değişiklikler, yerinde mekanik ayarlamalar gerektirir. 
Strok hızı ayarlamaları, motor devrini değiştirerek mümkündür. Yine aynı şekilde strok uzunluk 
değişimi mekanik ayarlamalar ile mümkündür. Optimum üretim miktarı ile kuyu akışı ile dengelemek 
için maksimum strok hızı ve uzunluğu gerekir. Bu kabaca hesaplanabilir fakat bu yaklaşık bir tahmin 
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olmaktadır. Çoğu zaman optimal verim belirlemek için denem yanılma yöntemi gerekir. Buda sık sık 
sistemi durdurup gerekli kontrolleri yapmak anlamına gelmektedir. Sistemi bu şekilde açıp tekrar 
devreye almak sürekli olarak kuyunun üretim yapması kadar verimli değildir. 
 
Yeni sanayi devrimi ile birlikte gelişmiş kontrol sistemleri hidrolik birimlerin vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmektedir. Bu sebeple artık hidrolik sistemlerin ana unsurlarını oluşturan valf ve pompa gibi 
sistemlerde elektronik kontrol sistemlerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bir AC motora ve 
değişken frekanslı sürücüye sahip en sofistike geleneksel pompa krikosu bile, sıvı çarpmaları, büyük 
hacimlerde geri akış çamuru, sıvı akış hızlarında önemli dalgalanmalar ve dik düşüş eğrileri gibi çubuk 
pompalama sorunlarının hafifletilmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için gereken hassas çubuk 
dizisi kontrolüne sahip değildir. 
 
 
2.GELENEKSEL YÖNTEMLER VE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Sondaj, yer altında bulunan ham petrol ve gazı yeryüzüne çıkarmak için yüzeye delik açmaya yarayan 
yöntemlere verilen isimdir. Herhangi bir yapay kaldırma çözümünü optimize etmenin birincil amacı, 
mümkün olan en düşük işletme maliyetleri ile kuyu deliği girişini en üst düzeye çıkarmak için alt delik 
basıncını en aza indirmektir. Oluşuma bağlı olarak, yeni açılan bir kuyu bir süre kendi kendine akabilir. 
Bu ilk serbest akışlı üretim azaldığında tipik olarak yapay bir kaldırma sistemi devreye girer. Örnek 
olarak çubuk pompalama, gaz kaldırma, elektrikli dalgıç pompalar, jet pompaları ve birkaç yapay 
kaldırma teknolojisi vardır. 
 
Çubuk pompalama, maliyet etkinliği nedeniyle dünyada ve özellikle Kuzey Amerika da en yaygın 
kullanılan yapay kaldırma yöntemidir. Alt delikli çubuk pompaların birkaç hareketli parçası vardır ve bu 
basitlik, ekipmanın güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü anlamına gelir. 
 
 
3. SONDAJ TİPLERİ VE EKİPMANLAR 
 
En çok bilinen ve uygulanmakta olan sondaj tipleri (konvansiyonel) dikey sondaj ve yönlü veya eğimli 
(horizontal) sondajdır 
 
Konvansiyonel kuyular, yüzeyden rezervuara kadar dikey sondaj ile açılır. Bu yöntem geleneksel 
olmak ile birlikte günümüzde en çok kullanılan sondaj tipidir. Bunlar arasında döner darbeli sondaj, bu 
yöntemin yetmediği yani daha derin sondajlarda ve kayaçların fiziksel özelliklerinden dolayı 
delinemediği durumlarda Döner (Rotary) sondaj tercih edilir. 
 
20.Yüzyılının ortalarından bu zamana kadar petrol kuyuların açılmasında en çok tercih edilen yöntem 
döner sondaj yöntemi oldu. Bu sondaj yöntemi, bir borunun ucuna takılan matkabın, boru ile birlikte 
çevrilmesi esasına dayanır. Boru içeresinden kuyuya sondaj çamuru diye adlandırılan bir sıvı 
verilerek, kırıntıların yüzeye getirilmesi, matkabın soğutulması ve kuyu basıncının kontrol edilmesi 
sağlanır. Kuyu ilk başta büyük bir matkapla delinir, belli bir derinliğe gelinince kasa indirilir ve bununla 
kuyu arası çimontalanır. Daha sonra küçük bir matkap ile delinmeye devam edilir. (Prof.Dr.Bilsen 
Beşergil,2008,Petrol,Petrol Kimyası,92,93) 
 
Tipik bir döner sondaj donanımı aşağıdaki kısımları içerir. 
 
 
3.1.Kule Ekipmanları 
 
3.1.1.Kule güç sistemi 
 
Petrol ve Doğalgaz sondajlarında kullanılan sondaj kulelerine gerekli gücün sağlanması için, genellikle 
içten yanmalı dizel motorlar kullanılır. Bu motorlar ile oluşturulan mekanik enerji; dişli sistemleri, kayış-
kasnak sistemleri, zincir ve şaft gibi mekanik aktarma organları sayesinde kulenin gerekli bölgelerine 
aktarılır. 4 aşamalı yanma prensibinden sonra, açığa çıkan enerji, krank mili yardımı ile sisteme güç 
olarak aktarılır. 
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3.1.2.Kule kaldırma sistemleri 
 
Kule kaldırma sistemi, sondaj dizinin veya muhafaza borusunun aşağı ve yukarı yönlü hareketini 
sağlayan temel sistemdir. 
 
 
3.1.3.Döndürme sistemi 
 
Sondaj dizisini ve matkabı döndürmek için 2 çeşit sistem kullanılır. Bunlar sırasıyla Kelly ve Top Drive 
olarak adlandırılır. 
 
 
3.1.4. Kuyu kontrol ve ekipmanları 
 
Kuyu sondajı sırasında, kuyunun kontrolü sondaj çamuru ile sağlanır. Sondaj çamurunun ağırlığı 
olması gerekenden fazla olursa, oluşan statik basınç formasyon basıncını yenerek kaçak oluşturabilir. 
Eğer, çamur ağırlığı, olması gerekenden az olursa; formasyonda bulunan akışkanın kuyuya girmesine 
sebebiyet verilebilir. Her iki durum da da personel ve ekipmana zarar vermemek için sondaj 
parametreleri sürekli ve dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. 

 
 

Şekil 1. Çamur Sirkülasyon sistemi 
 
 
3.2.Sondaj Çamuru 
 
3.2.1 Kullanım amacı 
 
Sondaj akışkanları, derin kuyu sondajlarında gereksinim duyulan sirkülasyon sisteminde kullanılan ve 
belli başlı görevleri yerine getiren; kuyu sondajının sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlayan akışkanlara 
verilen genel isimdir. Sektörde çoğunlukla “sondaj çamuru” veya sadece “çamur” olarak adlandırılır. 
Temel olarak, sondaj süresince oluşan yeni kesintileri matkap ve kuyu tabanından uzaklaştırmak, kuyu 
temizliğini sağlamak, belirli bir hidrostatik basınç oluşturarak formasyon basıncını dengelemek. 
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3.2.2 Sirkülasyon sistemi 
 
Sirkülasyon sisteminin en temel görevi, sondaj sırasında oluşan kesintilerin sondaj çamuru ile yüzeye 
taşınmasıdır. Kuyudan çıkan kesintilerle kirlenmiş olan çamur, elekler ve sonrasında çamur temizleyici 
(mud cleaner) ve diğer katı madde arındırma ekipmanlarından geçerek; temizlenmiş halde tekrar emiş 
tanklarına döner. (Şekil-1) (PMO Yayınları Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sokak Kent İş Merkezi No: 
2/2 06520 Çankaya, Ankara,Sondaj El Kitabı, syf.16) 
 
 
 
4. SONDAJIN İŞLEMİ 
 
Sondaj donanımı kurulduktan sonra işleme bir başlangıç deliği açılarak başlanır ve buradan, ham 
petrol kapanının bulunduğu varsayılan seviyenin üzerinde bir derinliğe kadar bir yüzey deliği açılır; bu 
işlem beş aşamada tamamlanır: 
 
Deliğe delme ucu (matkap), halka (collar) ve delme borusu konulur, Kelly ve döner platform 
bağlanarak delme başlatılır, Sondaj ilerlerken boru ve matkabın dışından sondaj çamuru sirküle edilir 
ve delikten çıkan kayaç parçaları yüzdürülerek dışarı atılır. Delik derinleştikçe sondaj borularına yeni 
bağlantı parçaları eklenir. Önceden saptanan derinliğe ulaşıldığında sondaj borusu, halka ve matkap 
çıkarılır. 
 
Bu aşamada açılan deliğin kasalama ve betonlanmasına başlanır. Kasa, sondaj boşluğu içine 
yerleştirilerek kuyunun çökmesini önleyen ve sondaj çamurunun sirkülasyonunu sağlayan, kuyular 
arasında akışkan transferini engelleyen büyük çaplı çelik veya beton bir borudur. İşlem, bu amaçla 
kullanılan kasalama veya muhafaza borusunun (casing-pipe) deliğe merkezi bir şekilde yerleştirilip, 
delikle boru arasında kalan boşluğa hazırlanan çimento çamurunun pompalanarak doldurulmasıdır. 
Sonra çimentonun sertleşmesi beklenir ve sertlik, düzgünlük ve sızdırmazlık gibi gerekli testler yapılır. 
(Prof.Dr.Bilsen Beşergil,2008,Petrol,Petrol Kimyası,96) 
 
 
4.1 Kuyu tamamlama 
 
Bir kuyunun ticari miktarlarda petrol veya faz içerdiği saptandıktan sonra sondaj donanımı kaldırılır, 
açılan kuyu boşluğuna, derinliğe göre, uzun bir üretim kasa borusu sarkıtılarak tamamlama işlemine 
başlanır. Bu aşamada gerekli kuyu incelemeleri ve testler yapılır. Kuyu tamamlama safhaları genel 
olarak aşağıdaki gibidir ve bazı terimler şekil-2 de gösterilmiştir. 
 

- Üretim kasa borusunun dışına çimento basılarak kayaç duvarı ve boru arasındaki boşluk 
doldurularak sızdırmazlık sağlanır. 

- Boru içine üretim derinliğine kadar, içinde patlayıcı madde olan bir delgi tüfeği (perforating 
gun) sarkıtılır ve patlatılarak kasada delikler açılır; böylece kayaçtaki petrolün kuyu boşluğuna 
akması sağlanır. 

- Kuyuya petrol akmaya başladığında sondaj ekipmanı çıkarılır ve kuyudan petrol ve gazın 
çıkarılmasında kullanılacak olan kuyuya kadar uzanan küçük-çaplı üretim borusu yerleştirilir. 
Borunun dışına, kuyu seviyesine kadar, paker (bir sızdırmazlık aleti, bir ayarlayıcı ve 
akışkanlar için bir giriş yolu olan düzenek) salınarak tüpün sızdırmazlığı sağlanır. 

- Son olarak üretim tüpünün üstüne  çok-valfli bir sistem takılır ve kasanın üzerine betonlanır. 
Petrol ve gaz üretiminde Noel ağacı denilen vana düzeneği, kuyunun üstüne yerleştirilmiş bir 
seri borular, bağlantı parçaları, pompalar ve valflerden oluşan ve kuyudan çıkan petrol ve 
gazın akışını kontrol altında tutmak için kullanılan bir pompalama sistemidir. Bazı gaz kuyuları, 
yer altından yüksek basınçla kendiliğinden yüzeye çıktığından üretim için ayrıca bir 
pompalama sistemine gerek olmaz. Bu gibi hallerde Noel ağacı, kuyudan gazın alınmasında 
gerekli kontroller için kullanılır. (Prof.Dr.Bilsen Beşergil,2008,Petrol,Petrol Kimyası,97) 

 



  ______________________________________  142  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 

Şekil 2. Tamamlanmış bir petrol kuyusu 
 
 
5. PETROLÜN ÇIKARILMASI 
 
Tamamlama donanımı çıkarıldıktan sonra kuyunun başına bir pompa yerleştirilir. Pompa sistemindeki 
elektrik motoru bir dişli kutusunu çalıştırır ve bir kol vasıtasıyla perdahlanmış-çubuk aşağı yukarı 
hareket eder. Çubuk, bir emme-çubuğuna, bu da bir pompaya bağlıdır. Sistemin pompaya verdiği 
kuvvetle yaratılan emmeyle petrol kuyudan dışarı çekilir. (Şekil-3) (Prof.Dr.Bilsen 
Beşergil,2008,Petrol,Petrol Kimyası,104) 
 

 
Şekil 3. Bir Petrol kuyusu pompası 
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5.1.Petrol kuyusu açmak ve tamamlamak için yeni bir dönem ve innovasyon gerekiyormu? 
 
Özellikle çok kademeli hidrolik kırılmalı yatay delme genellikle çok zorlu üretim koşullarına neden olur. 
Başlama noktasının altına pompa yerleştirme (yani dikey olmayan keskin kısımda), sık gaz sümüklü 
böcekleri, büyük hacimlerde geri akış kumu, sıvı akış hızlarında önemli dalgalanmalar ve dik düşüş 
eğrileri, yatay kuyuların üretimini etkileyen yaygın zorlukların örnekleridir. En sofistike geleneksel 
pompa krikosu bile, sıklıkla yatay çok kademeli hidrolik olarak ilişkili bu karmaşık çubuk pompalama 
sorunlarının çoğunun hafifletilmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için gereken hassas çubuk dizisi 
kontrolüne sahip değildir. 
 
Pompa krikosu, bir AC motor veya içten yanmalı motor olan bir ana taşıyıcı ile donatılmıştır. Üretimi en 
üst düzeye çıkarmak için, bir pompa krikosunun strok hızı ve strok uzunluğu, yüksek bir pompa 
dolumu sürdürülürken muhafazadaki sıvıyı mümkün olduğunca aşağı pompalamak üzere 
ayarlanmalıdır. Bu ideal çalışma koşulu, alt delik basıncını en aza indirerek maksimum kuyu deliği 
girişini destekler. Bununla birlikte, pompalama kapasitesi oluşumun üretim oranını aşarsa, çubuk 
pompalama sistemindeki en yaygın aşınma ve hasar nedenlerinden biri olan sıvı çarpması meydana 
gelebilir. Bir pompa krikosundaki strok hızının ve strok uzunluğu ayarlamalarının mekanik yapısı 
nedeniyle, her bir kuyuda ideal ayarı zaman içinde bulmak ve sürdürmek pahalı bir teklif olabilir. 
 
Günümüz kuyuları ile üreticiler kendi rezervuarlarından daha da fazla üretim elde etmek için 
çabalıyorlar. Kuyular yatay olarak deliniyor ve pompalar dikey bölümden başlama noktasının 
yukarısına, keskin açılara doğru keskin açılara kadar herhangi bir yere iniyor Bu genellikle, pompa 
girişinin deliklerle karşılaştırıldığı yere bağlı olarak gaz kilitlenmesi veya gaz paraziti gibi aşırı gaz 
sorunlarına neden olabilir. Kırma, daha yüksek kuyu deliği girişini teşvik etmek için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu, üretim geri akışı veya pompalama sırasında genellikle kuyu içi pompadan 
geçecek olan aşırı çatlak kumu ve döküntüye yol açar. 
 
Pompaya girdikten sonra, hareketli ve duran valfleri tıkamaya başlayabilir veya basitçe pompanın 
içinde birikerek pompa veriminin düşmesine ve sonuçta üretim kaybına neden olabilir. 
 
Bir kuyunun nasıl tamamlandığına bakılmaksızın, çubuk pompalama ekipmanı, diğer yapay kaldırma 
teknikleri gibi, kullanım ömrü boyunca bir dizi sorunla karşılaşabilir. Bu sorunlar, donanım 
arızalarından (ör. Yüzey ekipman arızaları, ayrılmış çubuklar, yıpranmış borular, hareketli ve duran 
valf sorunları, vb.) Ayrıca yukarıda bahsedilen Kuyu içi operasyonel sorunlara kadar değişir. Donanım 
arızaları, uygun çubuk dizisi tasarımı, özenli önleyici bakım, kontrollü pompalama parametreleri ve 
düzenli izleme ile kısmen azaltılabilir, ancak hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz. Kuyu deliği 
ile ilgili operasyonel sorunların çoğundan kaçınmak daha zordur çünkü bunlar öngörülemez. Sürekli 
izleme ve zamanında sorun çözümü, bu sorunların etkisini en aza indirmenin anahtarıdır. 
 
 
Geleneksel pompa krikosuna alternatif olabilecek çözüm çubuk dizisini benzer bir şekilde yukarı ve 
aşağı hareket ettiren hidrolik olarak çalıştırılan bir silindirdir. En basit versiyon, hidrolik pistonu silindirin 
üst sınırına ulaşıncaya kadar kaldırır ve ardından yerçekimi onu çevrimin tekrar edeceği alt sınıra geri 
döndürür. Pozisyon sensörleri kullanarak strok uzunluğu boyunca istenilen konumdan geri dönmesi 
için kullanılabilir. Bu piston ile içi arasındaki fiziksel teması önleyerek ekipmanın ömrünü uzatır. Daha 
gelişmiş doğrusal hidrolik pompa krikoları, cilalı çubuk hızını ve konumunu hassas bir şekilde kontrol 
etmek için sürekli konum ölçümü ve değişken bir çıkış pompası kullanır. 
 
 
5.2.Petro kuyularının yeni çağı ve verimli enerji yönetimi 
 
Petrol şirketleri gün geçtikçe enerji kaynaklarından yararlanmanın daha verimli yollarını arıyorlar. 
Mekanik yöntemler yerine giderek daha fazla elektro-hidrolik teknolojilere odaklanmaya başladılar. 
 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde lineer hidrolik pompa krikoları ile birkaç önemli teknolojik ilerleme olmuştur. 
En önemlilerinden biri, konum sensörlerinin doğrusal dönüştürücü gibi sürekli konum ölçüm 
sistemleriyle değiştirilmesidir. Bu geliştirme, optimizasyon kontrolörünün hem yukarı hem de aşağı 
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stroku tamamen özelleştirmesine olanak tanıyarak çok hassas çubuk dizisi kontrolü sağlar. Bunu ya 
doğrudan makinenin kontrol konsolu üzerinden veya uzaktaki merkezi kontrol odasından da yapılabilir. 
 
Bir petrol kuyusunun optimizasyonundaki anahtar parametrelerden biri, çubuk dizisi hareketinin 
kontrolü ve ayarlanmasıdır. Daha önce vurgulandığı gibi, geleneksel pompa krikoları geometrileriyle 
biraz sınırlıdır çünkü ana hareket ettirici / dişli kutusu düzenlemesinin dönme hızı, krank, pitman kolu 
ve yürüme kirişinin mekanik bağlantıları yoluyla çubuk dizisinin doğrusal hızına dönüştürülür. Çubuk 
dizisi hızındaki herhangi bir değişiklik, ana taşıyıcı dönüş hızında bir değişiklik veya pompada mekanik 
bir değişiklik gerektirir; jack bileşenleri. AC tahrikli bir pompa jakı üzerindeki değişken frekanslı bir 
sürücü, ana taşıyıcı RPM' de bazı değişiklikler sağlayabilir ancak değişkenlik yine de bir şekilde 
sınırlıdır. 
 
Hidrolik pompa krikoları gibi doğrusal çubuk pompalar bu geometrik sınırlamaya sahip değildir. Ana 
taşıyıcı ile çubuk dizisinin doğrusal hareketi arasında mekanik bir bağlantı yerine hidrolik kullanarak, 
ana hareket ettiricinin çıkışında herhangi bir ayarlama yapılmadan hassas çubuk dizisi kontrolü 
sağlanabilir. Hidrolik sistem, pompalama döngüsünün herhangi bir bölümünde orantılı kontrol 
sağlayabilir. 
 
 
6. ELEKTRO HİDROLİK KUYU AĞZI POMPA TAHRİK SİSTEMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Elektro hidrolik kuyu ağzı pompası 

 
 
6.1. Verimli ve geleceğe yönelik ham petrol üretimi 
 
Üretimdeki uzun yıllar yaşanan tecrübeler günlük operasyonların kullanıcılar için ne kadar önemli 
olduğunu ortaya çıkardı. Hızlı ve kolay kurulum ve tüm bileşenlerinin uzun yaşam döngüleri sebebi ile 
elektro-hidrolik sistemler oldukça etkileyici ve önem kazanmıştır. Ayrıca günlük veriler kolayca takip 
edilir. Bakım avantajı ile de uzun ömür ve verim sağlamaktadırlar. 
 
Kuyu içi tahrik sistemi, Şekil-4’te gösterildiği gibi doğrudan enayi çubuk dizisine monte edilmiş bir 
hidrolik silindirden, 2 eksenel piston ünitesi (pompası) A, bir elektrik motoru (E), 1 eksenel piston 
ünitesine entegre edilmiş volan kütlesi ve sistem kontrol ünitesinden oluşan bir hidrolik güç 
sisteminden meydana gelmektedir. 
 
Pompa pistonunun yukarı ve aşağı hareketi ile ham petrol rezervden yukarı doğru taşınır. Enerji 
tüketimi tüm hareket döngüsüne eşit olarak dağıtlır.  Bu da, elektrik motorunun güç tüketiminin önemli 
ölçüde azaltılmasına yardımcı olur. 
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Yukarı Strok hareketi 
 
Eksenel piston üniteleri  (A) pompa moduna döner ve hidrolik yağı silindire taşır. Silindir rotunun, takılı 
enayi çubuk sistemini ve pompa pistonunu kaldırmak için gerekli çekiş kuvvetini üretir. Kaldırma işlemi 
için gerekli güç, elektrik motoru (E) ve volan kütlesi (F) tarafından sağlanır. (Şekil-5) 
 

 
 

Şekil 5. Elektro hidrolik pompa yukarı hareketi 
 
 
Aşağı Strok hareketi 
 
Eksenel piston ünitesinden biri motor moduna geçer ve diğeri devre dışı kalır. Bu çubuk dizisinin 
potansiyel enerjisi ve kuyu içi pompa pistonu tarafından tahrik edilir. Bu da enerji miktarı kadar volanı  
hızlandırır ve volanın enerjiye sahip olmasını sağlar. Yukarı strok hareketinde elektrik motoru devreye 
girer ve volan yardımı ile birlikte 2 eksenel piston ünitesi pompa işlemi yaparak silindiri yukarı doğru 
iter. Bu strok hareketleri sırasıyla devam eder. (Şekil-6) 
 

 
Şekil 6. Elektro hidrolik pompa aşağı hareketi 

 
 
Sistemin avantajları ve faydaları 
 
Mekanik sistemler ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde artan Verimlilik ve üretkenlik doğrudan bir etki 
göstermektedir. 
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Şekil 7. Sistemler arası verimlilik farkı 
 
 

- Kompakt tasarım, kolay kurulum ve sahada hızlı devreye alma 
- Verimliliği arttırabilmek için döngü sürelerinin bireysel olarak ayarlanabilmesi. 
- Pompa strok vuruşları ve hızları yağ seviyesine ve kararlılığına göre kolayca ayarlanabilir. 
- Uzun ömürlüdür ve son derece güvenlidir. 
- Çalışma verilerinin doğrudan çıkışı ve izlenebilmesi. 
- Üretim kuyusu sahasının makine kontrol ünitesi ile veya uzaktan veri iletimi yoluyla kontrol 

edilebilir 
 
 
 
7. SİSTEM DEVRE ŞEMASI 
 

 
 

Şekil 8. Elektro Hidrolik sistemi devre şeması 
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Tablo.1 Devre Şeması Parça Listesi 
 
 

No Ürün adı No Ürün adı 
30 Lojik Valf 18 Filtre 
31 Lojik Valf 18,1 Kirlilik göstergesi 
38 Yön Kontrol Valfi 10 Elektrik motoru 

35.1/.2 Popet valf 13 Eksenel pistonlu Pompa 
36 Çek valf 14 Dişli Pompa 
32 Basınç düşürücü valf 11 Bağlantı elemanı 
37 Basınç düşürücü valf 12 Bağlantı elemanı 
34 Manometre 16 Eksenel pistonlu Pompa 
33 Basınç Anahtarı 15 Bağlantı elemanı 
3 Seviye göstergesi 41 sensör 

4.1/.2 Temizleme Kapağı 45 Kompansatör 
5 Seviye anahtarı 46 Kelebek Vana 
1 Yağ Tankı 21 Çek valf 
7 Filtre 44 sensör 
6 Küresel Vana  volan 
17 Dönüş Filtresi  muhafaza 

 
 
 
 
8. SONUÇ 
 
Sürekli konum algılama özelliği olan, AC elektrik motoru ve Volan ile donatılmış Doğrusal hidrolik 
pompa tahrik sistemleri çubuk dizisinin hızını uzaktan ve hassas bir şeklide kontrol edebilir. Bu 
nedenle özellikle yatay delinmiş kuyu sondajlarında yaygın olarak meydana gelen hafif moloz ve gaz 
girişim sonuçlarının üstesinden gelmekte son derece yararlıdır. Gerçek zamanlı konum ve hız kontrol 
özelliklerine sahip doğrusal hidrolik pompa krikoları, otomatik valf testleri ve bir kuyu içi pompasından 
orta miktarda kumu temizleme gibi özellikler sağlayan hassas konum kontrolü avantajına da sahiptir. 
 
Yeni ve sofistike hidrolik çözümler, en sofistike geleneksel pompa krikolarının ötesinde benzeri 
görülmemiş bir yetenek sunar. Bu özellikler, yatay olarak açılmış ve hidrolik olarak kırılmış petrol 
kuyularının yeni türünün işletilmesi için kritik öneme sahiptir. Gerçekten optimize edilmiş çalışma 
sunma konusundaki benzersiz yetenekleri, sınıfının en iyisi ve bugünün petrol kuyularını etkili bir 
şekilde üretmek için en iyi eşleşmedir. 
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RÜZGAR TÜRBİNİ HİDROLİK SİSTEMLERİ 
 
 

Ömer Emanet 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi ; tükenmeyen, temiz, 
güvenilir ve bunların yanında sağlayacağı kazanç ile yenilenebilir olması temel alındığında düşük 
maliyetli bir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada, rüzgar enerji santrallerinde kullanılan hidrolik 
sistemlerden bahsederken, bununla birlikte rüzgar enerjisinin dünya ve ülkemizdeki durumu analiz 
edilecektir. Bu çalışma, hidroliğin var olduğu bir sistemi, hidrolik mühendisliği açısından incelemenin 
yanı sıra diğer yandan bir farkındalık yaratma projesidir. 
 
Anahtar Kelimeler : Rüzgar Türbini, Hidrolik Sistemler, Yenilenebilir Enerji, Hidrolik Dizayn 
 
 
ABSTRACT 
 
As we know, Wind Energy, on of the renewable energy sources used today; It is a low cost energy 
source based on the fact that it is inexhaustible, clean, reliable and renewable with the gain it will 
provide. In this study, while talking about the hydraulic systems used in wind power plants, the 
situation of wind energy in the World and in our country will be analyzed. This study is an awareness 
raising Project as well as examining a hydraulic system in terms of hydraulic engineering. 
 
Key Words : Wind Turbines, Hydraulic Systems, Renewable Energy, Hydraulic Design 
 
 
 
1.Giriş 
 
Rüzgar enerjisi, günümüzde bütün toplumlar ve ilgili bilim çevreleri tarafından kabul görmüş, 
yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Sanayi devriminden itibaren gelişen teknolojiler ve artan 
nüfusumuz neticesinde dünyamızın enerji ihtiyacı da her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde bu 
enerji ihtiyacını karşılamak için çoğunlukla fosil yakıtlardan enerji elde etme yöntemlerini kullanıyoruz. 
Fosil yakıtların tükenme tehlikesi ve çevreye verdiği zararlar sebebiyle alternatif enerji kaynakları 
kullanmamız kaçınılmazdır. 20. Yüzyılın başlarında ilk rüzgar türbinleri kurulmaya başlanmış ve rüzgar 
gücünden enerji üretimi giderek artmıştır. Ülkemizde 2021 yılı Aralık ayı itibariyle rüzgar enerjisi türbin 
sayısı 3868’e toplam kurulu güç ise 10.58 GW’a ulaşmış durumdadır. 1 Nisan 2022 tarihinde 189 bin 
258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek rüzgar enerjisi üretimi gerçekleşti. Bu üretim 
kapasitesinin toplam enerji üretimindeki payı ise %22.67 oldu. 
 
Rüzgar türbinlerinde hidrolik sistemler aşağıdaki 4 ana başlık için dizayn edilip kullanılmaktadır. 
 

• Kanat Açılarının Ayarlanması 
• Rotor Freni 
• Rotor Kilidi 
• Yaw Freni 

      

HYDRAULIC SYSTEM REVIEW IN WIND TURBINES 
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2. Rüzgar Türbini Hidrolik Diyagramı 

 
Şekil 1. Kanat açısı ayarlanması örnek hidrolik şeması [1] 

 
Şekil 1’de gösterilen hidrolik devre şeması örnek bir kanat açılarının ayarlanması ve rotor kilidi devre 
şemasıdır. Sistemizde C1, C2 ve C3 olmak üzere 3 adet çift etkili silindir kullanılmıştır. C1 ve C2 
silindiri kanat açılarının ayarlanmasında, C3 silindiri ise rotor kilitleme görevlerini yürütmektedir. C1 ve 
C2 silindirimizin kontrolünü V6 oransal valfi ile sağlamaktayız. Rüzgar gücüne göre kanatların açısını 
ayarlayan sistemimizde oransal valf kullanımı ile bu açıları hassas şekilde değiştirebiliyoruz. 
Sistemimizi güvenli durumda tutmak için 2 adet akümülatör kullandık, bu akümülatörün çalışmasını ise 
V5 ve V8 valfleri ile sağlıyoruz. V7 ve V10 valfleri ise C1 ve C2 silindirlerinin paralel bağlı olmasından 
dolayı silindirlerimizin hızlarını azaltıp arttırmak için kullanılıyor. 
 
 
 
3. Kanat Açılarının Ayarlanması 
 
Rüzgar türbinlerine rüzgar gücü farklı açılarla ve farklı güçlerde gelmektedir. Rüzgar türbinleri 
maksimum enerji üretimi için kanat açılarını rüzgarın geliş yönüne göre ayarlamakta ve böylece en 
optimum üretimi sağlamaktadır. Kanat açılarının ayarlanması için rüzgar türbinlerinde çift etkili 
pistonlar kullanılmaktadır. Şekil 1.’de gösterilen devre şemasında, sensörlerden aldığı bilgiyi oransal 
valfe ileten kontrolcü sayesinde oransal valf gerekli debiyi silindirlere ileterek silindirin hareketini 
sağlamaktadır ve böylece kanatlarımız rüzgarın gelişine göre kendini konumlandırmaktadır. 
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4. Rotor Freni 
 
Modern rüzgar türbinlerinde aerodinamik verimi artırmak için rotor freni kullanılır. Rotordaki dönüş hızı 
maksimuma ulaştığında rotor freni aktif hale gelir ve rotoru yavaşlatıp sıkıştırır. Bu mekanik frenleme 
genellikle yüksek hız milinde meydana gelir. 
 
Rüzgar türbini uygulamalarında 2 tip frenleme tercih edilir. Birinci tip “ Pasif Fren “ olarak adlandırılır. 
Pasif fren sisteminde kaliperi açık tutmak için hidrolik basınç kullanılır. Hidrolik basınç azaldığı zaman, 
yüksek kuvvetli yay fren pistonuna baskı yapar ve böylece frenleme gerçekleşir. 
 
İkinci tip frenleme ise “ Aktif Fren “ olarak adlandırılır. Bu fren sisteminde ise fren kaliperi her zaman 
açık pozisyondadır, frenleme yapabilmek için hidrolik sistemin basınca çıkması gerekmektedir. Fren 
disklerinde birden fazla kaliper bulundurulabilir.  
 
 

 
 

Şekil 2. Rotor Freni Görseli [2] 

 
Şekil 3’de çizilen devre şeması örnek bir rotor freni devre şemasıdır. P1 hattı, manuel bir hidrolik 
pompanın basınç hattıdır. P hattı ise motor ile akuple edilmiş pompanın basınç hattını göstermektedir. 
Şekil 3 içerisinde 2.08 sembolü opsiyonludur. Bütün sistemin tamamında sadece rotor frenleme için 
akümülatör kullanılır ise 2.08A opsiyonunu kullanmalıyız. 2.08B opsiyonu ise sistemde başka 
akümülatörler var ise tercih edilmelidir. 
 
2.12 sembolü sistemimizin “Aktif” veya “Pasif” fren sistemine sahip olduğunu belirleyen valftir. 2.12A 
valfini tercih edersek sistemimiz “Aktif” fren sistemine sahiptir. Böylelikle sistemde daimi basınç 
mevcuttur. 2.12B valfi ise “Pasif” fren sisteminde kullanılan valftir. Normalde kapalı olan bu valf tercih 
edildiğinde, A hattında basınç oluşmaz, basınç oluşabilmesi için popet valfe enerji vermemiz gerekir.  
 
Eğer hidrolik ünitenin tamamında frenleme sadece Rotor için kullanılırsa, 2.20 valf yuvası 2.20B olarak 
tercih edilir ve serbest akış sağlanır. 2.20A valfi basınç düşürme valfidir, frendeki basıncı sınırlamak 
için kullanılabilir.  
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Şekil 3. Rotor Freni Örnek Şeması [3] 

 
 
5. Rotor Kilitleme 
 
Rotor freni ile rotor durdurulduktan sonra rotor kilitleme devreye girmelidir. Rotor kilitleme bir piston 
sayesinde rotorun dönmesini engeller ve genellikle bakım sırasında kullanılır. 
  
Ek olarak, yüksek derecede gelen rüzgar kuvvetleri sarsıntıya neden olabilir ve bu sarsıntı dişli kutusu 
üzerindeki dişlere zarar verebilir. Bu sarsıntılar rotor kilidi tarafından engellenmezse, ciddi boyutlarda 
dişli arızalarına yol açabilir. 
 

 
Şekil 4. Rotor Kilitleme [3] 
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Şekil 5. Rotor Kilidi Örnek Devre Şeması [3] 

 
Şekil 5’te belirtilen hidrolik devre rotor kilidi için tercih edilebilecek tasarımlardan biridir. Sistem 5.12 ve 
5.22 valfleri ile hareketini sağlamaktadır. 5.13 sembolü, ekstra güvenlik için 5.13B olarak tercih 
edilebilir. 5.08A seçeneği sistem bütününde sadece Rotor kilidinde akümülatör kullanılıyor ise tercih 
edilmelidir. 
 
 
 
6. Yaw ( Rota ) Freni 
 
Bu frenin işlevi, naseli normal çalışma sırasında en uygun pozisyonda kilitlemektir. Yaw freni birden 
fazla kaliper bulundurabilir. Bu kaliperler, freni açık tutmak için hidrolik basınç kullanmaktadır. Rotor ve 
naselin rüzgara göre pozisyonlanabilmesi için frenler serbest bırakılır. Motor bölümü daha sonra bir 
elektro-mekanik veya hidrolik tahrik vasıtasıyla, operasyon için daha uygun olan yeni bir konuma 
döndürülür.  
 
Örnek devre şemasında belirtilen 3.07A seçeneği sistemde akümülatörün sadece bu devrede 
kullanılması halinde kullanılacaktır. 3.07B serbest akışı sağlar, sistemde başka aküler varsa bu 
seçenek değerlendirilir.  
 
Şekil 7’de 3.03 ve 3.02 valflerine enerji verildiğinde nasel daha hassas şekilde dönüşü 
gerçekleştirecektir. 3.13 valfi ile birlikte 3.02, 3.03 valflerinin konumundan dolayı sistem basınçta 
kalmaktadır. 
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Şekil 6. Yaw Freni Görseli [3] 

 
Şekil 7. Yaw Freni Örnek Devre Şeması [3] 

 
 
 
7. Sonuç 
 
Rüzgar enerjisi ülkemiz ve dünyamızın geleceği için çok önemli bir kaynaktır. Bu kaynağı verimli 
kullanabilmek gelecek nesillerimize daha yeşil ve sağlıklı bir toplum bırakabilmek açısından önem arz 
etmektedir. Rüzgar türbininde kullanılan hidrolik sistemler zaman içerisinde revizyona uğradığı gibi 
gelecek yıllarda da daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
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HAVA ARACINDA BULUNAN İNİŞ TAKIMI AÇMA - KAPAMA 
ALTSİSTEMİNİN DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ PERFORMANSININ 

BENZETİM ARACI İLE İNCELENMESİ 
 
 

Ersin Sirkeci 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bir hava aracında, eyleyiciler genel olarak hidrolik güç sistemleri yardımıyla çalışmaktadır. Özellikle 
iniş takımlarının açılmasını ve kapanmasını sağlayan eyleyiciler de bir hidrolik altsistem sayesinde 
çalışmaktadır. Bu çalışmada bu hidrolik altsistemin Simcenter Amesim benzetim aracıyla bir boyutlu 
termal hidromekanik benzetim modeli oluşturulmuştur. Bu model temel olarak; hidrolik pompa, 
rezervuar, eyleyiciler, yön kontrol valfleri, akümülatör, emniyet valfi, akış kısıcılar, çek valfler, boru 
hatları ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Hava aracındaki hidrolik güç sistemi yardımıyla çalışan 
diğer eyleyicilerin aksine, iniş takımları uçuş fazı göz önünde bulundurulduğunda dar bir zaman 
aralığında kullanılmaktadır. Bu durum, iniş takımı altsisteminin uçuş fazındaki çevresel şartlardan 
dolayı düşük sıcaklıkta kalmasına neden olur. Diğer yandan, hava aracındaki diğer eyleyicilerin sık 
kullanılması, hidrolik akışkanın yüksek sıcaklıklarda seyretmesine neden olur. Bu modelde, düşük 
sıcaklıktaki iniş takımı altsisteminin açılması esnasında kullanılacak olan yüksek sıcaklıktaki hidrolik 
akışkan ile etkileşimi ve bunun sonucunda iniş takımı açma - kapama hidrolik altsisteminin 
performansı incelenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İniş Takımı, eyleyici, yön kontrol valfi, sıcaklık, açma-kapama. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
On an air vehicle, actuators generally operate thanks to hydraulic power systems. The actuators, 
which enable the landing gear to be opened and closed, also work by means of a hydraulic 
subsystem. In this study, one dimensional thermal hydraulic simulation model of this hydraulic 
subsystem is created in Simcenter Amesim simulation tool. This model basically consists of hydraulic 
pump, reservoir, actuators, directional control valves, accumulator, safety valve, flow restrictors, check 
valves, pipelines and control unit. Unlike other actuators operating thanks to hydraulic power system 
on an air vehicle, landing gear is used in a narrow time period considering the flight phase. This 
causes the landing gear subsystem to remain at low temperature due to environmental conditions in 
the flight phase. On the other hand, frequent use of other actuators in air vehicle leads the hydraulic 
fluid to travel at high temperatures. In this model, the interaction of the low temperature landing gear 
subsystem with high temperature hydraulic fluid to be used during landing gear extension and the 
performance of the landing gear opening - closing subsystem are examined. 
 
 
Key Words: Landing gear, actuator, directional control valve, temperature, extension-retraction. 
 
 
 
 
 

INVESTIGATION OF LOW TEMPERATURE PERFORMANCE OF LANDING GEAR EXTENSION-RETRACTION 
SUBSYSTEM IN AIRCRAFT WITH SIMULATION TOOL 
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1. GİRİŞ 
 
Hava araçlarında bulunan uçuş kontrol yüzeyleri, iniş takımı frenleme sistemleri, iniş takımı teker 
yönlendirme sistemleri ve iniş takımı açma-kapama sistemlerinin çalışması genellikle hidrolik güç 
sistemleri tarafından sağlanır. Hava araçlarında kullanılan hidrolik güç sistemlerinin en büyük 
avantajları; istenilen doğrusal veya açısal hareketin, istenilen hızda ve istenilen hareket yönünde 
gerçekleştirilebilmesi, çeşitli uçuş koşullarından (hava aracının farklı eksenlerde doğrusal ve açısal 
ivmelenmesi, uçuş esnasında maruz kalınan geniş sıcaklık bandı ve değişken aerodinamik yükler vs.) 
minimum düzeyde etkilenmesi olarak gösterilebilir. 
 
Hava aracında bulunan, hidrolik güç sistemleri yardımıyla çalışan sistemlerin sorunsuz bir şekilde 
işlevini yerine getirebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu sistemlerin farklı uçuş 
koşullarındaki performansı, hava aracının sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi adına kritiktir.  
 
Hava araçlarında kullanılan uçuş kontrol yüzeyleri gibi hidrolik güç sistemiyle tahrik edilen sistemler 
uçuş sırasında sık sık kullanılmakta olup, yağ sıcaklığı sistemlerin kullanımının artmasıyla orantılı 
olarak yükselmektedir. Bu durum, sık kullanılan sistemlerin hidrolik akışkan ile etkileşimini 
artırmaktadır. Bunun yanısıra, hava aracının irtifası arttıkça dış ortam sıcaklığı ters orantılı olarak 
azalmaktadır.  
 
Sık kullanılan hidrolik tahrikli sistemlerin aksine iniş takımı açma-kapama sistemi normal şartlarda 
uçuş esnasında seyrek kullanılmaktadır (özel uçuş testleri haricinde). Ayrıca iniş takımının sıcaklığı 
hava aracının yüksek irtifalarda bulunması sebebiyle düşük seviyelerdedir. İniş takımı açma-kapama 
sisteminin, kullanılmadığı süre boyunca yüksek sıcaklıktaki hidrolik yağ ile etkileşimi yoktur. İniş takımı 
açma-kapama sisteminin kullanılması esnasında, diğer hidrolik tahrikli sistemlerde kullanılan hidrolik 
yağ, yüksek sıcaklıklarda olup düşük sıcaklıktaki iniş takımı açma-kapama sistemiyle etkileşime 
girecektir. Bu bildiride hava aracında bulunan düşük sıcaklıktaki iniş takımı açma kapama sisteminin 
kullanımı sırasında yüksek sıcaklıktaki hidrolik akışkan ile etkileşimi sonucunda iniş takımı açma-
kapama sisteminin performansı incelenecektir.  
 
 
 
 
2. İNİŞ TAKIMI AÇMA-KAPAMA SİSTEMİ 
 
Herhangi bir hava aracında 2 adet (sağ ve sol) ana iniş takımı ve 1 adet burun iniş takımı olduğu 
varsayımı yapılırsa, iniş takımı açma-kapama sisteminde genel olarak 5 farklı eyleyici bulunmaktadır. 
Bu eyleyiciler sırasıyla; ana iniş takımı açma-kapama eyleyicisi, burun iniş takımı açma-kapama 
eyleyicisi, iniş takımı kapak açma-kapama eyleyicisi, iniş takımı aşağı kilit eyleyicisi, ve iniş takımı 
yukarı kilit eyleyicisidir. Bahsedilen eyleyicilerin hepsi tek bir hidrolik güç sistemiyle çalışmaktadır. Bu 
çalışmada hidrolik güç sisteminde bulunan ekipmanlar ve işlevleri aşağıda verilmiştir: 
 

• Rezervuar:  Rezervuar hidrolik güç sistemindeki yağın depolanması 
• Değişken Deplasmanlı Pompa: Rezervuarda depolanan yağın basınçlandırılması ve kullanıcı 

sistemlere aktarılması 
 

Ayrıca, iniş takımı hidrolik altsisteminde bulunan başlıca ekipmanlar ve işlevleri aşağıda verilmiştir: 
 

• Emniyet valfi: Sistemde dış kaçak oluşması durumunda hidrolik yağın iniş takımı hidrolik 
altsistemiyle etkileşiminin engellenmesi  

• Akümülatör: Hidrolik güç sisteminin kaybı durumunda, iniş takımlarının açılması için gerekli 
hidrolik gücün sağlanması 

• Acil Yön Kontrol Valfi: Hidrolik güç sisteminin kaybı durumunda, akümülatörden gelen basınçlı 
yağın iniş takımı eyleyicilerine aktarılması 

• İniş Takımı Yön Kontrol Valfi: Ana İniş takımları ve burun iniş takımının açılması ve kapanması 
için basınçlı yağın ilgili kontrol hatlarına aktarımı 
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• İniş Takımı Kapak Yön Kontrol Valfi: Ana İniş takımı kapaklarının açılması ve kapanması için 
basınçlı yağın ilgili kontrol hatlarına aktarımı 
NOT: Yön kontrol valflerinde bulunan P,T, A ve B portları sırasıyla basınç hattı, dönüş hattı ve 
kontrol hatlarıdır. Valf makarasının konumlandırılması konusunda, P-A, B-T portları açık 
durumu iniş takımlarının ve kapakların açılmasında; P-B, A-T portları açık durumu iniş 
takımlarının ve kapakların kapanmasında kullanılmaktadır. Yön kontrol valflerinin 
hidromekanik karakteristiklerinin detaylı matematiksel hesaplamaları Merrit [1] referans 
alınarak yapılmıştır.  

• Kontrol Ünitesi: İniş takımı açma-kapama sekansının sağlanması için ilgili valflerin 
enerjilendirilmesi 

 
 
2.1 İNİŞ TAKIMI AÇMA-KAPAMA SİSTEMİ BENZETİM MODELİ 
 
2.1.1 AMAÇ 
 
Bu bildiri kapsamında yapılan çalışma özel bir uçuş koşulu için geçerli olmasına karşın, iniş takımı 
açma-kapama sisteminin benzetim aracı ile modellenmesinin temel amacı; hava aracının tasarım, test 
ve uçuş süreçlerinde sistem tasarımının doğrulanması, sistem gereksinimlerinin karşılanması gibi 
konularda modelin yol göstermesi, olası hataların ve bulguların önüne geçilmesi ve maliyetlerin 
düşürülmesidir. Ayrıca modelleme sayesinde, hidrolik sistemdeki herhangi bir ekipman veya hatta, 
istenilen tüm parametrelerin değişimi gözlenebilir. 
 
 
2.1.2 BENZETİM MODELİ 
 
İniş takımı açma-kapama sistemi Simcenter Amesim benzetim aracı kullanılarak termal hidromekanik 
olarak modellenmiştir. Benzetim modelinde yağ özelliklerinin, hidrolik güç sisteminin, iniş takımı 
hidrolik altsisteminin ve iniş takımı mekanizmasının etkisi dahil edilmiştir. Oluşturulan benzetim 
modelinin gerçek hava aracındaki sistemi yüksek doğruluk oranıyla yansıtması gerekmektedir. Hava 
aracındaki sistem neyse modelin yansıttığı sistem de mümkün olduğunca benzer olmalıdır. Bu 
bağlamda, minimum sayıda varsayım yapılmış ve sistemi etkileyen parametrelerin pek çoğu modele 
entegre edilmiştir. Sistemi etkiyen parametrelerden başlıcaları aşağıda verilmiştir: 
 

• Ekipmanların hidrolik karakteristikleri 
• Hidrolik hatların oluşturduğu kayıplar 
• İniş takımı mekanizmaları 
• Dış ortam sıcaklığı 
• Dış ortamın hava aracı üzerinde oluşturduğu aerodinamik etki sebebiyle iniş takımına etkiyen 

dış yükler 
• Hava aracı manevraları vs. 
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Benzetim modeli aşağıdaki görselde verilmiştir: 
 
 

 
Şekil 1.  İniş Takımı Açma-Kapama Sistemi Simcenter Amesim Benzetim Modeli 

 
 
NOT: Hidrolik hatlarda çeşitli sayıda bükümler, bağlantı noktaları (T gibi), genişlemeler ve daralmalar 
mevcuttur. Bu yapılar, hidrolik sistemde kayıplar oluşturacaktır. Gerçekçi bir modelleme için sistemdeki 
kayıplar Idelcik [2] referans alınarak hesaplanmış ve hatların tüm detaylarını teker teker modele 
entegre etmek yerine hesaplanan eşdeğer kayıplar modele eklenmiştir. 
 
 
 
 
3. SİMÜLASYON 
 
Simulasyon koşulları aşağıdaki gibidir: 
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• Simülasyon boyunca hava aracı 30000 ft irtifaya sahiptir. 
• Simülasyon boyunca hava aracı 0 o hücum açısına sahiptir. 
• Tüm hidrolik sistemin sıcaklığı başlangıç koşulunda -40 oC’ dir.  
• Simulasyon boyunca hidrolik pompa, sisteme 3000 psi basınç sağlamaktadır.  
• Hidrolik sistem normal çalışma koşullarındadır, herhangi bir acil durum yoktur (Emniyet valfi ve 

acil yön kontrol valfi enerjisiz durumdadır). 
• Başlangıçta iniş takımları kapalı konumdadır. Bunun sonucunda; başlangıçta ana iniş takımı 

açma-kapama eyleyicisi ve ana iniş takımı kapak açma-kapama eyleyicisi tamamen kapalı 
konumdadır. Buna karşın, burun iniş takımı açma-kapama eyleyicisi tasarımsal farklılıklar 
sebebiyle tamamen açık konumdadır. Burun iniş takımı eyleyicisinin açık konumda olması 
burun iniş takımının kapalı konumda olduğunu; buna karşın, eyleyicinin kapalı konumda 
olması burun iniş takımının açık konumda olduğunu göstermektedir. 

• Tasarımdan dolayı burun iniş takımı kapakları ve ana iniş takımlarının arka kapakları 
dikmelerine mekanik olarak bağlı olduklarından, dikmelerin hareketleriyle paralel olarak 
hareket edecektir. Bunun yanı sıra, ana iniş takımları ön kapakları hidrolik eyleyicileri 
vasıtasıyla açılıp kapanacaktır. 

• Simulasyon sırasında 150. Saniyeden itibaren iniş takımı açma-kapama sistemi çalıştırılmıştır. 
Bu zamana kadar pompa, diğer hidrolik sistemlerin kullanıcılarını beslediğinden dolayı yağın 
sıcaklığı artmaktadır.  

• Kontrol ünitesine 150. Saniyede “İniş Takımı Açma” Komutu verilmiştir. Bu komut kontrol 
ünitesine aktarılacak ve kontrol ünitesi şu sekansın gerçekleşmesi için ilgili yön kontrol 
valflerini enerjilendirecektir: Ana iniş takımı kapaklarının açılması (Sol ve Sağ), İniş 
takımlarının açılması (Burun, Sol ve Sağ), Ana iniş takımı kapaklarının kapatılması. 

 
Yön kontrol valflerinin enerjilendirilmesi aşağıdaki grafikte verilmiştir: 
 

 
 

Şekil 2. Valf Enerjilendirme Sekansı 
 
 

İniş takımları ve ana iniş takımları kapaklarının açısal hareketleri, hareket limitlerine oranla yüzdesel 
olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir: 
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Şekil 3. İniş Takımı Mekanizmalarının Yüzdesel Hareketleri 
 
 
Yukarıda verilen grafik incelendiğinde elde edilen süreler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
 
 
Tablo 1. İniş Takımı Açılma – Kapanma Süreleri 

 

Mekanizma 
Açılmaya 
Başladığı 

Süre 

Tamamen 
Açıldığı 

Süre 

Kapanmaya 
Başladığı 

Süre 

Tamamen 
Kapandığı 

Süre 

Açılma 
Süresi 

Kapanma 
Süresi Toplam Süre 

Sol Ana İniş Takımı Kapağı 150 158.28 175.14 178.88 8.28 3.74 

28.88 

Sağ Ana İniş Takımı Kapağı 150 158 175.14 177.96 8 2.82 

Sol Ana İniş Takımı 158.32 167.96 - - 9.64 - 

Sağ Ana İniş Takımı 158.32 167.7 - - 9.38 - 

Burun İniş Takımı 158.32 175.08 - - 16.76 - 

 
 

Yukarıdaki grafikler ve tablo incelendiğinde, 150. Saniyede gelen İniş Takımı Açma komutu sebebiyle, 
iniş takımı kapak açma-kapama yön kontrol valfi enerjilendirilmiş ve ana iniş takımı kapaklarının 
açılma süreci 158,28. Saniyede tamamlanmıştır. 158,32. Saniyede iniş takımı açma-kapama yön 
kontrol valfi enerjilendirilmiş ve iniş takımlarının açılma süreci 175,08. Saniyede tamamlanmıştır. 
175,14. Saniyede iniş takımı kapak açma-kapama yön kontrol valfi enerjilendirilmiş ve ana iniş takımı 
kapaklarının kapanma süreci 178,88. Saniyede tamamlanmıştır. Böylece iniş takımlarının açılma 
süresi (kapakların açılıp kapanması dahil edildiğinde) yaklaşık 29 saniye sürmüştür. 
 
Sol ve sağ ana iniş takımları aynı mekanizmalar olmasına karşın, açılma sürelerine bakıldığında 
farklar görülmektedir. Bu farkların temel sebebi, uçuş esnasında hava aracının maruz kaldığı 
aerodinamik etkinin iniş takımları üzerinde oluşturduğu değişken yüklerdir. Sol ve sağ ana iniş 
takımına gelen asimetrik yükler ile açılma süreleri farklılık göstermiştir. Ayrıca, burun iniş takımının ana 
iniş takımlarından daha uzun sürede açılmasının temel sebebi, burun iniş takımına etkiyen aeroyükler 
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burun iniş takımını kapatmaya, ana iniş takımına etkiyen aeroyükler ana iniş takımlarını açmaya 
zorlamaktadır.  
 
İniş takımı mekanizmaları, Simcenter Amesim 3D Mekanik Kütüphanesi kullanılarak modellenmiştir. 
Bu kütüphane sayesinde mekanizma hareketleri 3 boyutlu görsel ile anlık olarak takip edilebilmektedir.  
Benzetim modelinde bulunan iniş takımı mekanizmasının açık ve kapalı konumları 3 boyutlu görsel 
olarak aşağıda verilmiştir: 
 

  
  

                  Şekil 4. İniş Takımı Kapalı Konumu                 Şekil 5. İniş Takımı Açık Konumu
    

Pompanın basınç hattı sıcaklığına ait grafik aşağıda verilmiştir: 
 

 
Şekil 6. Pompa Çıkış (Basınç Hattı) Sıcaklığı 

 
 
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi başlangıçta -40 oC de olan pompa basınç hattı sıcaklığı, pompanın 
tüm simülasyon boyunca diğer sistemleri beslemesi sebebiyle artmış ve 150. Saniyeye kadar yaklaşık 
68 oC’ ye yükselmiştir. 
 
İniş takımı eyleyici sıcaklıkları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir: 
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Şekil 7. İniş Takımı Eyleyicilerinin Açma Portu Sıcaklıkları 

 
 

 
Şekil 8. İniş Takımı Eyleyicilerinin Kapama Portu Sıcaklıkları 

 
 
Yukarıda verilen grafikler incelendiğinde; 
 

 Sağ ve sol ana iniş takımı kapak eyleyicisi sıcaklıkları için; 
 

• 150. saniyede eyleyici açma portuna pompadan basınçlı ve sıcak yağ iletildiğinden dolayı, 
eyleyici açma tarafının sıcaklığını artmış ve eyleyici açma tarafı sıcaklığı sağ kapak için 
yaklaşık 6 oC, sol kapak için yaklaşık -6 oC seviyesine ulaşmıştır. Kapaklar tamamen 
açıldıktan sonra debi ihtiyacı bitmiş ve sıcaklık yükselmesi durmuştur.  
 

• Kapağın kapanması için ilgili valf enerjilendirildiğinde ise basınçlı ve sıcak yağ, kapak 
eyleyicilerinin kapanma portlarına ulaşmış, eyleyici kapanma tarafının sıcaklığını artırmış ve 
eyleyicilerin kapanma portları sağ kapak için yaklaşık 67 oC, sol kapak için yaklaşık 53 oC 
seviyesine ulaşmıştır. Kapaklar tamamen kapandıktan sonra debi ihtiyacı bitmiş ve sıcaklık 
yükselmesi durmuştur.   

 
 Ana iniş takımı ve burun iniş takımı eyleyicileri sıcaklıkları için;  

 
• Sağ ve Sol ana iniş takımı kapakları tamamen açılana kadar (158,28. saniye) ana iniş takımı 

ve burun iniş takımı eyleyicilerinde herhangi bir hareket olmadığından dolayı debi ihtiyacı 
bulunmamakta, bu sebeple sıcaklık belirgin bir değişkenlik göstermemektedir. Kapaklar 
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tamamen açıldıktan sonra iniş takımı yön kontrol valfi, kontrol ünitesi tarafından 
enerjilendirilmiş ve basınçlı, sıcak yağ, iniş takımı eyleyicilerinin açma portlarına ulaşmış ve 
eyleyici açma tarafı sıcaklığı sağ ve sol ana iniş takımı eyleyicileri için yaklaşık 74 oC, burun 
iniş takımı eyleyicisi için yaklaşık 70 oC seviyesine ulaşmıştır. İniş takımları tamamen 
açıldıktan sonra debi ihtiyacı olmadığından sıcaklık sabitlenmiştir. 
 

NOT: Burun, sağ ana ve sol ana iniş takımları eyleyicilerinin açma portlarında iniş takımları tamamen 
açıldığı anda (175,08. Saniye) sıcaklığın aniden düştüğü gözlenmektedir. Bunun sebebi, iniş takımı 
yön kontrol valfi makarası merkez konuma geldiğinden kontrol portlarının dönüş hattına 
bağlanmasıdır. Benzer şekilde, iniş takımı kapak yön kontrol valfi makarası, iniş takımı kapakları 
tamamen kapandığı anda (178,88. Saniye) merkez konuma gelmiş ve kontrol portları ile dönüş hattı 
birbirine bağlanmıştır. Böylece kapak eyleyicileri kapama portlarında sıcaklık düşüşü olmuştur. İniş 
takımlarının açılması bu süreden itibaren tamamlandığı için devamındaki sıcaklık değerlerinin sisteme 
etkisi yoktur. 
 
Sıcaklık, yukarıda bahsedilen eyleyicilerin açılıp kapanma sürelerini doğrudan etkilemektedir. Hidrolik 
akışkanın yoğunluğunun, dolayısıyla viskozitesinin değişmesi sebebiyle yüksek sıcaklıklarda sistem 
daha hızlı şekilde açılıp kapanabilecek, düşük sıcaklıkta ise açma-kapama hızı düşecektir. Sıcaklığın 
etkisi özellikle kapakların açılması ve kapanması arasındaki süre farkında belirgin şekilde 
görülmektedir. İniş takımı kapak yön kontrol valfinin basınç hattındaki yağ, düşük sıcaklıktadır. 
Kapaklar açılmaya başladığında, pompadan gelen sıcak yağ, bu hattın sıcaklığını artırmış ve kapaklar 
kapanmaya başladığında kapak eyleyicilerinin kapanma portları doğrudan sıcak yağ ile etkileşime 
girmiştir. Bu sebeple iniş takımı kapakları yaklaşık 8 saniyede açılmışken yaklaşık 4 saniyede 
kapanmıştır. Ayrıca, hidrolik hatların uzunlukları da sıcaklık değişiminde farklara neden olmuştur. 
 
İniş takımı kapak açma-kapama valfinin açma portundan geçen hacimsel debi aşağıda verilmiştir: 
 

 
Şekil 9. İniş Takımı Kapak Yön Kontrol Valfi Açma Portu Hacimsel Debisi 

 
 
Yukarıda verilen grafiğe göre; 
 

• 150. saniyede iniş takımı kapak yön kontrol valfinin enerjilendirilmesi sebebiyle, P-A, B-T 
açıklığı sağlanmıştır. Bu durumda kapak eyleyicisinin hareketi sonlanana kadar ilgili valften 
debi geçişi gözlenmiştir. İniş takımı kapaklarının açılması durumunda açma portundan 
yaklaşık 1.7 lpm debi geçişi olmuştur.  

• İniş takımları tamamen açıldıktan sonra, iniş takımı kapaklarının kapalı konuma getirilebilmesi 
için ilgili valf enerjilendirilmiş ve P-B, A-T açıklığı sağlanmıştır. Bu durumda iniş takımı kapak 
eyleyicilerinin hareketi sonlanana kadar açma portundan yaklaşık 5 lpm debi geçişi olmuştur.  

 
İniş takımı kapak açma-kapama valfinin kapama portundan geçen hacimsel debi aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 10. İniş Takımı Kapak Yön Kontrol Valfi Kapama Portu Hacimsel Debisi 

 
 

Yukarıda verilen grafiğe göre; 
 

• İniş takımı kapakları açılırken kapama portundan yaklaşık 1.5 lpm debi geçişi olmuştur. 
• İniş takımı kapakları kapanırken kapama portundan yaklaşık 4 lpm debi geçişi olmuştur. 

 
İniş takımı açma-kapama valfinin açma portundan geçen hacimsel debi aşağıda verilmiştir: 
 

 
 

Şekil 11. İniş Takımı Yön Kontrol Valfi Açma Portu Hacimsel Debisi 
 
 

Yukarıda verilen grafiğe göre; 
 

• Ana iniş takımı kapakları tamamen açıldıktan sonra, iniş takımı yön kontrol valfi 
enerjilendirilmiş ve valfin P-A, B-T açıklığı sağlanmıştır. Burun iniş takımı, sağ ve sol ana iniş 
takımları açılırken yaklaşık 13 lpm debi geçişi olmuştur. Sağ ve sol ana iniş takımı burun iniş 
takımından önce açıldığından, 168. Saniyeden sonra sadece burun iniş takımı için debi 
ihtiyacı olup yaklaşık 1 lpm’dir. 

 
İniş takımı açma kapama sisteminin hidrolik pompadan çektiği hacimsel debi aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 12. İniş Takımı Açma-Kapama Sisteminin Hidrolik Pompadan Çektiği Hacimsel Debi 

 
Yukarıda verilen grafikte, 150 – 158,28 ve 175,14 – 178,88. Saniyeleri arasında iniş takımı kapak 
eyleyicilerinin debi ihtiyacı, 158,32 – 175,08. Saniyeleri arasında ise iniş takımı eyleyicilerinin debi 
ihtiacı görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, bir hava aracında bulunan iniş takımı açma-kapama sisteminin termal, hidrolik ve 
mekanik açıdan incelenmesi adına Simcenter Amesim benzetim aracında termal hidromekanik 
benzetim modeli oluşturulmuştur. Aynı zamanda hava aracında bulunan diğer hidrolik sistemlerin de 
eş zamanlı olarak kullanılması ve bu sistemlerin ihtiyacı olan gücün tek bir pompadan sağlanması, 
hidrolik güç sistemi ve kullanıcıları arasındaki etkileşimi artırmakta olup bu etkileşim sıcaklık değişimi 
çerçevesinde benzetim modelinde görülmüştür. Modele yerçekimi ivmesi, iniş takımı mekanizmasının 
ağırlığı, atalet momenti, ağırlık merkezi değerleri entegre edilmiştir. Değişken deplasmanlı pompanın 
iniş takımı kullanımı esnasında sağladığı debi değerleri gözlemlenmiş ve iniş takımının tüm 
eyleyicilerinin açılma kapanma süreleri, bu sürelerdeki sıcaklık değişimleri incelenmiştir.  
 
Bu çalışmaya ait uçuş koşulunda herhangi bir gereksinim olmamasına karşın, iniş takımlarının düzgün 
bir şekilde açılması hava aracı açısından kritiktir. Daha yüksek sıcaklıklarda iniş takımlarının açılması 
ve kapanması çok daha hızlı gerçekleşmektedir.  
 
Oluşturulan benzetim modeli ile bu çalışma kapsamındaki özel bir uçuş koşulu incelenmiştir. Bunun 
yanı sıra, pek çok uçuş koşulunda iniş takımı açma-kapama sisteminin performansı incelenebilir. 
Ayrıca; tasarımın doğruluğu, sistem gereksinimleri, yer testleri, uçuş testleri ve hata senaryoları model 
üzerinde incelenebilir.  
 
İleride yapılacak çalışmalarda, hava aracının hidrolik güç sistemiyle çalışan tüm sistemleri benzetim 
modelinde bir araya getirilerek sistemlerin birbirleriyle etkileşimleri sistemlerin değişken kullanımlarına 
göre incelenecektir. Böylece hidrolik sistemler kapsamında bütünleşik bir hava aracı modeli 
oluşturulacaktır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışma kapsamında konvansiyonel tork çeviriciye sahip güç aktarım paketi ve hidrolik sistem 
pompaları içten yanmalı motor volanından tahrik edilen lastikli yükleyicinin elektrifikasyonu, güç 
aktarım paketi çekiş kuvveti ve ana hidrolik sistem gereksinin hesaplarının yapılması, elektrik motoru 
ile sürülen şanzımanın, hidrolik pompaların ve enerji depolama aygıtı süper kapasitörlerinin makineye 
entegrasyonu anlatılmaktadır.  
 
Lastikli yükleyici makinelerde kullanılan tork çeviriciler (hidro-dinamik kavrama) yaklaşık %70 
verimlilikte çalışmaktadır. Motor volanından alınan enerjinin yaklaşık %30’ u faydalı işe 
dönüştürülmeden şanzıman yağ soğutucusu ile atmosfere ısı olarak atılmaktadır.  Hibrit makinede tork 
çeviricili bir şanzımana ihtiyaç kalmamaktadır. Elektrik motorları şanzımanı direkt olarak tahrik 
edebilmektedir. Konvansiyonel makinelerde, dizel motor sürekli değişen ve verimliliğinin düşük olduğu 
yüksek hızlarda çalışmak durumundadır. Hibrit makinede dizel motor daha stabil ve verimliliğin en 
yüksek olduğu hız aralığında çalışabilmektedir.  Aynı kaynaktan (dizel motordan) iki farklı kullanıcının 
(güç aktarım paketi ve hidrolik sistem pompalarının) sürülmesi makine genel verimliğini ayrıca 
düşürmektedir. Hibrit makinede iki ayrı kullanıcı (güç aktarım paketi ve hidrolik sistem pompaları), 
birbirinden bağımsız elektrik motorları tarafından sürülebilecek ve böylece sistemin daha verimli 
çalışması sağlanacaktır. Tipik lastikli yükleyici çalışma koşullarında fren sistemi sık sık ve yoğun 
olarak kullanılması gerekmektedir. Frenleme esnasında aracın kinetik enerjisi ısıya dönüşerek 
atmosfere atılmaktadır. Hibrit yükleyici makinede fren sisteminden geri kazanılan enerji süper 
kapasitörlerde depolanarak tekrar faydalı işe dönüşmek üzere sistemde kullanılabilecektir. Bu 
çalışmada makinenin üretkenliğinden ödün vermeksizin, çok daha yüksek verimliliğe, düşük yakıt 
tüketimine, emisyon ve gürültü seviyesine sahip hibrit lastikli yükleyici makine tasarımı amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektrifikasyon, Lastikli yükleyici, Hibrit elektrikli araç, Hibrit elektrikli lastikli 
yükleyici, Elektrik dönüşümü 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, electrification of a wheel loader with a conventional torque convertor and its power train 
package and hydraulic pumps driven by the flywheel of the internal combustion engine, calculations of 
the hydraulic system and tractive effort of the power train, integration of supercapacitors, which are 
energy storage devices, are mentioned.   
 
Torque convertors, which are hydrodynamic clutches, used on wheel loaders run at approximately 70 
% efficiency. 30% of the energy coming from the flywheel of the engine is released into the 
atmosphere through the transmission oil cooler without converting to the useful work.  There is no 
need for a transmission with a torque convertor in the hybrid machine and electric motors can drive 

ELECTRIFICATION OF THE CONVENTIONAL WHEEL LOADER AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MACHINE 
WITH SERIAL HYBRID TOPOLOGY 
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the transmission directly. In the conventional machines, diesel engines run at continuously variable 
speeds and the high-speed ranges where the efficiency is low. In the hybrid machine, the diesel 
engine can run at more stable and the most efficient speed range. Besides, driving two different 
consumers, which are the power train and hydraulic system, by one source, the diesel engine also 
decreases the efficiency. In the hybrid machine, the two different consumers, which are the power 
train and hydraulic system are driven by independent electric motors and thereby providing the system 
runs more efficiently. In the typical implementations of wheel loaders, the brake system is needed to 
use often and intensively. During braking, the kinetic energy of the vehicle is released into atmosphere 
by converting to the heat. In the hybrid loader machine, the regenerative energy recovered from the 
brake system is stored in the supercapacitors and then it is used in the system to turn into useful work. 
In this study, the design of a hybrid wheel loader machine with much more efficiency, low fuel 
consumption, emission and noise level without compromising the productivity of the machine.  
 
Key Words: Electrification, Wheel loader, Hybrid electric vehicle, Hybrid electric wheel loader, Electric 
conversion 
 
 
 
 
1. Konvansiyonel Lastikli Yükleyici Makine 

 

 
 

Şekil 1. Konvansiyonel lastikli yükleyici makine. 

Lastikli yükleyiciler hafriyat alanında veya endüstriyel tesislerde, ön tarafa konumlandırılmış kepçesi ile 
yükü alarak başka bir araca veya yere taşımayı sağlayan makinelerdir. Kepçe hacim ve boş 
ağırlıklarına göre sınıflandırılmaktadırlar.  Dizel motor aracın yürüyüş için tahrikini sağlar ve hidrolik 
sistemin çalışmasını sağlayan pompaları sürer. En yaygın çalışma şekilleri; V / Y çevrim, yığın 
yükleme, tesviye, yükle ve taşıdır.  
 
 
 
2. Konvansiyonel Makinenin Elektrifikasyonu 

Dizel motor ile tahrik edilen güç aktarım paketi ve hidrolik sistem elektrik motorları ile sürülmektedir. 
Bu çalışmada mimari yapı seri hibrit topolojisine uygun olarak tasarlanmıştır. Elektrik motorları güç 
aktarım paketi ve hidrolik sistemi münferit olarak sürmektedir. Seri hibrit yapı (Şekil-2), iki farklı 
kullanıcının (güç aktarım paketi ve hidrolik sistem) iki ayrı elektrik motoru tarafından sürülmesi 
sebebiyle yüksek verimliliğe sahiptir.  
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Şekil 2. Seri Hibrit Topoloji 

 
 
 

Şekil-3’ deki Hibrit lastikli yükleyicinin genel planından da görüldüğü gibi; dizel motor, konvansiyonel 
makineden farklı olarak direkt şanzıman ve hidrolik pompaları sürmek yerine sistemde jeneratörü 
sürmekte ve elektrik enerji üretmektedir.  Elektrik enerjisi güç aktarım paketi ve hidrolik sistem 
pompalarını süren elektrik motorlarına enerji sağlamaktadır. Jeneratörde elektrik enerjisi 3 fazlı 
alternatif akım olarak üretilmekte ve sistemdeki çevirici sayesinde doğru akıma dönüşmektedir. Sistem 
doğru akım voltajı 700 V DC dir. Sistemdeki çeviricileri arasında enerji doğru akım olarak iletilmektedir.  
Elektrik motoru çeviricileri hem hattaki doğru akımı alternatif akıma çevirmekte hem de motorlara 
sağlanan gerilimi ayarlayarak hız ve güç kontrolü sağlanmaktadır.   
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Şekil 3. Hibrit Lastikli Yükleyici Genel Planı 
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Şanzımanı süren elektrik motorları aynı zamanda jeneratör olarak çalışmakta, fren esnasında direnç 
göstermekte ve elektrik enerjisi üretmektedir.  Fren geri dönüşüm enerjisi sistemde daha sonra 
kullanılmak üzere süper kapasitörlerde depolanmaktadır.  Süper kapasitörler lityum bataryalara göre 
yüksek yoğunluklu anlık enerji depolamada ve tekrar sisteme sağlamada daha yüksek verimliliğe ve 
istikrara sahiptir. Daha düşük ve yüksek ortam sıcaklıklarında lityum bataryalara göre daha verimli 
çalışmaktadır.   Ayrıca şarj, deşarj çevrim sayıları ve ömürleri oldukça yüksektir. Bu sistemdeki en 
önemli görevlerinden birisi aracın anlık yüksek güç ihtiyacını için jeneratöre destek sağlayarak dizel 
motorun yüksek güç verdiği verimsiz bölgede çalışmasına engel olmaktadır. Doğru akım çeviricisi, 
sistem ve süper kapasitörlerin çalışma voltajı arasındaki regülasyonu sağlamaktadır. Süper 
kapasitörler makinenin yaygın çalışma koşulları ve fren geri kazanım enerjisi miktarı değerlendirilerek 
kapasitesi belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Hibrit Lastikli Yükleyici Mimari Yapısı  
 
Değişken deplasmanlı sistem uygulama / direksiyon ve fan hattı pompaları tandem olarak elektrik 
motoruna bağlanmaktadır. Değişken deplasmanlı her iki pompanın eş zamanlı farklı debi 
gereksinimleri aynı elektrik motor tarafından sağlanabilmektedir. Birçok elektrikli binek araçta, elektrik 
motorları devir hızına karşın sürekli tork sağlaması sebebiyle sistemde kademeli dişli kutusuna ihtiyaç 
kalmamaktadır. Ancak lastikli yükleyici veya benzer yapıya sahip iş makinelerinde düşük hızlardaki 
yüksek çekiş kuvveti ihtiyacı kademeli bir şanzıman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  Yükleme 
esansında kepçenin hafriyata tam penetrasyonu için ve kepçe ile yığma yaparken yüksek çekiş 
kuvveti gerekmektedir.   
 
 
 
 
3. Güç Aktarım Paketi Karşı Dirençlerin Hesaplanması 

Yürüyüş esnasında aracın elektrik motorları lastik yer arasındaki sürtünmeye (yuvarlanma), yer 
çekimine ve hava direncine karşı iş yapmaktadır. Motor torku ve gücü belirlenirken karşı dirençlerin 
toplamı göz önünde bulundurulmaktadır. Belirli sürüş koşullarında aracın ivmelenebilmesi için çekiş 
kuvvetinin karşı dirençlerin toplamından daha fazla olması gerekmektedir. Hesaplamalarda hava 
sürtünme direncinin iş makinesi ve benzer araçlarda hızın düşük olması sebebiyle ihmal 
edilebileceğini görülmektedir.  Karşı dirençlerin toplamı (RT, N) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  
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RT = Rg + Rr + Ra   [N]                      (1) 
 
Rg = WT x g x Sin Ѳ  [N]                    (2) 
 
Rr = WT x g x Cos Ѳ x Fr    [N]                     (3) 
 
Ra =  1

2
  x ρ x CD x Af x V2  [N]           (4) 

 
RT :  Karşı direnç kuvvetlerinin toplamı [N] 
Rg :  Yer çekiminin oluşturduğu kuvvet  [N] 
Rr :  Yuvarlanma sürtünme kuvveti [N] 
Fr  : Yuvarlanma sürtünme katsayısı  
Ra :  Hava direncinin oluşturduğu kuvvet [N] 
WT : Aracın yüklü ağırlığı [kg] 
g : Yerçekimi ivmesi [m/sn2] 
 

 
Şekil 5. Tırmanma açısı gösterimi  

 
 
ρ  : Havanın yoğunluğu  1,225 kg/m3 (deniz seviyesinde, 15° sıcaklıkta) 
CD : Hava direnci katsayısı 
Af : Aracın hava direncine maruz alanı (iz düşüm alan) [m2] 
V : Aracın hızı [m/sn] 
Ѳ : Tırmanma açısı [derece] 
 
 
 
4. Güç Aktarım Paketi Çekiş Kuvveti Hesaplanması 

 
Lastikli yükleyici makinelerde çekiş kuvveti makinenin yürüyüş, tırmanma ve hafriyata nüfuz kabiliyetini 
belirdiği için önem taşımaktadır.  Yapılan araştırma ve testlere göre, araç ağırlığının %90 ile 95 arası 
tekabül eden rakam, maksimum çekiş kuvveti olarak lastikli yükleyiciler için ideal olarak kabul 
edilmektedir. Örnek olarak; WE = 21.000 kg boş ağırlığa sahip bir araç için FTmax = WE x g x 0,9 ~ 
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0,95.      FTmax= 21.000 kg x 9,81 m /sn2 x 0,9 ~ 0,95 = 185.409 N ile 195.709 N arasında ideal 
maksimum çekiş kuvveti olarak kabul edilebilir. Yüksek çekiş kuvveti özellikle yükleme esnasında 
kovanın hafriyata nüfuz etmesi ve hafriyatı yükleyebilmesi için gerekmektedir. Hesaplamalarda yüklü 
maksimum eğimde tırmanma şartları da dahil en yüksek toplam dirençleri yenecek çekiş kuvvetinin 
olması gerekmektedir (F t ≥ FTmax & Rt).  
  
𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑀𝑀 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑥𝑥 η𝑇𝑇𝑥𝑥 η𝐴𝐴𝑥𝑥 η𝑆𝑆

 R𝑊𝑊   
 [N]                         (5) 

 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑉𝑉

  1000 𝑥𝑥 η𝑇𝑇𝑥𝑥 η𝐴𝐴𝑥𝑥 η𝑆𝑆
          [kW]                         (6) 

 
 
 
Ft : Çekiş kuvveti [N] 
FTmax : Maksimum çekiş kuvveti [N] 
ηT : Şanzıman verimliliği 
ηA : Aks verimliliği 
ηS :  Şaft verimliliği 
RW : Tekerlek yarı çapı [m] 
IT : Şanzıman çevrim oranı 
IA : Aks çevrim oranı 
PTM : Şanzıman elektrik motor çıkış gücü [kW] 
V : Aracın hızı [m/sn] 
 
 
 
 
5. Hidrolik Güç ve Tork Hesabı  

Hidrolik sistemi süren elektrik motoru gereksinimin belirlenmesi için tork ve güç hesabı yapmak 
gerekmektedir. Elektrik motoru pompaların ihtiyacı olan tork ve gücü sağlaması gerekmektedir.  
Uygulama / direksiyon pompası ve fan pompası güç ve torkları toplanarak toplam güç ve tork ihtiyacı 
bulunur. Elektrik motorunu sağladığı güç ve tork minimum sistem gereksinimi kadar olmalıdır. 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃

 600 𝑥𝑥 η𝑃𝑃𝑇𝑇   
   [kW]                                     (7) 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝑛𝑛 𝑥𝑥 η𝑉𝑉 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃

1000 𝑥𝑥 600 𝑥𝑥 η𝑃𝑃𝑇𝑇   
    [kW]                        (8) 

 
𝑇𝑇𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃

20 𝑥𝑥 𝜋𝜋 𝑥𝑥 η𝐻𝐻𝑀𝑀   
  [Nm]                                                                       (9) 

 
 
 
PP : Pompa gücü [kW] 
ΔP: Basınç farkı [bar] 
QF : Pompa debisi [lt/dk] 
V : Pompa deplasmanı [cm3] 
TP : Pompa Torku [Nm] 
ηHM : Hidro-mekanik verimlilik 
ηPT : Pompa toplam verimliliği 
ηV : Pompa volümetrik verimliliği 
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SONUÇ 
 
Dizel motordan direkt tahrik edilen konvansiyonel yapıya sahip lastikli makinenin elektrik motorlarıyla 
sürülmesi ve elektrifikasyonu anlatılmıştır. Seri hibrit topolojisine uygun mimari sistem diyagramı 
oluşturulmuş ve 3D modellemesi yapılmıştır. Güç aktarım paketi çekiş kuvveti ve hidrolik sistem 
gereksinim hesabı anlatılmıştır. Elektrik motorları tork ve güç ihtiyacı belirlenmiştir.  Enerji depolama 
aygıtı süper kapasitörlerin sisteme entegrasyonu anlatılmıştır. Bu çalışmada verimlilik artışı ile 
konvansiyonel yapıdaki eşdeğer çalışma ağırlığına ve kapasitesine sahip lastikli yükleyiciye göre 
üretkenlikten ödün verilmeksizin yaklaşık %25 kadar daha az yakıt tüketimi sağlayacağı 
öngörülmektedir.  
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HİDROLİK VALFLERİN AKTÜATÖR TEKNOLOJİSİ 
 
 

Arda Tanıkyan 
 
 
 
 
 
OZET 
 
Günümüzde hidrolik ile elektrik artık iç içe geçmiş bulunmaktadır. Bu bildiride genel hatlarıyla hidrolik 
valflere bağlanan elektro hidrolik aktüatörlerin çalışma prensipleri ve teknolojilerinden bahsedilecektir. 
Elektrohidrolik aktüatörlü sistemlerde maksimum verim alabilmek için gerekli ön koşullar 
değerlendirilecektir. Detaylı tanımdan sonra Danfoss elektrohidrolik aktüatörlerin çeşitleri, haberleşme 
ve kontrol metotları incelenecektir. Bildiri sonunda genel hatlarıyla elektrohidrolik aktüatorler ve kontrol 
metotlarıyla ilgili kapsamlı bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik, aktüatör, elektro hidrolik aktüatör, Danfoss 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, hydraulics and electricity are intertwined. In this paper, the working principles and technologies 
of electrohydraulic actuators connected to hydraulic valves will be discussed in general terms. 
Necessary prerequisites will be evaluated in order to obtain maximum efficiency in systems with 
electrohydraulic actuators. After detailed description, the types, communication and control methods of 
Danfoss electrohydraulic actuators will be examined. At the end of the paper, it is aimed to give 
comprehensive information about electrohydraulic actuators and control methods in general terms. 
 
Key Words: Hydraulic, actuator, electro-hydraulica actuator, Danfoss 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Aktüatör, bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden veya hareket ettiren bir tür motordur. Bir enerji 
kaynağı tarafından çalıştırılır. Bu kaynak genellikle elektrik akımı, hidrolik akışkan basıncı veya 
pnömatik basınçtır ve bazı tür hareketlerle enerjiye dönüşür. Aktüatör, ortama bağlı olarak kontrol 
sistemini hareket ettiren bir mekanizmadır.(1) 
 
Bir elektrohidrolik aktüatör, sistem sensörlerinden gelen geri besleme ile sürekli ayarlanan hidrolik 
kuvvet kullanan çeşitli sistemler için anahtarlama veya çalıştırma sağlamak üzere tasarlanmış bir 
cihazdır. Bu seviye aktivasyon kontrolü, sürekli talep dalgalanmalarına sahip sistemlerde gereklidir. 
Aktüatör kontrolü, sensör girişlerini özümseyen ve hidrolik akışkanın aktüatöre akışını düzenleyen bir 
servo sistemin eklenmesiyle mümkün olmaktadır. 
 
Elektro hidrolik aktüatör girişi, hidrolik yağı çalışma ortamı olarak kullanan ve motorun mekanik 
enerjisini bir güç elemanı (hidrolik pompa gibi) aracılığıyla hidrolik yağı, basınç enerjisine dönüştüren 
standart bir akım sinyalidir. Bu nedenle, elektro hidrolik aktüatör özellikle büyük itme, büyük darbe ve 
yüksek hassasiyetli kontrol ile uygulamalar için uygundur. Pnömatik aktüatörler, elektrikli aktüatörler ile 
karşılaştırıldığında, elektro hidrolik aktüatörlerin daha fazla itiş gücü, tork ve yüksek tepkime hızına 
sahip olduğunu da görmekteyiz. Elektro hidrolik aktüatör iki ana bölümden oluşur: Aktüatör (silindir ve 
elektro hidrolik güç montaj) ve kontrol kutusu. Kontrol kutusu, çoğunlukla konum kontrol işlemcisi, güç 
kaynağı, motor sürücüsü, sigorta ve güç filtresi ve kablo terminalleri içerir. 

ELECTRO-HYDRAULIC PVG ACTUATOR TECHNOLOGY 
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2. ELEKTRO-HİDROLİK VALF ÇEŞİTLERİ 
 
2.1 On - Off Aktüatörler 
 
Bu tür valflerde oransal kontrol mümkün değildir, gelen sinyal ile aktüatör kendini kapalı konumdan 
açığa ya da açık konumdan kapalıya alır. 

 
 
 
2.2 Oransal Aktüatörler 
 
2.2.1. PWM Kontrollü Oransal Aktüatörler 
 
PWM (Pulse Width Modulation) tekniği, cihazlara verilen elektriğin gücünü kontrol altında tutmaktır. 
Modülasyon işlemi gerçekleştiren bu teknik sinyal işleme veya ara dalga denildiğinde akla gelir ve 
solenoid valflerin solenoid aktüatör kısmında kullanım alanı budur. 
 
Sinyal Genişlik Modülasyonu (PWM ), bir modülasyon zaman periyodunda(duty cycle) verilen bir 
frekansta, aç-kapa anahtarlaması yapan bir DC besleme voltajıdır. Bu görev döngüsü, , gerilimin açık 
kalma süresi iken, zaman periyodunun yüzdesi olarak ifade edilir. Görev döngüsü kavramı aslında 
yapılan işlemin periyodunu belirtir. Bu döngü, düşük seviyelerde ise aktarılan güç düşük olurken, 
döngünün yüksek seviyelerinde ise yüksek güç aktarılır. %50 lik bir görev döngüsünde; gerilim zaman 
periyodunun %50 sinde açık, diğer %50 sinde kapalı demektir. Aynı zamanda ortalama gerilim, 
besleme-maksimum-geriliminin sadece %50 si olurken; aynı şekilde solenoide giden akım da, 
maksimum akım değerinin %50’sidir. Bu da PWM sinyalleri ile solenoidlerin, oransal kontrol olarak 
kullanımını saplar. (2) 
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2.2.2. Haberleşme Kontrollü Oransal Aktüatörler 
 
Analog çıkışlar yerine, haberleşme yöntemiyle tek bir kablo ile birden fazla valf kontrol edilir. 
 

 
 
 

3. 1. PVE Serileri 
 
Pvg’nin ana sürgüsünü elektro-hidrolik olarak konumlandırmayı sağlayan bileşene Pvg bobini nedir.  
Genel adı PVE’dir. (Proportional Valve Electric actuator). (3) 
 
Bobine hedef değere gitme emri uygulandığı zaman, bobin içerisindeki 4 adet popeti çapraz 
çalıştırarak pilot yağını kontrol eder ve sürgü hareketini sağlar. Bu esnada pozisyon sensöründen 
aldığı geri besleme ile hedef değer karşılaştırılır ve hatanın yönüne göre sürgüyü ileri veya geri 
göndererek setpointi yakalamaya çalışır. Bundan dolayı pvg orta konumdayken bile sürgü konumu 
korunmaya devam ettirilir, dolasıyla bobin enerjili iken pvg kolları serttir. 
 

 
 

Genel olarak PVEO, PVEA, PVEM, PVEH,PVES, PVED-CC gibi isimlendirmeler alıp, detaylarından 
sunum sırasında bahsedilecektir.  
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3.2. Bobin soket çeşitleri 
 

 
 

                             
IP 65 – 4 Kutuplu   IP 67 – 2,4,6 pinli olabilir  IP66 – 4 Kutuplu 
 
 
3.3 Bobin Serileri 
 
Danfoss ürettiği bobinleri: Bobin üretim dönemlerine, üretim teknolojilerine, geliştirmelere ve valf 
büyüklülerine(PVG32, PVG16) bağlı olarak çeşitli serilere ayırmıştır. Series 0,1,2,3 üretimleri 
durmuştur. Ancak eski iş makinaları üzerinde bulunan bu serilere ait bobin kodu referans verilerek 
yedek parça talebiyle karşılaşılabilir. Bu durumda güncel bobin seçimi yapılmaktadır. Bunun için 
sizlerle örnek çapraz referans dosyası aşağıda paylaşmıştır. 
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3.4 Bobin Çeşitleri 
 
3.4.1. PVEO, PVEO-HP, PVEO-R, PVEO-DI 
 

 Sürgü konumunu on/off olarak kontrol eder. 
 12 ve 24 volt çalışan modelleri vardır. 
 Pveo-hp: Daha yüksek pilot basıncıyla çalışır bundan dolayı Hidrolik uyarılı sürgüler ile 

beraber kullanılabilir. 
 Pveo-r : Rampa fonksiyonu vardır. Sürgü hattındaki orifisler ile rampa yapmaktadır. 
 Pveo-di : Sürgü konumunu on/off olarak bildiren elektriksel çıkışları vardır. 

 

 
 

3.4.2. PVEA, PVEA-DI, PVEA-NP 
 

 9-32 VDC ile beslenir. 
 Besleme Voltajın %25,%50,%75 ile sürülür. 
 PVEA-DI: Sürgü konumunu on/off olarak bildiren elektriksel çıkışa sahiptir. 
 PVEA-NP: Orta konumda enerjisi kapalıdır. (Neutral Power-Off) 
 %2 hysteresis ve 0,3mm sürgü salınımı vardır. 

 
 

3.4.3. PVEM, PVEM-FlB, PVEM-R, PVEM-Q 
 

 9-32 VDC ile beslenir 
 Besleme voltajın %25, %50, %75 ile sürülür. 
 PVEM-F: Float özellikli sürgüler içindir. 
 PVEM-R: Dahili rampa özelliklidir. 
 PVEM-Q: Tepki süresi daha hızlı modelidir. 
 %15 hystersis ve 0 mm sürgü salınımı vardır. 

 
 
 



  ______________________________________  181  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

3.4.4. PVEH, PVEH-F, PVEH-DI, PVEH-NP, PVEH-SP, PVEH-U 
 

 9-32 VDC ile beslenir. 
 Besleme voltajının %25, %50, %75 ile sürülür. 
 PVEH-F: Float sürgü uyumluluğu vardır. 
 PVEH-DI: Direction indicator (Sürgü yönünün bildirme özelliği) vardır. 
 PVEH-NP: Neutral Power-Off Merkezde enerjinin kesilmesi. 
 PVEH-SP: Sürgü pozisyonunu analog çıkış olarak verme özelliği vardır. 
 PVEH-U: Besleme voltajından bağımsız 0-10 volt sürme özelliği vardır. Series 4 ‘de PVEU 

yerine gelmiştir. 
 %4 hysterisis ve 0 mm sürgü salınımı vardır. 

 

 
 
3.4.5. PVES, PVES-SP, PVES-U 
 

 9-32 VDC ile beslenir. 
 Besleme voltajının %25, %50, %75 ile sürülür. 
 PVES-SP: Spool pozisyonunu analog olarak verir. 
 PVES-U : Besleme voltajından bağımsız 0-10V ile sürülür. 
 %0.5 den daha küçük hysterisis ve 0.2 mm sürgü salınımı vardır. 

 
 
3.4.6. PVEP 
 

 11-32 Vdc ile beslenir. 
 A ve B portları için iki ayrı sinyal ile sürülür. 
 PWM duty cycle ile sürülür (%10-%80) 
 Önerilen Pwm frekansı: 100-1000 Hz 
 %0.5 den daha küçük hysteresis ve 0.2 mm sürgü salınımı 
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3.4.7. PVHC 
 

 Yüksek akımla çalışan modelidir.  
 İçerisinde elektronik kart bulundurmaz. Sensör pozisyon ölçümü, hata çıkışı yoktur. 
 12-24 volt çalışan modelleri ayrıdır. 
 Pilot basıncı diğer bobinlere göre daha yüksektir. Bundan dolayı hızı biraz daha yüksektir. 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride genel olarak elektro hidrolik valflerden ve çalışma prensiplerinden bahsedilmiş olup, hangi 
alanlarda ve hangi şekillerde kullanılabileceği anlatılmıştır. On-off, analog veya haberleşmeli valflerin 
hangi koşullarda en verimli ve amacına uygun kullanılabileceği anlatılmıştır. 
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ELEKTRO-PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZALTI PROTEZİ 
TASARIMI VE SİMÜLASYONU 

 
 

Erol Uyar  
Mehmet Sergen Çatal 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir dizaltı protezinin elektro-pnömatik kontrol tasarımı, prototip testi ve simülasyonu ele 
alınmıştır. Kazalar ve diyabet hastalığı gibi nedenlerden maalesef birçok kişinin ayak ampütasyonu 
gerekli olmakta ve çoğunlukla da diz altından gerçekleştirilmektedir. Çift ayakla (bipedal) yürüme 
dinamiği belli olan bir insanın bilek, diz ve kalça hareketleri arasındaki senkron ilişkiden yaralanılarak 
kalçası sağlam olan kişinin kalça hareketlerine bağlı olarak diz hareketi türetilebilmektedir. Bu 
çalışmada önce bipedal yürüme sırasında özellikle kalça ve diz sinyalleri arasındaki çapraz korelasyon 
ilişkisi incelenerek kalçaya bağlı referans diz hareketi sinyali üretilmiş ve buna bağlı olarak dizin 
hareketi geri beslemeli bir kontrol devresi ile sağlanmıştır. Üretilen Referans diz sinyali ile geri 
beslenen sinyal  mikroişlemciye yüklenerek oluşturulan hataya bağlı oransal bir valfin kumanda ettiği 
döner silindire bağlı olan diz protezi hareket ettirilmiştir.Prototip tasarımı başarı ile gerçekleştirilen 
kontrol tasarımının MATLAB ile simülasyonu papılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kontrol, Valf, Protez, Simülasyon, Korelasyon, Dinamik model. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, general motion analysis of human bipedal-walking under the various circumstance is 
carried out and the optimal control of knee joint for an amputee is investigated. In contrary to many 
previous, generally model based mathematical studies; real measurements of both hip and knee 
angles of a healthy human being during bipedal walking are registered to make a certain decision of 
normal walking conditions. Thus instead of very complex, time consuming model based studies with 
their insufficient accuracy, real time and application oriented approach have been the main purpose of 
this study. After exposing the relative motions of hip and knee angles, a computer based control of the 
knee motion of amputee without lower link (tibia) in accordance to the motion of the femur through the 
hip joint is investigated, so that to design an optimal prosthesis for the amputee. Various 
measurements and tests like surface walking, walking on the sloping surface, and staircase walking 
are made to investigate the real parameter variations. In this way, it is considered to reach a reality 
true theoretical modeling of the human walking dynamics  
 
KEYWORDS: Femur, Tibia, Control, Joint, Computer, Amputee, İnterface 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yürüme insan vücudunun en önemli ve karmaşık proseslerinden birisidir. Malesef trafik kazaları, 
sağlık sorunları (diyabet, damar tıkanıklığı vs) gibi nedenlerden birçok insan bacak ampütasyonuna 
maruz kalıp yürüme engellisi durumuna düşmektdir. Çok defa bu operasyonlar diz altı ampütasyonu 
şeklinde greçekletirilmek zorunda kalındığından çift ayaklı (bipedal) yürümede çok önemli olan diz 
mafsalı kaybedilmektedir. Bu durum özellikle hastaya uygun dizaltı protezleri tasarımı geliştirlmesi ve 
kullanımını önemli bir araştırma konusu haline getirmiştir [1], [2], [5], [9]. 

DESIGN AND SIMULATION OF AN ELECTRO-PNEUMATICALLY CONTROLLED  UNDER KNEE PROSTHESIS 
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Ampütasyon seviyesini iyileşme açısından en büyük kan akışı noktaları belirler. Cerrah yürüme 
sırasında sarf edilen enerjiyi Minimize etmek ve yürüme kolaylığını kaybetmemek açısından özellikle 
dizi kurtarmaya çalışır. Diz ve diz altı protezleri normal yürüme dinamiği ve hastanın yürüme 
adaptasyonu açısından son derece önem arzeder. Protezler genelde kaybedilmiş bir organ veya vücut 
parçasının işlevini veya görünümünü yerine getirmek üzere tasarlanan sentetik parçalardır. 
 

  
 

Şekil 1. Ayak protezi. 
 
Optimal bir protez tasarımı için diz, kalça ve bilek hareketlerinin senkronizasyonu büyük önem 
taşımaktadır. Normal yürüme şartlarının sağlanabilmesi ancak bu uzuvların hareketlerinin analizi ile 
mümkündür. Yürüme periyotu esnasında kalça ve diz hareketleri, dolayısı ile femur ve tibianın açısal 
değişimleri, yani bu iki uzvun biribilerine göre hareket senkronizasyonu, dengeli yürümenin temel 
unsurunu oluşturmaktadır [3], [5]. 
 

  
 

Şekil 2. Kalça (femur) ve diz (tibia) grafikleri. 
 
Çalışmada diz ve kalça hareketlerinin eşzaman ölçümlerini sağlayan Şekil 1. de görüldüğü gibi 
mafsallarına potansiyometreler bağlanmış bir ölçme protezi tasarlanmıştır. Bu protez yardımıyla 
değişik kişilerin Şekil 2. de görülen femur ve tibia hareketlerinin elektriksel grafilerinin saptanması 
sağlanmıştır. Şekil 2. de ölçülen orijinal sinyallerdeki parazit etkisi filtrelenerek elde edilen sinyaller  
bilgisayar ortamına aktarılarak hareket grafikleri çizdirilmiş ve daha sonra da bu sinyaller arasındaki 
ilişkiler değerlendirilmiştir [6]-[8]. 
 
Bu grafikler arasındaki çapraz korelasyon ilişkisi incelenerek kalçaya bağlı olarak diz hareketini normal 
yürüme prosedürüne uygun bir motor hareketi ile sağlayacak bir kontrol sistemi tasarlanmıştır. 
Aşağıda detayları verilen böyle bir devre ile oldukça başarılı yürüme sonuçları elde edilmiştir. 
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2. BACAK BİYOMEKANİĞİ 
 
İnsanın yürüme prosesi duruş (stance) ve salınım (swing) fazları olarak adlandırılan, biribirini takip 
eden iki fazdan oluşur. Bu fazlar Şekil 3. de gösterilmiştir. Bu şekillerden izleneceği gibi bir ayağın 
yerle temasta olduğu salınım fazı sırasında diğer ayak yerle temassız olarak hareketini 
tamamlamaktadır [5]-[7]. 
 

  
 

Şekil 3. Çift ayakla (bipedal) yürüme prosesi ve fazları. 
 
 
 
 
3. MODEL 
 
Bacak duruş ve salınım fazlarını simule etmek üzere iki serbestlik dereceli iki R-R manipülatör olarak 
modellenmiştir. (Şekil 4) Hareket esnasında her bacak konumunu duruş fazından salınım fazına 
periyodik olarak değiştirerek hareket döngüsünü tamamlar. Burada her iki bacağın hareketinin 
başlangıç ve sonunda aynı konumlarda bulunması farz edilmiştir. Normal yürüme için bilek, diz ve 
kalça mafsallarının üçünün de birlikte senkron olarak hareket ettirilmesi gereklidir. Duruş fazında bilek 
ve diz mafsalları hareket halinde iken, salınım fazında bilek sabit olup kalça mafsalı hareket halindedir. 
Yürüme esnasında stabilite sağlanması açısından özellikle kalça ve bilek belli yörüngeler üzerinde 
hareket eder. Seçilen referans eksen takımına göre bunlarla ilgili mafsalların hareketleri periyodiktir. 
Şekil 4. de bir yürüme periyodu boyunca kalça, diz ve bilek açılarının değişim eğrileri  görülmektedir. 
 
 

  
 

Şekil 4. Yürüme periyodu boyunca kalça, diz ve bilek açılarının değişimleri. 
 
 
Kalça ve bilek mafsallarının hareket yörüngeleri bipedal yürüme prosesinin analizi için kullanılabilir. Bu 
yörüngeler belirlendiği takdirde robotikte ki ters kinematik yöntemi kullanılarak ilgili mafsalların duruş 
ve salınım fazlarındaki açısal hareket değişimleri saptanabilir.  
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4. BIPEDAL YÜRÜMENİN TERS KİNEMATİK ANALİZİ 
 
 Duruş fazında bilek mafsalının hareketi  ile salınım fazında da kalça açısı 1θ , diz açısı 2θ  olarak 
gösterilirse; ters kinematik analiz için duruş fazında aşağıdaki trigonometrik denklemler yazılabilir. 
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{P( xp , yp )} duruş fazında kalça mafsalının referans eksen takımına göre konumunu belirtmektedir. 
Mafsal değişkenleri bazı hesaplamalar sonucu (1) no lu denklemden elde edilebilir. Bu denklemden 
türev alınarak hız ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir [4]-[6]. 
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Burada J Jacobian Matrisi olup mafsal değişkenleri (2) denklemini her iki tarafı Jacobian’ın tersi ile 
çarpılarak elde edilebilir. (2) Denkleminin türevi alınarak duruş fazında sabit koordinat eksenlerine 
göre ivme vektörü aşağıdaki şekilde elde edilir: 
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 (3) 

 
Salınım fazında duruş fazından farklı olarak referans eksen kalçada olup kalça ile birlikte hareket eder. 
Her zaman dilimi için bilek hareketi sabit eksen koordinat takımının salınım fazı referans eksen 
takımına göre ters matris transformasyonu alınarak bulunur. Bu transformasyon aşağıdaki (4) 
denklemi ile ifade edilebilir. 
 

{ } cesankleces
swing

swingankle pTp tantan }{=
       (4) 

 
Tüm hareket denklemleri bu çevirim kullanılarak bulunur [1], [6]. 
 
 
 
 
5. YÖRÜNGE PLANLAMA 
 
Gerek kalça gerekse bilek yörüngeleri teorik olarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 
 

• Önce kalça eğrisinin istenen yörünge noktalarından geçen eğri belirlenir. 
• Sonra kalça parametreleri tanımlanan bu eğriyle (yörüngeyi) örtüşecek şekilde seçilir (İstenen 

hız profili uydurma) 
• Bunlara karşı gelen mafsal parametrelerinin (açılarının) zamana bağlı değişimi ile hesaplanır. 
• Bilek yörüngesi için bipedal yürümenin ekstrem değerleri olarak kritik 3 nokta tanımlanır. 
• Salınım fazındaki bacak için mafsal açıları belirlenen konumlara göre kinematik denklemeler 

çözülerek bulunur [3], [8].  
 
 
5.1. Kalça Yörüngesi Tayini 
 
Kalça yörünge eğrisi olara aşağıdaki parabol eğrisi alınabilir. 
 

[ ] [ ]btxatxAty hhh −⋅−⋅= )()()(         (5) 
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Buradan hy  ve hx  kalça eğrisinin kartezyen koordinat bileşenlerini; A , a , b  aşağıdaki noktalardan 
geçen eğriyi sağlayan yörünge parametrelerini tanımlamaktadır. Noktalar: 
 

• P1(- wL  /4,0) Başlangıç (İlk) sağlama noktası 

• P2(0, maxh ) Orta nokta 

• P3( wL  /4,0) Son sağlama noktası 
 

wL  yürüme uzunluğunu, maxh  ise y yönünde maksimum konumu belirtmektedir. 
 
Hareket zamana bağlı değiştiğinden arzulanan yörüngenin takip edilebilmesi için parametrelerin bu 
şartları sağlayacak şekilde seçilmesi gereklidir.(0, tgait ) yürüme periyodu için sağlanması gerekli 
pozisyon şartları: 
 

• (0)hipx  = - wL /4 

• ( )hipx tgait = wL /4  
 

Hız için de ' ( )hipx tgait = 0 olarak belirlenirse zamana bağlı kalça yörünge eğrisi aşağıdaki şekli alır. 
 

CtbAtx tthip +⋅⋅= )(sin)( 2

        (6) 
 
Burada tA , tb , C  zamana bağlı parametreler olup verilen yürüme şartlarından bulunur. Yörüngenin 
x(t) değişimi bulunduktan sonra y(t) değişiminde (6) ifadesine bağlı olarak saptanır. 
 
 
5.2. Bilek Yörüngesi 
 
Kalçadan farklı olarak salınım fazını da  bilek mafsalının yörünge hareketi konfigürasyon koordinat 
düzleminde tespit edilir. Burada da yörüngenin kritik noktaları aşağıdaki uç noktalardır. Başlangıç 
noktası  (- wL /2, 0), orta nokta (0, wL /2) ve son nokta da ( wL /2, 0).olarak belirlenebilir. wL  alt bacak 
boyunu ifade etmektedir. Tüm bu noktalar bileğin salınım fazında, kalçanın duruş fazındaki belli bir 
konumuna karşılık gelmektedir. Bilek yörüngesini tayin etmek için gerekli algoritma şöyle özetlenebilir. 
Kalçayla beraber hareket eden koordinat eksenlerine göre ayağın salınım fazındaki referans 
pozisyonu, ayağın duruş halindeki (4) numaralı denklemin ters transformasyonu alınarak saptanır.  
 
Verilen sağlama noktalarına göre ters kinematikle çözülen zamana bağlı polinom ifadeleri aşağıdaki 
şekilde verilebilir [3], [5]. 
 

kneekneekneeknee ctbtat +⋅+⋅= 2)(θ        (7) 
 

hiphiphiphip ctbtat +⋅+⋅= 2)(θ
       (8) 

 
 
6. REKURSIVE NEWTON-EULER ALGORİTMASI  
 
Son olarak genel tork denklemleri Newton-Euler yöntemi yardımı ile hesaplanabilir. Mafsal 
parametreleri olarak açısal değişimler ve türevleri ters kinematik analizi ile bulunduklarından genel tork 
değerleri de bunlardan hesaplanabilir. Bu hesaplamalar sonucu duruş fazında tork ifadesi şu denklem 
ile ifade edilir [8], [10]. 
 

eτθθθθθθτ ++++= )()(),()( FGVM 
       (10) 
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Burada ( )θM manipülatör atalet matrisi, ( , )θ θV   merkezkaç ve Koriolis kuvvet vektörlerini, ( )θG ise yer 
çekimi kuvvet vektörünü, ( )θF uç efektör kuvvetlerini ve eτ  de uç efektör momentini belirtmektedir. 
 
 
 
7. KALÇA HAREKETİNE BAĞLI DİZ KONTROLÜ 
 
Yukarıda açıklanan nonlineer denklemlerin yürüme dinamiğini gerçeğe en yakın bir modelle ifade 
etmesine rağmen, çözümleri pratik ve kolay değildir. Ancak gerek diz ve gerekse kalçanın açısal 
hareketlerinin belli sınılar içinde değişmesi göz önüne alınarak, bu nonlinear denklemler 
lineerleştirilerek yaklaşık teorik çözümler elde edilebilir. Bu karmaşık denklemlerin çözümleri ile 
uğraşmak yerine burada  uygulamaya yönelik ölçme ve sinyal analizine dayalı  daha etkin bir konrol 
yöntemi üzerinde durulmuştur. Dizi olmayan ve ayağı diz üstü operasyonu geçirmiş bir insana kalça 
hareketine bağlı olarak diz hareketlerini normal yürüme prosedürüne gore yaptıracak bir kontrol 
sistemi tasarımına geçmeden önce, kalça ile diz grafiklerinin zamana bağlı ilişkileri çapraz korelasyon 
fonksiyonu kullanılarak bulunmaya çalışılmıştır [3], [5]. 
 

( )x t kalça ve ( )y t diz fonksiyonlarını göstermek üzere, bu ikisi arasındaki zaman ilişkisi 
 

( ) 1
2Rxy lim ( ). ( ).

T

T T
T

y t x t dtτ τ→∝
−

= +∫        (11) 

 
çapraz korelasyon fonksiyonu ile ortaya konabilir. Rxx(t) ölçülen kalça sinyalinin kendi içindeki ilişkiyi 
gösteren otokorelasyon fonksiyonu olarak incelendiğinde ergodik ve periodik bir fonksiyon olarak ele 
alınabileceği görülmüştür. Rxy çapraz korelasyon fonksiyonu ölçülen x kalça ve y diz 
fonksiyonlarından saptanabilir. Rxx ve Ryx  fonksiyonlarının Fourier Transformları alınırsa frekans 
domanine dönüştürülen Sxx(w) ve Syx(w) fonksiyonlarının oranı bu iki hareketin arasındaki frekansa 
bağlı ilişkiyi belirler. 
 

)(
)(

)(
wS
wS

wH
xx

yx=          (12) 

 
H(w) belirlendikten sonra Sxx = H(w).Syx bağıntısından bulunacak Rxx diz oto korelasyon 
fonksiyonundan ters korelasyon alınarak x(t) diz fonksiyonu zamana bağlı olarak tesbit edilir. 
Çalışmada Matlab ortamında bu fonsiyonların benzerleri üretilerek yukarıda anlatılan ilişkilerden 
ölçülen kalça hareketine bağlı diz fonksiyonu başarı ile saptanmıştır.  
 
Sonuçta çapraz korelasyon fonksiyonundan her iki sinyal arasında oldukça yakın ve tekrarlanan bir faz 
ve genlik ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuç, kalça sinyali referans alınarak ona göre diz hareketini 
yönlendirecek bir kontrol devresi kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Bu mantıktan hareketle, diz potunun 
geri besleme sinyalini ürettiği Şekil 5. da verilen  bir kontrol devresi tasarlanarak diz hareketi kontrol 
edilmiştir. Bu amaçla yukarıda açıklanan pratik ölçme protezi mafsallarına yerleştirilen 
potansiyometreler ile kalça ve diz hareketleri bir yürüme peryodu süresinde saptanmıştır. 
 

  
 

Şekil 5. Yürüme periyodu boyunca kalça, diz ve bilek açıları verileri. 
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Çalışmada kullanılan 5/3 yollu oransal valfin reel bir simülasyonu Şekil 6.. de verilen test devresi ile 
denenmiştir. Sinyal jeneratöründen üretilen ve 0-10 V seviyesine yükseltilen harmonik sinyal oransal 
valfin girişine verilerek bunun sürdüğü döner silindir ile ucuna bağlı protez kolun hareketi sağlanmıştır. 
Sinyal jeneratöründen ayarlanan frekans ve kısma valfleri ile protez kolun hareketinin hızı 
değiştirilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 6. Oransal valf ve pnömatik devrenin simülasyonu. 
 
 
7.1. Kontrol Uygulaması 
 
Şekil 6. de verilen devrede kalça potansiyometresi ile ölçülen analog kalça açısı, mikro işlemcide 
oluşturulan “look up” tablosuna göre o an ki referans diz açısı olarak diz potu ile ölçülen anlık değerle 
mukayese edilerek hata tesbit edilmektedir. Bu hata değeri yine mikro işlemci ortamında yazılan PI 
kontrol algoritması ile değerndirilerek L-298 sürücüsünün ürettiği PWM sinyali Oransal pnömatik valfin 
girişine uygulanmaktadır. Valfin yönettiği döner silindire bağlı diz protezinin hareketi sağlanmıştır. 
Protezin J ataletine bağlı uygun kontrol kazanç değerleri ve parametreleri seçilerek oldukça başarılı 
kontrol sonuçları elde edilebileceği yapılan değişik uygulama örnekleri ile görülmüştür. Sistemin 
frekans davranışı sınırları içinde kalan belli hızlarla yürünmesi durumunda dizin kalçayı oldukça 
hassas olarak takip ettiği izlenmiştir. Şekil 8. de kalça hareketine bağlı olarak dizin hareketini gösteren 
bir test sonucu görülmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 7. Yürüme prosesi kontrolünün MATLAB simülasyonu. 
 
 
7.2. Yürüme Simülasyonu  
 
Uygulaması yapılan control devresinin Şekil 7. de verilen  MATLAB Simulink uyarlaması ile 
modellenmesi yapılarak protez dizin üretilen referans diz eğrisini PI kontrolcu ile takibi 
incelenmiştir.Hızlı ve yavaş yürüme durumlarında alınan hareket eğrileri Şekil.8 da ğösterilmiştir. 
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Şekil 8. Hızlı ve yavaş yürüme diz grafileri simülasyonu. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada dizaltı bir ayak protezi tasarımı ve kontrol uygulaması ele alınmıştır. Klasik ortopedik 
tedavi yöntemleri ve terapileri malesef çok defa yeterli çözümler getirememektedir. Mühendisliğin bu 
aşamada üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve insanlık yararına uygulamalar yapması gerektiği 
düşüncesi ile bu çalışmanın bir boşluğu doldurabileceği amaçlanmıştır.Henüz bir prototip olarak 
yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar,daha iyi protezler ve kumanda kontrol sistemleri  geliştirilerek 
bacak hareketleri yanısıra çok başarılı diğer  ortopedik uygulamalar yapılabileceğini göstermiştir. 
 
Ayrıca burada kullanılan basit ölçme sistemlerinin yürüme bantı ile birlikte kullanılması halinde birçok 
ortopedik ölçümlerde, son derece net ve ayrıntılı değerlendirmeler yapılabileceği kesin olarak 
müşahade edilmiştir. 
 

  
 

Şekil 9. Sırasıyla kalça ve diz hareketlerinin korelasyon eğrileri, kalça sinyalinin Fourier Transformu. 
 
 

x1=2*sin(2*pi*t); x=3*cos(2*pi*f1*t)+1*cos(2*pi*f2*t); y=fft(x) 
 
Teorik modelden de anlaşılacağı gibi nonlineer bir karakteristiğe sahip olan proses, değişik kontrol 
algoritmaları ve yöntemleri kullanılarak bu tür uygulamalarda  çok daha iyi sonuçlar alınmasını 
sağlıyabilir. Şekil 9. da örnek olarak seçilen kalça(x) ve (x1) diz sinyalleri ile Matlab ortamında yapılan 
simülasyonun sonucu elde edilen korelasyon fonksiyonları ve kalça sinyali Fourier dönüşümü 
sonuçları verilmiştir. Sonraki çalışmalarda özellikle merdiven çıkma, eğik bir düzlemde yürüme, koşma 
gibi hareketlerde diz ve kalça ölçümleri ile bu durumlarda yanal stabilite sorunlarını çözecek kontrol 
sistemlerinin tasarımı, üzerinde çalışılacak orijinal konular olabilir. Ayrıca bu çalışmalar insan benzeri 
eklemlerden oluşacak çok serbestlik dereceli “humanoid” servis robotlarının geliştirilmesine de büyük 
katkı sağlıyabilir. 
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KOMPOZİT YATAKLAMA ELEMANLARININ ANALİZ 
PROGRAMLARI İLE SİMÜLASYONU VE OPTİMİZASYONU 

 
 

Cem Tanyeri 
Yoncagül Çelik Erez 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin uzun süre sorunsuz çalışmalarında önemli etkisi bulunan yataklama 
elemanları, silindir eksenine dik gelen kuvvetleri karşılamakta ve metal metale teması engellemek için 
kullanılmaktadırlar. Kompozit malzemeler, yataklama elemanlarında en sık kullanılan malzemelerden 
olup fiber yönelimleri, takviye malzeme oranları gibi farklı parametreler ürünün kalitesini ve dayanımını 
büyük oranda etkilemektedir. Bu çalışmada, Digimat, Moldex3D ve MSC Marc programları kullanılarak 
kompozit yataklama elemanlarının malzemeden ürüne geçiş aşamalarının sonlu elemanlar yöntemi ile 
analiz edilmesi ve doğrulama çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. Kompozit malzeme 
modellenmesinde kullanılan Digimat, plastik enjeksiyon üretiminin simüle edilmesinde kullanılan 
Moldex3D ve son ürüne yönelik MSC Marc ile nonlineer analiz çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan 
analizlerin sonuçları, Moldex3D programında ürünün dolum durumu, çekinti değeri ve yarattığı basınç 
değeri olarak değerlendirilmektedir. Moldex3D programından aktarılan fiber yönelimleri Digimat 
programında işlenerek malzeme modellenmiş ve oluşturulan malzeme modeli Marc programına 
aktarılıp nonlineer analizi yapılarak sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenip tasarım optimizasyonu 
yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, Yataklama Elemanları, SEA, Plastik Enjeksiyon Prosesi 
Modelleme, Malzeme Modelleme, Optimizasyon.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Guiding elements that have an important effect on the long-term trouble-free operation of hydraulic 
and pneumatic systems, resist the forces perpendicular to the axis in cylinders and are used to 
prevent metal-to-metal contact. In composite materials, which is one of the most frequently used 
materials in guiding elements, different parameters such as fiber orientations and reinforcement 
material ratios greatly affect the quality and strength of the product. In this study, it is aimed to analyze 
the transition stages of composite guiding elements from material to product by using the finite 
element method and to carry out validation studies using Digimat, Moldex3D, and MSC Marc 
programs. Nonlinear analysis studies were carried out with Digimat used in modeling composite 
materials, Moldex3D used in simulating plastic injection production, and MSC Marc for the final 
product. The results of the analysis are evaluated as the filling state of the product, the shrinkage 
value, and the pressure value created by the Moldex3D program. The fiber orientations transferred 
from the Moldex3D program were processed in the Digimat program, the material was modeled, and 
the material model was transferred to the Marc program, nonlinear analysis was performed, the results 
were comparatively examined, and the design optimization was made. 
 
Key Words: Composite Materials, Guiding Elements, FEA, Modelling of Plastic Injection Process, 
Material Modelling, Optimization. 
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1. GİRİŞ 
 
Hidrolik sistemlerde metal-metal teması durumunda sistemde hasar oluşmakta ve sistem duruşuna 
neden olmaktadır. Bu hasarın önüne geçmek adına kullanılan yataklama elemanları sitemdeki düşey 
yükleri taşır. Hidrolik silindirlerde daha yüksek yük taşıma kapasiteleri nedeniyle kompozit yataklama 
elemanlarının kullanımı her geçen gün artmakta, geleneksel yataklama elemanlarının kullanımı 
azalmaktadır. Yataklama elemanlarında sıklıkla kullanılan polimer kompozitlere, lif ve partikül 
eklenmesinin polimerlerin özelliklerini iyileştirebileceği yapılan literatür taraması sonucunda 
bulunmuştur [1]. 
 
Cam elyaf ve grafit gibi dolgu malzemelerinin çoğu, mekanik mukavemeti ve yük taşıma kapasitesini 
geliştirmek için Polioksimetilen'e (POM) eklenir [2]. POM kompozitlerinde cam elyafının kullanılması, 
elemanın mukavemetinde ve yoğunluğunda önemli bir artışa, aşınma ve yıpranmada bir azalmaya, 
ancak yüzey pürüzlülüğünde bir artışa ve sürtünme katsayılarının artmasına neden olmaktadır [3]. 
Birçok bilim insanın yapmış oldukları araştırmalarda, cam elyafların polimerleri güçlendirmeye 
yardımcı olabileceği, bunun sonucunda artan mukavemet özellikleri, sürünmeye ve yorulmaya karşı 
direnç ve geliştirilmiş boyutsal stabilite sağladığı bulunmuştur [4-7]. 
 
POM matrisine dahil edilen karbon fiber, daha iyi mukavemet özellikleri sağlar ve aşınma direnci 
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Birçok bilim adamının karbon fiberli polimer kompozitleri üzerinde 
yapmış olduğu araştırmalarda POM matrisine dahil edilen karbon fiberin sadece daha iyi mukavemet 
özellikleri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda artan lif içeriği ile aşınma direnci üzerinde de olumlu 
etkileri olduğu ortaya çıkarmıştır [8-11]. 
 
Literatür araştırması incelenerek gerçekleştirilen bu çalışmada, malzemedeki kompozit katkı oranı 
değiştirilerek malzeme mukavemetinin iyileştirilmesinin yanı sıra enjeksiyon kalıp geometrisi optimize 
edilerek malzeme mukavemetinin iyileştirilebileceği vurgulanmıştır. Sonlu elemanlar analizinde kısa 
elyaf takviyeli POM malzemesi Kurkin E.I. ve Sadykova V.O. tarafından başarılı bir şekilde 
modellenmiştir [12]. 
 
Literatür taraması sonucunda lif katkısının POM malzemenin mekanik özelliklerini güçlendirdiği ve lif 
oryantasyon yönelimlerinin malzeme özelliklerini ciddi şekilde etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu 
çalışmada, elyaf takviyeli POM malzemeden üretilen kompozit yataklama elemanının, malzeme 
modellemesinden nihai ürüne kadar kalıba ve üretim parametrelerine göre değişen davranışının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, doğrusal olmayan analiz yapmak için MSC Marc sonlu 
elemanlar yazılımı, plastik enjeksiyon işlemini ve fiber oryantasyonunu simüle etmek için Moldex3D ve 
mikro anizotropik malzeme modelinden makro izotropik malzeme modeline uygulamak için Digimat 
programları kullanılmıştır. Son olarak, Digimat-MSC Marc arayüzünde ürünün malzeme modelini 
yaparak anizotropik bir malzeme olan POM malzemesinin hammaddeden nihai ürüne geçiş 
aşamalarını simüle ederek ürüne ve literatüre önemli katkılar sağlamıştır.   
 
 
 
 
2. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 
 
Sonlu Eleman Analizi (SEA), belirli sınır koşulları altında farklı tasarımların ve malzemelerin 
davranışını tahmin eden bilgisayar destekli bir mühendislik tekniğidir. Yataklama elemanlarının 
performansını SEA sayesinde değerlendirmek; kuvvet ve deformasyon reaksiyonlarını incelemek ve 
sürtünme kuvvetlerini, akma değerlerini ve montaj kuvvetlerini tahmin etmek mümkündür. SEA, aynı 
koşullarda daha iyi performansa sahip sızdırmazlık elemanlarının üretimine izin verir [13]. 
 
Bu çalışmada mevcut hidrolik yataklama elemanı referans alınarak iyileştirme süreçlerinde temel ürün 
olarak kabul edilmiştir. Analiz akış şeması Şekil 1'de gösterildiği gibi ilk olarak, 3B model Solidworks'te 
tasarlandı. Belirlenen sınır koşulları ve yük durumlarını uygulamak üzere MSC Marc yazılımına 
aktarıldı. Öte yandan, Moldex3D yazılımı, plastik enjeksiyon sürecini simüle etmek ve parçadaki fiber 
oryantasyonunu gözlemlemek için kullanıldı. Moldex3D ve Marc'ta yapılan sonlu elemanlar analizi ile 
farklı cam elyaf dolgu oranları ve farklı yolluk tasarımları elde ederek başarılı bir kompozit malzeme 
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modeli oluşturmak için Digimat kullanıldı. Son olarak elde edilen malzeme verileri ile Digimat ve MSC 
Marc arayüzü kullanılarak SEA gerçekleştirilmiştir. 
  
Yataklama elemanın eksenel olarak 0,2 mm deforme olduğu ve tahmini yük taşıma kapasiteleri sonlu 
elemanlar analizi ile hesaplanmış ve analiz sonuçları test ile doğrulanmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. Analiz Akış Şeması 
 

Her farklı yolluk tasarımı ve farklı fiber takviye oranlarına sahip her bir ürün için aynı analiz akış 
süreçleri tekrarlanmıştır. Analiz akış şemasının işleyişi bu çalışmanın geri kalanında detaylandırılmıştır 
 
 
2.1. MSC MARC İLE NONLİNEER ANALİZ 
 
MSC Marc programı ile tasarımı yapılan ürün, çalışma koşullarına göre simule edilmektedir. 
Solidworks programında çizilen K68 Yataklama Elemanın 3 boyutlu mesh atma işlemi için Simexpert 
programı içerisine aktarılan modele quadratic eleman tipli mesh atanmıştır. Küçük elemanlara ayrılan 
model dışarı aktarılarak MSC Marc içerisine analiz yapılmak üzere aktarılır. Yataklama Elemanının 
modeli Şekil 2’de gösterilmiştir.  

         
(a)                                                          (b) 

 
Şekil 2. (a) K68 CAD Modeli, (b) Ağ Yapısı (Mesh) - Genel Görünüm 
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İş makineleri, vinçler, enjeksiyon tezgâhları, tarım makineleri, hafif ve orta hizmet silindirleri kullanıma 
uygun olan K68 yataklama elemanı, cam elyaf katkılı POM malzemeden üretilmektedir. Bu durum 
malzemenin üretimi esnasında kullanılan cam elyafların fiber yönelimleri ürünlerin dayanımı açısından 
büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle ürünün nominal çalışma parametrelerden elde edilen 
veriler yükleme ve sınır şartları olarak kullanılmıştır. Analiz kurgusu ilk adım yataklama elemanın 
kanala oturtulması, ikinci adım milin ürünün içine geçmesi ile montaj işleminin tamamlanması ve son 
adım olarak da mile dik yönlü kuvvet verilmesi şeklindedir.  
 

 
 

Şekil 3. Sınır Şartları 
 
Test merkezinde gerçekleşen testler sonucunda belirlenen pozisyon ve yükleme durumları gibi sınır 
şartları Şekil 3’te görüldüğü üzere uygulanmıştır. Yapılan nonlineer analizlerin sonuçları Eşdeğer 
Cauchy Stress ve Contact Stress’lerin dağılımı olarak verilmiştir. 
 
 
2.2. MOLDEX3D İLE PLASTİK ENJEKSİYON PROSES ANALİZİ  
 
Moldex3D, ürün tasarımının ve üretilebilirliğinin optimize edilmesi ve ürün kalitesini en üst düzeye 
çıkarılması amacıyla enjeksiyon kalıplama işlemini simule etmek için kullanılan programdır. Bu 
çalışmada, mevcut bulunan yataklama elemanlarının geliştirilerek üstün performanslı ürün üretimi için 
cam elyaf katkılı POM malzeme yapısından kaynaklı kritik olan üretim prosesinin ürün üzerindeki 
etkisini görmek ve optimize etmek amaçlanmıştır. Plastik enjeksiyon makinasından alınan proses 
parametrelerine göre yapılan çalışmanın sonucunda ürünün dolum durumu, çekinti değeri ve yarattığı 
basınç değeri değerlendirilmiştir. Ayrıca proses sonucunda meydana gelen fiber yönelimleri ve mesh 
yapısı Digimat Programında girdi olarak kullanılmak üzere dışarı aktarılmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. K65 CAD Modeli-Moldex3D Görünümü; Genel Ağ Yapısı Görünümü 
 
Solidworks programında çizilen K68 Yataklama Elemanı için analizler yapılmıştır. Şekil 4’te gösterilen 
Yataklama Elemanının modelinin CAD datası Moldex3D ortamına aktarılıp belirtildiği şekilde 
elemanlara bölünmüştür. 
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Şekil 5. Moldex3D sınır şartları 
 
Yükleme ve sınır şartları, plastik enjeksiyon makinasından alınan Şekil 5’deki parametrelere göre 
belirlenmiştir. Cam elyaf katkılı POM malzemeden üretilen K68 ürünlerin üretimi esnasında kullanılan 
cam elyafların fiber yönelimleri, ürünlerin dayanımı açısından büyük bir önem arz ettiği için proses 
parametreleri plastik enjeksiyon biriminden alınmıştır. Alınan bu verilere göre analiz, üretim esnasında 
kullanılan yolluk girişi, ana kalıp, soğutma kanallarının modellenmesi ve eriyik malzeme girişi, 
soğutucu giriş çıkışı gibi sınır şartları tanımlanmıştır. Proses parametrelerine göre de plastik 
enjeksiyon prosesi kurgulanmıştır. 
 
 
2.3. DİGİMAT İLE MALZEME MODELLEME  
 
Yataklama Elemanının modelinin CAD datası MSC Marc programında yapılan yapısal analiz datası ile 
Digimat ortamına aktarılmıştır. MSC Marc programından Digimat ortamına aktarılan analiz datasıyla 
beraber gelen mesh datası ile Moldex3D programında atılan mesh dosyaları Digimat ortamında 
örtüştürülür (mapping). 
 

 
 

Şekil 6. Mapping- Genel Görünüm 
 

Deney sonuçlarından, Digimat-MX modülü ile oluşturulan ya da dışarıdan aktarılan veriler ile malzeme 
modeli oluşturulur. Analiz sonucunda elde edilen çıktılar MSC Marc – Digimat arayüzü ile çalıştırılır.  
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(a)                                                                            (b)     

               
Şekil 7. K68 Fiber yönelimleri – (a) Renksel Dağılım Görünüm, (b) Vektörel Görünüm 

 
 
 
3. OPTİMİZASYON 
 
3 farklı programın entegrasyonu ile gerçekleştirilen analizler uzun çözüm süreleri gerektirmektedir. 
Uzun çözüm sürelerinin önüne geçmek için excel programı kullanılarak Deneysel Tasarım Yöntemi 
yapıldı. Excel programına veriler aktarmadan önce analizde değiştirilen verilerin birimleri aynı olmadığı 
için basitleştirme yöntemi kullanıldı. Daha sonra bu yöntem ile Std. Sapma, Sni Hesaplaması ve Sni 
hesaplamaları yapıldı. Yapılan hesaplamalar sonucunda farklı yolluk ölçü ve fiber oranlarına sahip 
olma durumları göz önünde bulundurularak modellerin analiz sonuçlarına göre yük taşıma 
kabiliyetinde iyileşme sağlanan model belirlendi ve prototip ürün basıldı. 
 
 
 
4. TEST CİHAZI İLE DOĞRULAMA 
 
Test cihazının amacı, belirli yer değiştirmelerde yataklama elemanlarının yük taşıma kapasitesini 
ölçmektir. Bu çalışmada, yataklama elemanlarının 0,2 mm deplasmandaki yük taşıma kapasitesi, test 
teçhizatından ölçülen yük ile karşılaştırılarak elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Yataklama Elemanı Test Cihazı 



  ______________________________________  198  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Testin çalışma prensibi; yarım daire şeklinde kesilmiş kılavuz eleman dairesel test kanalına yerleştirilir. 
Daha sonra alt ve üst aparat arasına bir test mili yerleştirilir ve aparat kapatılarak test cihazına bir ön 
yük verilir. 0,2 mm’deki maksimum yer değiştirme elde edilene kadar test devam eder ve ne kadar 
yükün güvenli bir şekilde taşınabileceği ölçülür. Test düzeneği ile FEA nedeniyle elde edilen tahmini 
sonuçların tutarlılığı kontrol edildi. 
 
 
SONUÇ 
 
1. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları 
 
Analizler farklı programların entegrasyonu ile nihai duruma gelip MSC Marc ortamında 
gerçekleştirilmiş ve mevcut ürün ile optimize edilen ürünün sonuçları aşağıdaki şekilde paylaşılmıştır. 
 

   
(a)                                                                                           (b) 

 

Şekil 2. Analiz Sonuçları- Eşdeğer Cauchy Gerilme (MPa): (a) Mevcut Model, (b) Optimum Model 
 
Eşdeğer Cauchy Gerilme, yataklama elemanının iç gerilmesinin incelenmesi ve karşılaştırılmasında 
kullanılmaktadır.  
 

   
(a)                                                               (b) 

 

Şekil 3. Analiz Sonuçları- Kontak Gerilme (MPa): (a) Mevcut Model, (b) Optimum Model 
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Kontak Gerilme yataklama elemanının aşınma durumunun incelenmesinde kullanılmaktadır. Üstün 
yük taşıma kabiliyetine sahip yataklama elamanı için gerçekleştirilen analiz sonuçlarında ürünlerin 
daha az iç gerilme ve daha fazla kuvvete dayanıyor olması kritik önemdedir. Bu nedenle yapılan 
analizlerde kuvvet değerinde %21 oranında bir iyileştirme sağlanmıştır. 
 
 
2. SEA Sonuçlarının Test ile Doğrulanması 
 
Standart yataklama elemanının 0,2 mm ezilmesi sonucunda üzerinde oluşan yükler hesaplanmıştı. 
Sonlu elemanlar analiz sonucu ile test cihazından elde edilen sonucun %92 oranında tutarlılık 
göstermekteydi. Aynı test geliştirilmiş K68 yataklama elemanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilmiş 
K68 için sonlu elemanlar analiz sonucu ile test cihazından elde edilen sonucun %90 oranında tutarlılık 
göstermektedir. Sonuç verilerinin kıyaslanması ile elde edilen grafik aşağıdaki gibidir. 
 

 
 
Standart ürün ile iyileştirilmiş ürünün bilgisayar destekli analiz programlarına göre sonuçları ve test 
cihazı ile gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçların karşılaştırmalı değer ve grafikleri aşağıda 
sunulmuştur. 
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LOJİK VALFLER 
 
 

Faruk Kartal 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kartuş valf olarak adlandırılan valfler, kapaklı kartuş ve vidalı kartuş valf olarak iki gruba ayrılır. 
Ülkemizde kapaklı kartuş valfler, lojik valf olarak tanımlanmaktadır. 
 
Lojik valfler, yüksek debi geçirgenliği, sızdırmazlık oranlarının yüksek olması, esnek yapıları nedeniyle 
birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili yeterli kaynak olmaması gerekli bilgilere 
ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Makine tasarımcıları, bakım mühendisleri ve bakım teknisyenleri için 
çalışma sistemleri, kullanımı ve uygulamada dikkat edilecek teknikler bu açıdan önemlidir.  
 
Bu valflerin yapısı basit olmasına rağmen blok içinde kullanılması ve karmaşık blok yapıları nedeniyle 
anlaşılırlığı zorlaştırır.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Valves called "cartridge valves" are divided into two different groups as covered cartridge and screw-in 
cartridge valve. In Turkey, covered cartridge valves are defined as logic valves. 
 
Logic valves are used in many applications due to their high flow permeability, high sealing rates and 
flexible structure. The lack of domestic resources on the subject makes it difficult for us to access the 
necessary information. Working systems, usage and techniques of logic valves are important for 
machine designers, maintenance engineers and maintenance technicians. 
 
Although the structure of these valves is simple, it makes them difficult to understand due to their use 
in the block and complex block structures. In line with my nearly 30 years of experience, I will try to 
meet the needs I have seen in the industry and also in my trainings. 
 
 
 
GİRİŞ 
 
A. LOJİK VALFİN YAPISI 

 
Kartuş (Lojik) valfler bağlantı şekline göre 2 gruba ayrılır. 
 

 Kapaklı tip  
 Vidalı tip  

Lojik valf olarak adlandırılan bu valfler, 2/2 valf gibi çalışır ve blok içinde kendisi için ayrılmış olan 
boşluklara gömülerek kullanılır. Kartuş valfler, kovan, kapama elemanı (popet), kapak adı verilen 3 
farklı elemanın birleşiminden oluşur (Şekil-1). Yapıları ve çalışma sistemleri sıradan valflere göre 
farklıdır. Kartuş valfler genelde 2 yollu olarak yapılmasına rağmen bazı durumlarda 3 veya 4 yollu 
olarak yapılabilir. 

LOGIC VALVES 
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Şekil 1. Lojik valf elemanları (Endüstriyel Hidrolik Kitabı/MET Didactic yayınları) 
 
 
Lojik valfin blok içindeki boşluğa gömüldükten sonra belirli bir konumda tutulması ve dış sızdırmazlığı 
kapak ile sağlanır (Şekil-2). Kapaklar blok üzerine cıvata ile tutturulur. Kapağın diğer bir işlevi ise 
üzerinde bulunan pilot (uyarı) hatları yardımıyla lojik valfin açılmasını ya da kapanmasını 
sağlamasıdır. 
 
 

 
 

Şekil 2. Lojik valf blok içindeki görüntüsü (Endüstriyel Hidrolik Kitabı/MET Didactic yayınları) 
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1. Düz kapama elemanı: Kapama elemanının uçları 90o 'dir (Şekil-3). Kovan üzerinde kapama 
elemanının oturduğu kısım, konik olarak yapılır. Kapama elemanının yay tarafındaki alanı AY diğer 
taraftaki alanı ise AA dır ve bu iki alan birbirine eşittir (AY=AA). 
 
 

 
 

Şekil 3. Düz kapama elemanı (popet) 
 
 
2. Konik kapama elemanı: Şekil-4’ te konik kapama elemanı kullanılmış bir kartuş valf görülmektedir. 
Kapama elemanının ucuna pah kırılarak koniklik verilmiştir. Kovan üzerinde bulunan ve kapama 
elemanının dayandığı kısım ise Şekil-3' tekinin aksine açılı değil düzdür. Kapama elemanının uç kısmı 
(AA), yay tarafındaki alandan (AY) küçüktür (AA<AY). B hattındaki basınç, kapama elemanının konik 
kısmına etki ederek açma kuvveti oluşturur. 
 

 
 

Şekil 4. Konik kapama elemanı 
 
 
B. ALAN ORANLARI 

Kapama elemanının yay tarafı ile uç tarafında kalan alanlar arasındaki oran, lojik valfin alan oranı 
olarak adlandırılır.  AY ve AA alanları farkı AB (AY- AA= AB) alanını verir. Açma ve kapama kuvveti 
hesaplanırken basınçların bu üç alana etki etmesiyle oluşan kuvvetler dikkate alınır. 
 
1. 1:1 alan oranı: Lojik valfin yay tarafındaki alan (AY) ile alın tarafındaki (AA) alanlar birbirine eşittir 
(Şekil-5). 
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Şekil 5. Alan oranı 1:1 olan lojik valf. 
 
 

 
 
 

Şekil 6. Alan oranı 1:1 olan lojik valfte açma ve kapama kuvvetleri (Endüstriyel Hidrolik Kitabı/MET 
Didactic yayınları) 

 
 
2. 1:1.1 alan oranı: Lojik valfin kapama elemanının uç yapısından dolayı alın tarafında, AA ve AB 
olmak üzere iki farklı alan oluşur. Yay tarafındaki alan AY, AA ve AB toplamına eşittir (Şekil-7). Alanlar 
arasında yaklaşık olarak 1/1.1 oran vardır. Sembolik gösterimi 1:1 alan oranından farklıdır. 
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Şekil 7. Alan oranı 1:1,1 olan lojik valf 
 
 

 
 

Şekil 8. Alan oranı 1:1.1 olan lojik valfte açma ve kapama kuvvetleri (Endüstriyel Hidrolik Kitabı/MET 
Didactic yayınları) 

 
 
3. 1:2 alan oranı: Lojik valfin kapama elemanının uç yapısından dolayı alın tarafında, AA ve AB olmak 
üzere iki farklı alan oluşur. Yay tarafındaki alan AY, AA ve AB toplamına eşittir (Şekil-9). Alanlar 
arasında  yaklaşık olarak 1/2 oran vardır. Sembolik gösterimi 1:1.1 alan oranından farklıdır. 
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Şekil 9. Alan oranı 1:2 olan lojik valf ve açma kapama kuvvetleri 
 
 
ÖRNEK UYGULAMA-1 
 
Şekil-10' da görülen devrede, pompadan gelen akışkan X uyarı hattından geçip baypas hattı 
üzerinden tanka gider. Kapama elemanının (popet) üst tarafında basınç olmayacağı için Kapama 
elemanının ön yüzündeki basınç yay kuvvetini yenecek değere kadar yükselir. Kapama elemanı yukarı 
doğru itilerek pompadan gelen akışkanın tanka gitmesini sağlar. 
 

 
 

Şekil 10. Lojik valf açık durumu 
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Devreyi basınca sokmak istediğimizde üst tarafta bulunan baypas valfi kapalı konuma alınır (Şekil-11); 
böylece x uyarı hattı üzerinden gelen akışkan tanka gidemeyeceği için basınç değerinde bir miktar 
artış olur. Kapama elemanının üst tarafına etki eden basınç değerlerinin aynı olduğunu kabul edersek 
(gerçekte üst taraftaki basınç daha düşüktür) alan farkından dolayı kapama elemanını aşağı doğru 
iterek lojik valfin kapanmasını sağlar. Ana valfi açarak devrede iş yapabiliriz. 
 

 
 

Şekil 11. Lojik valf kapalı durumu 
 
 
Orifis 1'in görevi her iki nokta arasında basınç farkı meydana getirmektir (Şekil-12). Baypas valfi 
açıldığında kapama elemanının üst tarafındaki basıncın düşmesine olanak sağlanır. Orifis 2'nin görevi 
kapama elemanının açma ve kapama süresini uzatmaktır; böylece basınç şoklarının önüne geçilebilir. 
Orifis-1 ve orifis 2' nin çapları aynı olmalı ya da orifis2' nin çapı biraz daha büyük olabilir. 
 

 
 
 

Şekil 12. Uygulamanın lojik devre şeması. 
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C. PİLOT UYARILARINA GÖRE LOJİK VALF ÇEŞİTLERİ 

1. Kapama elemanının alın tarafında pilot deliği uygulaması: Kapama elemanının alın tarafına 
delik delinip buraya vida açılmıştır. Bu delik içine setskur konulmuştur (Şekil-13). Bazı lojik valflerde 
özellikle emniyet valfi uygulamalarında pilot deliği kapama elemanının alın tarafında bulunur. Bu tip bir 
uygulama yapılacağı zaman setskur üzerine delik delinir. 
 

 
 

Şekil 13. Pilot deliği, kapama elemanının alın tarafında 
 
 
Şekil-14' te görülen devrede, pilot deliği kapama elemanının alın tarafındadır. 2/2 tek bobinli YKV 
normalde açık durumdadır. Bu nedenle popetin üst kısmında basınç olmayacağı için pompadan gelen 
akışkan kapama elemanını kapatan yayın kuvvetine bağlı olarak düşük bir basınçla serbest olarak 
tanka gönderilir. Devreyi basınca sokmak istediğimizde YKV bobinine sinyal gönderilir ve valf kapalı 
duruma geçtiğinde basınç değeri bir miktar artarak lojiği kapatır.  
 

 
 

Şekil 14. Alın tarafındaki pilot deliğinin sembolik gösterilişi 
 
2. Konikten pilot uygulaması: Bu tip bir uygulamada pilot deliği, kapama elemanının konik kısmında 
bulunur (Şekil-15). Şu ana kadar anlattığımız lojik uygulamalarında akış A’dan B’ye doğru kontrollü 
biçimde oluyordu; fakat bu tip bir uygulamada akış B’den A’ya kontrollü olarak yapılmaktadır. B 
hattından gelen akışkan konik üzerinde bulunan pilot deliğinden geçerek yay ile birlikte lojiği kapalı 
durumda tutar. Kapatma basıncı sıfırlandığında lojik açılır ve akışkanın A tarafına doğru geçmesine 
izin verir. 
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Şekil 15. Pilot deliği, kapama elemanının konik kısmında. 
 
 
Şekil-16' da görülen konikten pilot uygulama devresinde A hattından gelen akışkan bir çek valf gibi 
lojiği açarak B hattına geçer. Bu durumda lojiğin herhangi bir etkisi yoktur. Lojiğin asıl kullanım amacı; 
B hattından gelen akışkanın A hattına geçişini kontrol etmektir. 2/2 YKV normalde açık konumdadır. 
B’den gelen akışkanın basıncı konik tarafında bulunan alana etki ederek açma kuvveti oluşturur. YKV 
açık konumda olduğu için kapama basıncı sıfırdır. Lojik açılır ve akışkanın A hattına geçmesini sağlar. 
Lojiğin açma basıncı alan oranına bağlı olarak değişir. 
 

 
 

Şekil 16. Konik tarafındaki pilot deliğinin sembolik gösterilişi 
 
Lojiği kapatmak istediğimizde bobine gönderilen sinyal sonucu 2/2 YKV konum değiştirerek kapalı 
konuma geçer. Kapama basıncı artacağı için lojik kapalı duruma geçecektir. Bu uygulama bir çeşit 
kilitleme valfi görevi görür. Silindirlerin ileri konumdayken geri kaçmasını önlemek için silindiri basınç 
altında tutar. 
 
 
 
D. LOJİK VALFLERDE YASTIKLAMA UYGULAMASI 
 
Lojik valflerin çalışması sırasında basınç şoklarını önlemek için orifisler kullanılır. Basınç şokları anlık 
olarak çalışma basıncının birkaç kat üzerine çıkar. Uzun çalışma sürelerinde çalışma hassasiyetini 
etkiler ve devrede kalıcı hasarlar bırakır. Bunun yanı sıra sızdırmazlık elemanlarının zarar görmesine 
ya da bağlantıların gevşemesine neden olur. 
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Şekil 17. Yastıklamalı lojik valf 

 
 
Özellikle yüksek debi geçişlerinde yastıklama işlemi için orifisin çapının küçültülmesi gerekir. Bu 
durum açma ve kapama süresinin uzamasına neden olur. Özellikle NG25 ve üzerindeki valflerde 
uygulamanın şekline göre orifise ek olarak yastıklama ihtiyacı doğabilir. Yastıklama işlemi için kapama 
elemanının ucuna yarık yapılır (Şekil-17). Lojiğin açılması ya da kapanması sırasında akışın artması 
ya da azalması sağlanarak yastıklama yapılır. 
 

 
 

Şekil 18. Yastıklamalı lojik valf 
 
 
Şekil-18' de görülen lojik valf uygulamasında dıştan pilot uygulaması vardır. Pilot basıncı başka bir 
yerden lojik valfe gönderilmiş olup yine bir yön valfi yardımıyla kontrol edilmektedir. Yastıklamanın 
etkisini arttırabilmek için orifisin yanı sıra yastıklamalı kapama elemanı kullanılmıştır.  
 
3/2 YKV oturma prensibi ile çalışmakta olup sızdırmazlık oranı çok yüksektir. Normalde kapalı 
olmasına rağmen sanki normalde açıkmış gibi işlev görmektedir. Normal konumda kapama basıncı 
olmadığı için her iki yöne akış mümkündür. Bobine sinyal gönderildiğinde valf kapalı konuma geçer. 
 
Yastıklama sayesinde lojik üzerinden akışkanın geçişi, yavaş yavaş artar ya da yavaş yavaş azalır. 
Böylece basınç şoklarının önüne geçilmiş olur. 
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E. POPET ÜZERİNDE O-HALKA (O-RİNG) UYGULAMASI 
 
Lojik valflerin kullanım amaçlarının başında sızdırmazlık özelliği gelmektedir. Sızdırmazlık A ve B 
kapıları için geçerlidir. Lojik kovanı üzerinde bulunan O-Halkalar kovan dışında sızdırmazlığı sağlar. 
Kovan üzerinde kullanılan O-Halkaların dayanımını arttırmak amacıyla destek ringleri ile desteklenir. 
Şekil-19' da görülen mavi renkli elemanlar destek ringidir. 
 

 
 

Şekil 19. Kovan O-Halkaları 
 
 
Pilot basıncının popetin yan yüzeylerinden sızıntı yapma durumu olabilir. Böyle bir durumla 
karşılaşıldığında pilot yağının sızıntı yapması sonucu pilot basıncı düşer ve lojiğin çalışmasını 
olumsuz etkiler (Şekil-20). Sızdırmazlık için popetin dış yüzeyine O-Halka takılır. Sızdırmazlığı garanti 
altına almak amacıyla O-Halka sayısı birden fazla olacak şekilde kullanılabilir. 
 

 
 

Şekil 20. Yastıklamalı lojik valf 
 
 
Kapama elemanı üzerinde bulunan O-Halkalar lojik valf sembollerinde belirtilir. Dikkat edecek olursak, 
kovan üzerinde kullanılan O-Halkalar sembollerde belirtilmezken popet üzerinde kullanılan O-
Halkaların sembollerde belirtildiğini göreceğiz.  
 
Şu ana kadar lojik valflerle ilgili yaptığımız açıklamaları özetleyecek olursak; lojik valflerin çiziminde 
kullanılan semboller, valfin yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgi verir diyebiliriz. Üreticiler lojik valfin 
kovanı, kapağı ve kapama elemanını değiştirerek farklı amaçlara uygun seçenekler ortaya koyar. 
Aşağıda bununla ilgili örnekleri görebilirsiniz. 
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F. LOJİK VALF UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Şekil-21' de görülen devrede lojik valf üzerinde VEYA valfi kullanılmıştır. X hattından veya Z hattından 
gelen uyarı 2 numaralı orifis (O2) üzerinden geçerek 4/2 YKV’ ne gelir. Valf normalde 4 yollu olmasına 
rağmen A ve T çıkışları körlendiği için 2/2 normalde kapalı hale dönüştürülmüştür. Valfe gelen akışkan 
düşük bir basınçta bile lojik valfi kapalı durumda tutar. Lojik valfi açabilmek için yön valfinin konumu 
değiştirilir. Üst taraftaki akışkan tanka gönderileceği için kapama basıncı sıfırlanır ve lojik açılır. Lojiğin 
her iki tarafına akış olabilir. 
 
 

 
 

Şekil 21. Lojik valf uygulama örneği-1 
 
 
Şekil-22' de görülen devrede, alan oranı 1/2 olan lojik valf kullanılmıştır. 4/2 YKV, körlenerek 3/2 YKV 
haline dönüştürülmüştür. Normal konumda, B’den gelen akışkan A’dan geçebilir. A’dan gelen 
akışkanın B’ye geçmesini istediğimizde YKV konum değiştirir. 
 
 

 
 

Şekil 22. Lojik valf uygulama örneği-2 
 
 
Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilere göre pratik olarak şunu söyleyebiliriz; dıştan pilotlu lojik valfler ve 
çek valfler haricinde pilot uyarısı nereden geliyorsa akış oradan diğer tarafa doğrudur diyebiliriz. 
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G. LOJİK VALF KULLANIM ÇEŞİTLERİ 
 
Daha önceki anlatımlarımızda söylediğimiz gibi lojik valfler genelde 2/2 YKV olarak kullanılır. 
Kullanımların büyük çoğunluğu bu amaçla yapılır; ancak lojik valfler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir. 
 
a. Çek valf 
b. Pilot uyarılı çek valf (kilitleme valfi) 
c. İki yollu YKV 
d. Emniyet valfi 
e. Dört yollu YKV 
f. Basınç düşürme valfi 
g. Akış kontrol valfi 
 
Yukarıdaki uygulamalardan c şıkkında gördüğümüz iki yollu YKV uygulaması daha önce açıklandığı 
için bir kez daha anlatılmayacaktır. Endüstriyel uygulamalarda kullanım sıklığına bağlı olarak sadece 
çek valf, pilot uyarılı çek valf, emniyet valfi anlatılacaktır. 
 
a. Çek valf: Özellikle yüksek debi geçişlerinde lojik valflerin çek valf olarak kullanıldığını görmekteyiz. 
Bu tip bir uygulamada lojik valfin kapağı üzerinde hiçbir eleman kullanılmaz (Şekil-23). Hangi yöne 
geçişin sağlandığını anlayabilmek için pilot hattının geldiği yere bakmamız gerekir. Pilot hattının 
geldiği yönden diğer yöne akış olmaz. 
 

 
 

Şekil 23. Lojik çek valf (Parker ürün kataloğu). 
 
 
b. Pilot uyarılı çek valf: Lojik valfi pilot uyarılı çek valf gibi kullanmak için kapak üzerine kilitleme valfi 
eklenir (Şekil-24). Normal koşullarda akışkan, A’dan B’ye geçerken; B’ hattından gelen akışkan A 
hattına geçemez. B hattından gelen akışkanın A hattına geçmesini istersek X pilot uyarısı 
gönderilmelidir. Pilot uyarısı geldiğinde kontrol pistonu bilyeyi sağa doğru iter ve lojiği kapalı durumda 
tutan kapama basıncının A hattı üzerinden Y hattına gitmesini sağlayarak kapama basıncını sıfırlar. B 
hattından gelen akışkan A hattına doğru geçer ve lojik valfin açılması sağlanır. 
 

 
 

Şekil 24. Lojik pilot uyarılı çek valf 
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Bu valfler silindirlerin belirli bir konumda kilitli kalmasını sağlamak için kullanılır. Bu nedenle piyasada 
kilitleme valfi olarak adlandırılır. Sızıntı miktarı hiç olmamalı ya da çok düşük oranlarda olmalıdır. Valf 
seçimi yaparken sızıntı miktarlarına dikkat edilmelidir. 
 
 
c. Emniyet valfi: Şekil-25’te alan oranı 1:1 olan ve emniyet valfi olarak kontrol edilen lojik valf 
görülmektedir. Pilot valf lojik valfin kapağı içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak üzerindeki uyarı 
hattı üzerine iki adet orifis konulmuştur. 
 

 
 

Şekil 25. Lojik emniyet valfi (Endüstriyel Hidrolik Kitabı/MET Didactic yayınları) 
 
 
Sistem basıncı lojik valfin alt tarafından (A kapısından) kapama elemanına etki etmektedir. AA alanına 
basıncın etki etmesiyle açma kuvveti oluşur. Aynı basınçlı akışkan bir uyarı hattı ile kapağa iletilmekte 
ve yay tarafından kapama elemanına etki etmektedir. Meydana gelen kuvvet yay, kuvveti ile birleşerek 
kapama kuvvetini oluşturur. Kapama elemanının iki tarafındaki basınç ile AA ve AP alanlarının 
birbirine eşit olması nedeniyle açma ve kapama kuvvetleri aynıdır. Bu durumda yay kuvveti kapama 
elemanını kapalı konumda tutacaktır.  
 
Sistem basıncı emniyet valfinde ayarlanan değere ulaşırsa pilot valfi açılır. Eğer sistem basıncı 
artmaya devam ederse orifisten dolayı, A tarafındaki basınç yay tarafındaki basınçtan daha büyük 
değere yükselir. Bu nedenle açma kuvveti yay kuvvetini yener ve kapama elemanı yukarı itilir. Basıncı 
yüksek akışkan tanka boşalır. Sistem basıncı düşünceye kadar pilot valf açık kalır ve akışkanı tanka 
boşaltır. Sistem basıncı düştüğünde pilot valf kapanır. Kapama elemanı iki tarafındaki basınç 
eşitleneceği için yay tarafından kapalı konuma itilir. 
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Şekil 26. Lojik emniyet valfinin boşaltma valfi olarak kullanımı 
 
 
Emniyet valfi üzerine 4/3 tek bobin kumandalı bir YKV ilâve edilerek boşaltma valfi olarak kullanılabilir 
(Şekil-26). Burada görülen valf, B ve T kapıları birbirine bağlı olup A kapısı körlendiği için aynen 2/2 
gibi bir işlev görür.  
 
YKV normal konumda iken lojiğin kapama basıncı sıfır olacağı için lojik açık konumdadır ve pompadan 
gelen akışkanı tanka gönderir. Lojiğin A girişindeki basınç lojiğin yay kuvvetine bağlıdır. Böyle bir 
devre, akışkan ihtiyacı olmadığında pompanın minimum güç girişiyle düşük basınçta çalışmasını 
sağlar. Yağın kısa sürede ısınmasını önler. Pompayı korur ve enerji tüketimi azalır. YKV bobininin 
enerjilenmesi ile valf kapalı konuma geçer ve lojik valf kapanır. Basınç artacağı için hidrolik sistemde 
iş yapılabilir. 
 

 
 

Şekil 27. Oransal lojik emniyet valfinin sembolik kullanımı. 
 
 
Şekil-27' de görülen devrede lojik valfin üzerinde manuel ayarlanabilen bir emniyet valfi ile birlikte 
oransal emniyet valfi kullanılmıştır. Her iki emniyet valfinin basınç girişleri ortaktır. Manuel emniyet 
valfi, sistem basıncı istenen basınç değerine geldiğinde pompadan gelen akışkanın tanka gitmesini 
sağlar. Oransal valf ise farklı basınç değerlerinde pompadan gelen akışkanın boşaltılması işlevini 
yerine getirir. Oransal valfte bir arıza olması durumunda diğer emniyet valfi devreye girer ve ek bir 
koruma sağlar. 
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ÖRNEK UYGULAMA-2 

 
 

Şekil 28. Lojik valfin kullanıldığı örnek bir hidrolik devre 
 
 
Şekil-28’ de görülen devrede tandem pompa kullanılmıştır. Büyük pompa, yüksek debili, küçük pompa 
düşük debilidir. Silindirlerin hızlı çalıştırılması için her iki pompa devreye akışkan gönderir. Yüksek hız 
ihtiyacı ortadan kalkıp silindirler yüke girdiğinde lojik valf üzerindeki düşük basınç emniyet valfi açılır 
ve yüksek debi pompasından gelen akışkan tanka gönderilir; böylece elektrik motoru tüm gücünü 
düşük debi yüksek basınç pompası için kullanır. Bu pompadan gelen akışkanın tanka gitmesini çek 
valf önler. Lojik valfin açılması YKV ile yapılabilir.  
 
Yüksek basınç emniyet valfi, küçük pompanın çıkış basıncı belirli bir değere geldiğinde pompadan 
gelen akışkanın tanka gönderilmesi için kullanılır. Pompanın yüke karşı çalışmaması için emniyet valfi 
üzerinde baypas valfi kullanılmıştır. Devre basıncı, basınç transmitteri ile ölçülür ve basınç belirli bir 
değere geldiğinde baypas valfinin açılmasını sağlar. Böylece çok düşük bir basınçta pompadan gelen 
akışkan tanka gönderilir. 
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ÖRNEK UYGULAMA-3 
 
Şekil-29’ da görülen devre şemasında bütünleşik yapıda bir blok görülmektedir. Blok üzerinde bulunan 
elemanlar devre şemasında işaretlenmiştir. Devrede NG32 (1.0), NG25 (2.0) ve çek valf (3.0) olarak 
üç adet lojik valf kullanılmıştır. Ana kumanda valfi (5) olarak NG16 boyutunda pilot uyarılı oransal valf 
kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 29. Çoklu lojik valf uygulaması. 
 
 
Açık gri renkle belirlenen dıştaki eksen çizgisi ana bloğun sınırlarıdır. Koyu gri renk ile belirtilen içteki 
eksen çizgileri, 1.1, 2.1 ve 3.1 adlı kısımlar ise lojik valflerin kapaklarını ifade etmektedir. Lojikler ana 
bloğun gövdesi içine yerleştirilmiştir. Biz sadece lojiklerin üzerinde bulunan kapakları görebiliyoruz. 
Beyaz renk ile belirtilen ana blok üzerinde yer alan daha küçük bir bloktur. Dikkat edecek olursak bu 
blok 1.1 no'lu lojik kapağının üzerinde yer almaktadır. Ana blok üzerinde 5 adet manometre ölçüm 
noktası vardır.  
 
1 no’ lu lojik valf, silindirin geri hareketi sırasında silindirin alt tarafındaki akışkanın boşaltılmasını veya 
pompanın yüksüz çalıştırılması için kullanılmaktadır. Lojik boşaltma konumuna geçmeden önce 
emniyet valfi (1.2) anlık olarak devreye girerek yüksek basıncı tahliye eder. 1.3 no’ lu YKV, lojiğin 
boşaltma konumuna geçmesini sağlar.  
 
2 no’ lu lojik valf, silindirin ileri ve geri hareketinde akışkanın üstteki silindir içine girmesini sağlar. Her 
iki yönde akış olacağı için bunu VEYA valfi ile sağlamaktadır. 2.2 YKV, lojiğin açılıp kapanmasında 
etkilidir. Silindirin yukarı hareketinde lojik kapalı durumda kalmalıdır. Bu durumda 4 no’ lu basınç 
sınırlama valfi silindirin ön tarafındaki kovanın iş parçasına baskı kuvveti uygulayarak sabitleme 
işlemini sağlar. Piston kolunun ucu bir zımbaya bağlıdır ve delme işleminden sonra silindirin öne 
hareket yapmaması için karşı bir denge yaratmak için kullanılır. 
 
 
H. LOJİK VALF KAPAKLARI 
 
Lojik valf üreticileri; kovan, kapama elemanı ve lojik valf kapağının değişik versiyonları ile farklı işleve 
sahip lojik valf imal eder. Sinyal hatlarının lojik valfe etki etmesini, kapama basıncının artması veya 
azalmasında etkili olan eleman, lojik valf kapağıdır. Lojik kapakları NG63'e kadar kare, NG80 ve 
üzerindeki lojik kapakları silindirik olarak yapılır. 
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En kolay anlaşılan kapak türü lojik çek valflerdir (Şekil-30). Kapak üzerinde sadece bir yerde körleme 
varsa bu kapağın çek valf kapağı olduğunu ifade eden en önemli ipucudur. Körleme işlemi yanda veya 
kapağın üstünde olabilir. 
 

 
 

Şekil 30. Çek valf kapağı 
 
Şekil-31' de makine gövdesi üzerinde kullanılan valf bloğu ve lojik valf kapağı görülmektedir. Kapak 
üzerinde körleme ve orifis deliği için setskur kullanılmıştır. Uygulamanın türüne göre başka bir 
uygulamada burada gördüğümüz setskurlar kullanılmayabilir. 
 

 
 

Şekil 31. Hidrolik blok ve lojik valf kapağı 
 
Şekil-31’ de görülen bloğun üstten görünüşü Şekil-32’ de görülmektedir. YKV’ nin yağ giriş -çıkış 
delikleri kapak üzerinde işaretlenmiştir. YKV’ nin görevi; lojiğin açık ya da kapalı olmasını sağlamaktır. 
 

 
 

Şekil 32. Hidrolik blok ve lojik valf kapağı 
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Yukarıda görülen uygulamanın devre şemasını Şekil-33' te görebilirsiniz. Dikkat edilecek olursa 4/2 
YKV’ nin B hattı, kapak üzerinde körlenmiş olup 3/2 normalde açık hale getirilmiştir. X hattından gelen 
akışkan YKV’ nin A kapısından çıkar ve orifis üzerinden geçerek lojik valfin kapalı konumda kalmasını 
sağlar. YKV bobinine sinyal gönderilecek olursa kapama basıncı valfin A çıkışından tanka gönderilir. 
Kapama basıncı sıfırlandığı için lojik açılır ve lojiğin A kapısından gelen akışkan B hattından geçer. 
Orifis, lojiğin kapanma ve açılma hızını düşürür ve basınç şoklarını önler. 
 

 
 

Şekil 33. Lojik valf ve kapağın sembolik gösterimi 
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YENİ TOZ KEÇESİ TEST CİHAZININ TASARIMI VE TOZ 
KEÇESİ PERFORMANSININ DOĞRULANMASI 

 
 

Cem Tanyeri 
Seçkin Semiz 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Uygulamalarda toz keçesi seçimine dikkat edilmese de hidrolik veya pnömatik sistemi dış ortamdan 
izole eden sistemin en önemli unsurlarından biridir. Hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki kontaminasyon, 
silindirin metal parçalarına, sızdırmazlık elemanlarına ve sistemin diğer tüm bileşenlerine önemli 
ölçüde zarar verebilir. Sektörde sık kullanılan toz keçelerinin sızdırmazlık performans testlerini 
gerçekleştirmek için yeni bir test cihazı geliştirmesinin nedeni budur. Bu makale, toz keçesi üzerindeki 
çevresel etkilere göre test cihaz ve ekipmanlarının tasarımına ve performans analizine genel teknik bir 
bakış sağlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Toz Keçesi, Hidrolik, Pnömatik, Test Cihazı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Although the choice of wiper seal is not paid attention to in applications, the wiper seal is one of the 
most important elements of the system which isolates the hydraulic or pneumatic system from the 
external environment. Contamination in hydraulic and pneumatic systems can cause significant 
damage to metal parts of the cylinder, sealing elements, and other components of the whole system. 
This is the reason why Kastas Sealing Technologies develops a new test bench to perform wiper seal 
performance tests. This paper provides us with a technical overview of the design of the wiper seal 
test rig and performance analysis according to environmental effects on the wiper seal. 
 
Key Words: Wiper, Hydraulic, Pneumatic, Test Ring. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sızdırmazlık elemanları sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli makine elemanlarından 
biridir. Gelişen teknolojinin getirdiği birçok farklı sistem, sızdırmazlık elemanları için yeni problemler ve 
çözümler getirmiştir. Hidrolik silindirlerin sızdırmazlığında en çok sorun yaratan konu, çalışma 
ortamındaki akışkanın içindeki yabancı partiküllerin sisteme kaçarak sızdırmazlığın sağlanamamasına 
neden olmasıdır. Bu soruna bir çözüm olarak 1958'de Sneed John, O-ring'e zarar gelmesini önleyen 
bir sızdırmazlık seti geliştirdi [1]. Daha sonra 1997 yılında tek parça dudaklı sızdırmazlık elemanları 
geliştirildi [2]. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan toz keçesi tasarımı 2000 yılında Uwe Siegrist ve 
Otmar Braun tarafından kurulmuştur [3]. 2003 yılında Nick Peppiatt tarafından standart tipte bir sıyırıcı 
conta üzerinde yapılan bir test, tek dudaklı toz keçesinin çift dudaklı toz keçesinden daha fazla 
sızdırdığını kanıtladı [4,5]. 2018 yılında toz keçeleri üzerinde yapılan bir başka çalışmada da sürekli 
gelişen hidrolik silindirlerde sürtünme kuvvetinin belirlenmesi için test çalışmaları yapılmıştır [6]. Toz 
keçeleri üzerinde yapılan bu testler, toz keçesinin silindire takıldıktan sonra basınç uygulayarak sızıntı 
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miktarının ölçülmesi ve ölçülen bu miktarın standartlara ve müşteri taleplerine uygun olup olmadığının 
belirlenmesi ile gerçekleştirilir [7-9]. 
 
Yabancı maddelerin sayımı ile ilgili ISO 4406.2 standardında hidrolik ve yağlama sistemleri için sıvı 
kirlilik kodu ve ölçek numaraları belirtilmiştir. Ayrıca, NAS 1638 sıvı sistemlerinin bileşenlerinin 
(parçalar, hatlar ve bağlantı parçaları gibi) kirlilik seviyesi NAS 1638 standardında sınıflandırılmıştır 
[10,11]. ISO 4406 standardının kullanımında ise farklı bir test tozu olarak ACFTD (Air Cleaner Fine 
Test Dust) kullanılmakta ve partiküllerin değeri verilmektedir [10]. Ancak ISO 4406.2, NAS 1638 ve 
ISO 4406 standartları genel sınıflandırma belirlenmesine rağmen sızdırmazlık elemanlarına özel bir 
standardizasyon yoktur [10,11]. 
 
Literatür incelemelerinde toz keçeleri üzerinde yapılan testlerin sadece sızıntı miktarını belirlemek için 
yapıldığı, partikül sayısının belirlenmediği görülmüştür. Bu nedenle, sızdırmazlık elemanları pazarının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak toz keçelerinin partikül mukavemetini belirlemek ve optimize etmek için 
kullanılacak test cihazının tasarlanması ve üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla üretilen test cihazı, 
toz keçelerini aşıp sisteme geçen partikülleri sayarak, toz keçelerinin sürekli geliştirilmesini sağlayacak 
ve standart hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
 
 
 
 
2. HİDROLİK SİLİDİRLERİN SIZDIRMAZLIK SİSTEMLERİ 
 
Hidrolik silindir, hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren bir devre elemanı olup, doğrusal ve dönme 
hareketi elde etmek için kullanılır. Pompanın ürettiği hidrolik enerji bir silindir yardımıyla doğrusal veya 
açısal harekete dönüştürülür. Bu sistemlerdeki silindirler, uygulama alanına bağlı olarak çeşitli yapı, 
çap ve stroklarda yapılabilmektedir. Genellikle aşırı kuvvet gerektiren sistemlerde kullanılan makine 
elemanlarıdır [12]. 
 
Tablo 1. Hidrolik silindir sınıfları [12]. 
 

Uygulama 
Parametreleri Hafif Hizmet Orta Hizmet Ağır Hizmet 

Basınç Aralığı <100 bar <250 bar >250 bar 
Basınç Spikeleri Yok veya Düşük Maksimum sistem 

basıncının iki katına 
kadar. 

Sistem basıncının 
birkaç katına kadar 

çıkabilir ve uzun 
zaman alır. 

Sıcaklık Aralığı -20/+70 ˚C -30/+100 ˚C -40/+110 ˚C 
Kirlilik Yok veya Düşük Orta kontaminasyonlu 

ortamlarda  
Yüksek düzeyde 

kirlenme ortamlarda  
 
 
Hidrolik silindirlerde farklı tasarım ve malzemelerden üretilen farklı işlevlere sahip sızdırmazlık 
elemanları kullanılmaktadır. Dinamik ve statik sızdırmazlık elemanları, üzerinde belirli bir miktar ön yük 
kuvveti kalacak şekilde sisteme monte edilir. 
 
Hidrolik silindirlerde kullanılan sızdırmazlık elemanlarının çalışma şekilleri aşağıdaki resimde 
gösterilmiştir. Sızdırmazlık elemanları seçiminde uygulama alanı dikkate alınarak en uygun 
sızdırmazlık konfigürasyonu seçilmelidir. Aksi takdirde toz keçeleri ve yataklama elemanları gibi 
elemanların yanlış seçilmesi sistemdeki ana sızdırmazlık elemanlarının performansını etkileyerek 
metal yüzeylerde (delik, çubuk) hasara ve sızıntıya neden olabilir.  
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Şekil 1. Hidrolik silindir gösterimi 
 
 
Toz, çamur, su vb. yabancı maddelerin silindire dışarıdan girmesini önlemek için kullanılan toz 
keçelerinin farklı malzeme ve tasarımlardan yapılmış birçok çeşidi bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Toz keçesi kesiti 
 
 
 
 
3. HİDROLİK AKIŞKANLARIN KİRLİLİK STANDARTLARI 
 
Titreşim, hareketli parçalara sahip makinaların ve bu makinalara bağlı yapıların içindeki dinamik 
kuvvetlerin etkisi sonucu referans bir konum etrafında ortaya çıkan mekanik bir salınım hareketidir. 
Bazen belirli bir görevin yerine getirilmesi için titreşimlerden yararlanılabilir. Genellikle yararlı bir 
proses gerçekleşirken ortaya çıkan titreşimler, yıkıcı ve zararlı bir etki oluşturabilirler. Makinadaki farklı 
parçalar farklı frekanslarda ve genliklerde titreşim yaparlar ve bu aşınma ve metal yorulması gibi 
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarır. 
 
 
3.1 ISO 4406 
 
Parçacık boyutunu ölçmek için en yaygın olarak kabul edilen standart, belirli bir hacimde 4, 6 ve 14 
mikrondan büyük parçacıkların sayısını bildiren üç basamaklı bir format sağlayan ISO 4406'dır. 
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Tablo 2. ISO 4406'ya göre tahsis ölçeği numaraları [10]. 
 

Milimetre başına düşen parçacık sayısı 
> ≥ Ölçek Numarası 

2.500.000 - >28 
1.300.000 2.500.000 28 
640.000 1.300.000 27 
320.000 640.000 26 
160.000 320.000 25 
80.000 160.000 24 
40.000 80.000 23 
20.000 40.000 22 
10.000 20.000 21 
5.000 10.000 20 
2.500 5.000 19 
1.300 2.500 18 
640 1.300 17 
320 640 16 
160 320 15 
80 160 14 
40 80 13 
20 40 12 
10 20 11 
5 10 10 

2,5 5 9 
1,3 2,5 8 
0,64 1,30 7 
0,32 0,64 6 
0,16 0,32 5 
0,08 0,16 4 
0,04 0,08 3 
0,02 0,04 2 
0,01 0,02 1 
0,00 0,01 0 

 
Sonuçlar, 22/18/12 gibi eğik çizgilerle ayrılmış üç sayı olarak sunulmalıdır. Bu sonuç şunları ifade 
eder: 
 
• 20.000'den fazla ve 4 μm'ye eşit veya daha büyük 40 000'e kadar parçacık dahil 
• 1300'den fazla ve 6 μm'ye eşit veya daha büyük 2500'e kadar partikül dahil 
• 20'den fazla ve 14 μm'ye eşit veya daha büyük 40 partikül dahil 
 

 
                  ISO 13/12/9       ISO 16/15/12       ISO 18/16/13      ISO 19/17/14       ISO 23/22/19 
 

Şekil 3. Farklı ISO 4406 hidrolik sıvı sınıflarının görselleri [10] 
 
3.2 NAS 1638  
 
NAS1638, havacılıkta kullanılan hidrolik bileşenler için kirlilik seviyelerinin sınıflandırılması olarak 
tanımlanır. Tablo 3, NAS standartlarının değerlerini gösterir [11]. 100 ml sıvı içerisindeki maksimum 
partikül sayısı, ilgili partikül boyut sınıfına göre belirlenir. 
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Tablo 3: NAS1638E göre ölçek numaraları [11] 
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10

0 
m

l'd
e 

NAS 
Sınıfı 

5-15  
µm 

15-25 
µm 

25-50 
µm 

50-100 
µm 

>100 
µm 

00 125 22 4 1 0 
0 250 44 8 2 0 
1 500 89 16 3 1 
2 1.000 178 32 6 1 
3 2.000 356 63 11 2 
4 4.000 712 126 22 4 
5 8.000 1.425 253 45 8 
6 16.000 2.850 506 90 16 
7 32.000 5.700 1.012 180 32 
8 64.000 11.400 2.025 360 64 
9 128.000 22.800 4.050 720 128 

10 256.000 45.600 8.100 1.440 256 
11 512.000 91.000 16.200 2.880 512 
12 1.024.000 182.400 32.400 5.760 1.024 

 
Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük partiküller bile hidrolik sisteme zarar verebileceğinden görsel 
muayene yeterli değildir. Akışkanı analiz etmek için kullanılan geleneksel yöntemler, gravimetrik, 
laboratuvar analizi ve hat içi partikül sayaçlarını içerir. 
 
Gravimetrik: Gravimetrik yöntem, sıvının bir örneğini parçacıkları yakalayan bir yamadan geçirmeyi, 
ardından tartmayı ve bir mikroskopla incelemeyi içerir. Bu yöntem zaman alıcıdır ve yüksek bir hata 
oranı marjına sahiptir. 
 
Laboratuvar Analizi: Analiz yöntemi, bir şişe numune alıp partikül sayısını, viskoziteyi, su içeriğini, 
kontaminasyonun bileşimini ve diğer birkaç faktörü kontrol edebilen bir laboratuvara göndermektir. 
Muayene sonuçları kapsamlı ve doğrudur, ancak sonuçların gelmesi birkaç gün sürebilir. Örneğin, bir 
numune alınırsa ve iki gün sonra rapor sıvıyla ilgili bir sorun gösterirse, tüm silindirler bu tüpler içinde 
test edilir ve silindir iki gün kontaminasyon riski altındadır. 
 
Hat İçi Partikül Sayaçları: Hat içi partikül sayacı, lazeri sıvı akışı boyunca yönlendirir ve sensörler 
partikül boyutunu ve sayısını algılayarak sürekli ve anında ayrıntılı partikül sayım raporları ve ISO 
temizlik kodları sağlar. Bu gerçek zamanlı bilgi, örneğin sıvı kalitesi iyileşene kadar test etmeyi 
beklemek gibi eylem planları almak için kullanılabilir. Silindir içindeki sıvının temizlik seviyesini 
belirlemek için belirli bir silindirin testi de kullanılabilir. Veriler, temizliği iyileştirmeye yönelik sürekli 
iyileştirme girişimlerinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir. 
 
Bu çalışmada, hidrolik sıvının temizlik seviyesini belirlemek için ISO 4406 ve toz keçesini aşarak test 
düzeneği sistemine giren partikülleri saymak için hat içi partikül sayacı kullanılmıştır. 
 
 
4. Toz Keçesi Test Donanımına Yeni Bir Yaklaşım 
 
Yeni bir test cihazı tasarlamak, belirli bir çalışma prensibinin belirlenmesini gerektirir. Standart bir toz 
keçesi çalışma koşulunu simüle etmek için şematik tasarımı aşağıda örneklenen mekanik tasarım 
gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım sırasında aşağıdaki sınır koşulları belirlenmiştir. 
 
• Çubuk Çapı: 50 mm 
• Çalışma Stroku: 15 – 600 mm 
• Akışkan: HLP46 
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• Doğrusal Hız: 0 – 0,5 m/s, 
• Çalışma Sıcaklığı: 20 – 60 °C, 
 
Test aparatına uygun ölçülerde seçilen test numunesi, çalışma şartlarına göre oluğa monte edilir. Test 
için kullanılacak standartlaştırılmış tozlar ve önceden tanımlanmış parçacık oranı dağılımına sahip 
kumlar kirletici madde odasına doldurulur. Test parametreleri belirlendikten sonra gerekli tüm ayarlar 
HMI üzerinden test cihazına özel tasarlanmış PLC'deki yazılıma yüklenir. 
 
 

         
 

Şekil 4. Test cihazının şematik ve gerçek gösterimi 
 
Testi çalıştırmadan önce sistem, mevcut sıcaklık ayar noktasına ulaşana kadar hidrolik sıvısını 
ısıtmaya başlar. Özel olarak tasarlanmış toz haznesine filtrelenmiş basınçlı hava üflenerek haznede 
bir toz bulutu oluşturulur. Mekanik hareket gerçekleştirilmeden önce, partikül sayacı tarafından hidrolik 
sıvının bir ön test partikül ölçümü yapılır. Doğrusal tahrik silindiri sayesinde dikey olarak 
konumlandırılan test mili döngüsel hareket etmeye başlar. Özel tasarlanmış hidrolik ekipmanlarla 
oluşturulan hidrolik şema, PLC tarafından verilen komutlara göre yağ akışını otomatik olarak yönetir. 
Toz keçelerinin performansını ölçmek için, özel olarak tasarlanmış bir aparata yerleştirilen test 
numunesinin etrafına yağ dökülür. Bu şekilde, test numunesinin performansı, belirtilen test süresi 
boyunca kümülatif olarak ölçülür. Yazılım tarafından belirlenen mesafeye göre sistem periyodik olarak 
partikülleri ölçer. Parçacık ölçümleri, doğrusal hız, yağ akış hızı ve test sırasında toplanan sıcaklık 
verileri mesafeye göre kaydedilir ve raporlanır. Test sonunda test cihazından boşalan yağ, hidrolik 
sıvının boşa gitmemesi için gerekli filtreler ile süzüldükten sonra diğer hidrolik makinelerde kullanılır. 
 

 
 

Şekil 5. Test teçhizatında kullanılan partikül ölçüm cihazı 
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Testleri bu zorlu koşullarda gerçekleştirmek için üstün bir partikül sayma cihazı kullanıldı. Aşağıda 
listelenen sekiz boyutlu kanalda partikül ölçümü mümkündür: 
 
• 4 μm(c), 
• > 6 μm(c), 
• 10 μm(c), 
• >14 μm(c), 
• 21 μm(c), 
• > 25 μm(c), 
• 38 μm(c) ve 
• > 70 μm(c) 
 
Partikül ölçüm cihazı ile PLC arasında hızlı ve kayıpsız veri akışı sağlamak için RS485 haberleşme 
yöntemi seçilmiştir. Bu şekilde, hacimsel akış değeri ve partikül ölçümlerinin sonuçları verimli bir 
şekilde işlenir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Toz Keçelerinin Karşılaştırmalı Test Sonuçları 
 
Piyasada yaygın olarak kullanılan iki toz keçesi, kirlilik miktarını karşılaştırmak için test edildi. Aynı 
boyutlardaki her bir test numunesi, uygun aparata yerleştirildi ve aynı test koşulları altında hassas bir 
şekilde test edildi. Hidrolik sıvıyı 60°C'ye ısıttıktan sonra boğaz döngüsel hareket etmeye başladı. Test 
çubuğunun lineer hızı 0,4 m/s olarak ayarlandı. 25 km'lik test mesafesinin sonunda tüm test verileri 
incelendi. Test sırasında test sıcaklığının 55- 60°C aralığında olduğu gözlemlendi. 
 
Test her iki ürün için 3 kez tekrarlanmıştır. Tüm testler sonunda ortalama değerler dikkate alınır. Bu 
sonuçlar ışığında aşağıdaki grafikte gösterilen veriler elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Test sonuçları 
 
Önceden tanımlanmış parçacık hızı dağılımına sahip standartlaştırılmış tozlar ve kumlar sayesinde, 
parçacık aralığı ne kadar geniş olursa, sayısal olarak ölçeğin o kadar yüksek olacağını tahmin etmek 
mümkündür. Bu tahmin ile ≥4µm sonucunun ≥14µm sonucunun üzerinde olması test sonuçlarının 
güvenilir olduğunu gösterir. 
 
Yukarıdaki grafik üç farklı değerde incelendiğinde sıyırıcı conta, yüksek sıcaklığa ve yoğun kirletici 
ortama rağmen kirletici partiküllerin hidrolik sisteme daha az girmesine izin vererek üstün performans 
göstermiştir. 
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Test Mesafesi 

Partikül Yoğunluğu & Mesafe Grafiği 

Toz Keçesi 1 - Partikül ≥4µm(c) 

Toz Keçesi 1 - Partikül ≥6µm(c) 

Toz Keçesi 1 - Partikül ≥14µm(c) 

Toz Keçesi 2 - Partikül ≥4µm(c) 

Toz Keçesi 2 - Partikül ≥6µm(c) 

Toz Keçesi 2 - Partikül ≥14µm(c) 



  ______________________________________  227  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada, önceden tanımlanmış parçacık hızı dağılımına sahip standartlaştırılmış toz ve kumlara 
karşı toz keçelerinin performanslarını karşılaştırmak için toplamda altı adet numune test edilmiştir. 
Özdeş test numuneleri arasındaki sonuçların benzerliği, test donanımına ve tekrarlanabilirliğine güven 
vermektedir. Malzeme özellikleri ve tasarımında iyileştirme yapılan toz keçesi, muadil ürüne göre 
üstün performans göstermiştir. Bu sayede uzun çalışma ömrü sunarken tüm sistemi güvende tutar. 
 
Hidrolik ve pnömatik silindirlerde kullanılan toz keçeleri hayati önem taşıdığı madencilik, inşaat ve 
tarım gibi çevresel kirleticilerin daha agresif olduğu sektörlerde sisteme girebilecek partikülleri silindire 
ve hidrolik ekipmanların geri kalanına zarar vermesinin önüne geçmektedir. Mevcut toz keçelerinin 
performansları değerlendirilmek, sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak amacıyla üretilen 
yeni test düzeneği ile yeni ürün geliştirmeleri araştırılmaktadır. 
 
Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde toz keçelerinin performansları farklı test koşulları altında 
ölçülecek ve farklı çalışma koşullarının ürün performansına etkileri incelenecektir. Bu sayede ürün 
üzerinde zorlu çalışma koşullarının yarattığı tasarım gereksinimleri belirlenecek ve yeni nesil ürün 
geliştirmelerinin önü açılacaktır. 
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ŞEHİR İÇİ MİNİ EKSKAVATÖR HİDROLİK SİSTEMLERİNDE 
ELEKTRİFİKASYON UYGULAMASI 

 
 

Ahmet Kandeniz 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, elektrikli ve konvensiyonel ekskavatör projeleri mukayesesi ile elektrikli ekskavatörün 
ortaya koyduğu avantajlar ve dezavantajlar, elektrikli ekskavatörün modern konsept tasarımı 
üzerinden ele alınmıştır. Her iki konsept arasındaki farklılıklar, ilgili mobil iş makinesinin egzoz gazı ve 
gürültü emisyonu, enerji verimliliği, ilk yatırım ve işletme maliyetleri gibi farklı perspektiflerden ele 
alınıp değerlendirilmiştir. Mukayese esnasında kullanılan bilgiler sektöründe öncü makine 
imalatçılarından temin edilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına bağlı olarak, elektrikli ekskavatörlerin hava 
ve gürültü kirliliğini azaltma, yüksek verimlilikle çalışmaya bağlı olarak enerji tasarrufu sağlama gibi 
kayda değer avantajları ile yakın bir gelecekte konvensiyonel sistemleri geri planda bırakabileceği 
vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mini Ekskavatör, Elektrifikasyon, Şehir İçi Ekskavatör, Enerji Verimliliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, both of the advantages and disadvantages of the electric excavator are issued through 
the modern concept design of the electric excavator by comparing the electric and conventional 
excavator projects. The differences between two concepts are issued and evaluated from different 
perspectives such as the exhaust gas and noise emission, fuel consumption, initial investment and 
operating costs of the related mobile construction equipment. The information used during the 
comparison was obtained from the leading Machinery Manufacturers in the market. Based on the 
results of this study, it is emphasized that electric excavators may leave conventional systems in the 
background in near future with their remarkable advantages such as reducing air and noise pollution 
and providing energy savings thanks to high efficiency working. 
 
Key Words: Mini Excavator, Electrification, Urban Excavator, Energy efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak kent sayısının artması ve mevcut kentlerin 
büyümesi sonucu hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması önemli ve öncelikli bir amaç haline gelmiştir. 
Bu kapsamda, araç üreticileri daha düşük emisyonlar sağlayacak daha temiz teknolojiler sunmak için 
büyük çaba gösterirken, elektrifikasyon otomotiv sektöründeki ana eğilimlerden biri olmaya devam 
etmektedir. Küresel profesyonel hizmetler şirketi PwC'nin yakın tarihli bir raporuna göre, 2030 yılına 
kadar, satılacak tüm yeni otomobillerin %55' inden fazlasının tamamen elektrikli olabileceği 
öngörülmektedir. Rapora göre geleceğin arabaları bu yeni esnek mobilite çağında elektrikli, otonom, 
paylaşımlı, bağlantılı ve yıllık olarak güncellenebilen araçlar olacaktır. 
 

ELECTRIFICATION APPLICATION IN URBAN MINI EXCAVATOR HYDRAULIC SYSTEMS 



  ______________________________________  229  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
Elektrifikasyona yönelik bu eğilim, binek otomobil pazarı ile sınırlı değildir. Yetkililer çevreye ilişkin 
daha katı düzenlemeler getirerek kirliliği azaltmaya çalışırken, inşaat ve madencilik araçları, şehir 
otobüsleri ve çöp kamyonları hibrit elektrikli güç aktarma organları ile geliştirilmektedir. Şehir içi 
kullanımlar söz konusu olduğunda ise gürültü ve egzoz gazı emisyonunu sıfıra indirgeyerek yaşam 
kalitesini artırmayı amaçlayan elektrikli şehir makineleri söz konusu olmaktadır [1].  
 

 
 

Şekil 1. Şehir içi kullanımı olan elektrikli mini ekskavatör [1]. 
 
 
 
2. ELEKTRİFİKASYONUN MİNİ EKSKAVATÖRLERE ENTEGRASYONU 
 
Kentleşme olgusu insan nüfusunun yer değiştirmesinin ötesinde ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal 
ve teknolojik büyük çaplı dönüşümleri de gerektirir. Bu kapsamda kentsel yaşama adapte olmak tek 
başına insan için yeterli değildir. İnsanoğlu ile birlikte sahip oldukları da kentsel yaşamın 
gerekliliklerine ayak uydurmak durumundadır.  
 
Konvensiyonel ekskavatörlerden mini ekskavötlerin türemesi ile ekskavatörlerin kentsel yaşama 
adapte olması hususunda ilk adım atılmıştır. Ekskavatörlerin iri cüsseleri kentsel yaşamda çalışma 
sahalarını daralmıştır. Mini ekskavatör yapısı konvensiyonel ekskavatörlerin kentsel yaşamda yer 
bulmasını sağlamış ancak sebep oldukları egzoz gazı ve gürültü emisyonlarının etkisini ortadan 
kaldıramamıştır. Bu nokta, kentsel yaşama adaptasyonda ikinci bir adımı zorunlu kılmıştır. Sonuç 
olarak otomotiv sektöründe başlayan elektrifikasyon insiyatifi mini ekskavatörlere de sıçramıştır. Egzoz 
gazı emisyonunu ortadan kaldıran, gürültü emisyonunu yaklaşık %10 oranında azaltan ve yaklaşık 
%40 enerji verimliliği sağlayan elektrifikasyon insiyatifi mini ekskavatörler için kaçınılması güç bir 
çözüm haline gelmiştir. Bu çözümün hangi alt sistemlere nasıl tesir ettiğini daha detaylı anlamak adına 
konvensiyonel ekskavatör yapısını öncelikli olarak anlamak önem arz etmektedir.  
 
2.1. Konvensiyonel Ekskavatörler 
 
Ekskavatörler, genellikle inşaat sektöründe toprağın kazılması, hafriyatın yüklenmesi, ağır yükün 
kaldırılması veya taşınması gibi işlerde kullanılan iş makineleridir. Ekskavatörler diğer iş makinelerinin 
aksine bulunduğu yerde dönme kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle çalışma esnasında konum 
değiştirmeye ihtiyaç duymazlar. Bu durum ekskavatörü daha kullanışlı hale getirerek özellikle 
makinelerin çalıştığı dar alanlarda, bulunduğu pozisyonda tek bir hamle ile dönüş imkanı sağlar. 
Ekskavatörün dönüşünü sağlayan konstrüksiyon, hidrolik motordan tahrik alan bir redüktörün bağlı 
olduğu pinyon dişli mekanizmasından oluşmaktadır [2].  
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Şekil 2. Ekskavatör dönüş hareket sistemi [2]. 
 
Ekskavatörler, başlıca kullanım alanları olan inşaat sektöründe, genellikle kazma ve zemin düzeltme 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra boru döşeme ya da çukur açma gibi işlemlerde de 
kullanılabilirler. Ekskavatörlerin yaygın olarak tercih edilmelerinin ardındaki bir diğer neden ise her 
mevsime uygun çalışma kabiliyetleridir. Çamurlu ve karla kaplı zeminlerde dahi faaliyetlerine verimli 
bir şekilde devam edebilirler. Kullanım sahalarına göre ters kepçeli ekskavatör, çekme kepçe 
ekskavatör, şavul ekskavatör gibi farklı ekskavatör türleri bulunmaktadır. 
 
Ekskavatörler hareket etmelerini sağlayan yapısal organlarına göre iki ana gruba ayrılırlar; Paletli 
Ekskavatör ve Lastik Tekerlekli Ekskavatör [3]. Paletli ekskavatörler ekseriyetle karayolu 
çalışmalarında, peyzaj ve orman işleri gibi alanlarda, belediyelerin küçük çaplı yüklemelerinde veya 
nispeten fazla derinliğe ihtiyaç duyulmayan kazı ve düzenleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Lastik 
tekerlekli ekskavatörler de paletli ekskavatörlere benzer uygulamalarda kullanılmaktadır. Paletli 
ekskavatörler uzak mesafelere, harici araçların nakliyesi ile ulaştırılırken lastik tekerlekli ekskavatörler 
operatör kullanımı ile istenilen yere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Buradaki temel ayrım lastik tekerlekli 
ekskavatörlerin tercih edilmesindeki ana faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Ekskavatör tipleri-Lastik Tekerlekli Ekskavatör(Sol el yönü)-Paletli Ekskavatör(Sağ el yönü) 
[3]. 

 
Konvensiyonel ekskavatörlerde içten yanmalı motordan elde edilen enerji, aracın hareket etmesini 
sağlayan tüm sistemlere farklı şekillerde transfer edilir. Ekskavatörün fonksiyonelliğini yerine getirmesi 
için bünyesinde bulundurduğu sistemler hidrolik yağın basınçlandırılması ve bu durumun kontrol 
edilmesi üzerine kurgulanmıştır. İçten yanmalı motorun hidrolik pompaya aktardığı mekanik enerji, 
hidrolik enerjiye dönüşmektedir. Ardından hidrolik aktüatörler vesilesi ile hidrolik enerji yeniden 
mekanik enerjiye dönüşerek ekskavatörün fonksiyonel hareketlerinin gerçekleşmesi sağlanır. İçten 
yanmalı motor ile başlayan bu serüven, hidrolik pompa, valf grupları, aktüatör ve mekanik yapısal 
eleman ile son bulmaktadır [4]. 
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Şekil 4.  Ekskavatör enerji transfer döngüsü [4]. 
 

Konvensiyonel ekskavatörlerde hareket eden tüm birimler hidrolik aktüatörlerin, içten yanmalı 
motordan hidrolik yağın akışkan enerjisi olarak taşıdığı mekanik enerjiyi kullanması ile 
gerçekleşmektedir. Yürüyüş grubu hidrolik motorlar tarafından tahrik edilmektedir. Benzer şekilde 
ekskavötörün dönüş hareketini sağlayan pinyon dişli sistemi de hidrolik motor tarafından tahrik 
edilmektedir. Ekskavatörün, kazma, küreme gibi fonksiyonlarını icra eden mekanik yapısı farklı hidrolik 
silindirler tarafından tahrik edilmektedir. Temel hali ile muhtelif hidrolik silindirler tarafından kontrol 
edilen ekskavatör hareketleri; kepçe, kule dönüş, bom ve kol hareketleridir. Ekskavatör hidrolik 
sistemi, içten yanmalı motorun tahrik ettiği hidrolik pompanın sisteme sağladığı yağı, mobil tip hidrolik 
valfler ile kontrol ederek sistemin ilgili kısmının çalışmasını sağlamaktadır [5].  
 
Ekskavatör hidrolik sistemlerinde kullanılan hidrolik ürünlerin tipleri üretilecek olan ekskavatöre göre 
farklılık göstermektedir. Örneğin aşağıdaki şekilde yer alan şemada kule dönüşü için sabit deplasmanlı 
pompa tercih edilmiştir. Diğer hareketler için ise değişken deplasmanlı pompa kullanılmıştır. Değişken 
deplasmanlı pompa ile hidrolik yük sinyali üzerinden haberleşebilen mobil oransal valf ise tüm 
hareketlerin kontrolü için kullanılmıştır.  
 

 
 

Şekil 5.  Ekskavatör hidrolik sistem yapısı [5]. 
 
 
 

2.2. Mini Ekskavatörler 
 
Genellikle çalışma ağırlığı 6 tona kadar olan ekskavatörler mini ekskavatörler olarak 
adlandırılmaktadır. Büyük ekskavatörler ile yapılamayacak dar alanlardaki kazı, küreme ve düzenleme 
çalışmalarında hareket ve kabiliyet yeteneklerinden yararlanılabiliyor olmaları, mini ekskavatörlerin en 
büyük avantajı olmaktadır. Mini ekskavatörler, karayolu çalışmalarında, peyzaj düzenlemelerinde, 
kaldırım çalışmalarında, orman işlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Ekseriyetle direkt düzenleme 
gerektiren veya derin kazı gerektirmeyen (maksimum 3 metre derinlik [6]) işlerde kaldırma yükleme 
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faaliyetlerinde kullanılmaktadırlar. Boyutları küçük ve kepçe kapasitesi az olduğu için ağır yükleri 
yüklemede tercih edilmezler. Düşük yakıt kullanımı ve boyutları bakımından karayolu ve ilgili yol yapım 
çalışmalarında önemli bir yere sahiplerdir. 
 

 
 

Şekil 6.  Mini ekskavatör kazma derinlik tablosu [6]. 
 
Mini ekskavatörlerde yapısal olarak ana şasiye entegre 2 adet yürüyüş takımı ve bu yürüyüş takımını 
tahrik eden hidromotorlar bulunmaktadır. Ekseriyetle hafif olmaları hasebiyle mini ekskavatörlerde 
kauçuk paletler yürüyüş takımı olarak tercih edilmektedir. Ana şasinin üzerinde operatör kabini, motor, 
hidrolik pompa ve valflerin olduğu ana gövde bulunmaktadır. Bu gövdeye ana şasiden burçlarla 
entegre edilmiş, uzayıp kısalabilen, kazma işinin yapıldığı bom, kol ve kazıcı kepçe bulunmaktadır. 
Kazı sırasında oluşabilecek fazla hafriyatın düzenlenmesini, sergi ve tesviye yapılmasını sağlayan 
bıçak bölümü hemen yürüyüş takımlarının önünde bulunmaktadır. Makinenin arka tarafına 
konumlandırılmış ağırlıklar kazı esnasında aracın dengesini sağlayarak makinenin devrilmesini 
engellemektedir. Konvensiyonel ekskavatörlerden farklı olarak mini ekskavatörlerin bom ve kolları, sağ 
ve sol yönlere belirli derecelerde ayarlanmış bir mafsal sayesinde dar alanlarda makinenin gövdesini 
döndürmeden dönebilme kabiliyetine sahiptir [7] 
 
 

 
 

Şekil 7.  Bom ve kolların gövdeden bağımsız hareketi [7]. 



  ______________________________________  233  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
2.3. Elektrikli Mini Ekskavatörler 

 
Elektronik sistemlerin zaman içerisindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak hidrolik sistemlerin güç 
yoğunluğuna ulaşacağı kabulü hali hazırda güncelleğini korumaktadır. Bu kabul zamanla hidrolik 
sistemlerin farklı endüstrilerdeki yerlerini elektronik sistemlere bırakacağını öngörmektedir. Bu durum 
elektrikli mini ekskavatör uygulamalarında bir yer değişiminden ziyade her iki teknolojinin iş birliği 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Elektrikli mini ekskavatörlerde içten yanmalı motorun yerini elektrik motoru alırken hidrolik sistemlerde 
radikal farklılıklar görülmemektedir. Elektrikli motorun yanı sıra elektrikli ekskavatörler için diğer bir 
radikal değişiklik ise batarya sistemleridir. Geliştirilen batarya sistemleri ile eletrikli mini ekskavatörler 5 
saate varan aralıksız çalışma temposunu yakalamaktadır. İçten yanmalı motorlu versiyonlarına göre 
elektrikli mini ekskavatörlerin günlük kontrol ve bakım ihtiyaçları cüzi seviyelerdedir. Özellikle içten 
yanmalı motordaki motor sıvıları ile ilgili yapılan takiplerin ve bakımların elektrik motorunda gerekli 
olmaması ciddi manada zaman tasarrufu sağlamaktadır.  
 
Elektrifikasyon insiyatifi araç tiplerine bağlı olarak araçlarda farklı alt sistemlere entegre edilmektedir. 
Elektrikli mini ekskavatörler perspektifinden bakılması durumunda göze çarpan ilk değişim, 
ekskavatörün hareket kabiliyetini icra etmesini sağlayan hidrolik sistemin kalbi olan pompaların tahrik 
alma noktasıdır. Elektrikli mini ekskavatörlerde sistemin hidrolik pompası, geleneksel yöntemin aksine 
sisteme entegre edilen elektrik motoru ile sürülmektedir [8]. Bu değişim, gürültü ve egzoz 
emisyonunun azaltılması, enerji verimliliği ve performans iyileşmesi konularında hayati faydaları da  
beraberinde getirmektedir. 

 
 

Şekil 8.  Elektrikli mini ekskavatörde hidrolik sistem konsept tasarımı [8]. 
 
 
 
3. ELEKTRİKLİ MİNİ EKSKAVATÖR HİDROLİK SİSTEMLERİNDE ELEKTRİFİKASYON ETKİLERİ 
 
3.1. Gürültü ve Egzoz Gazı Emisyonlarının Azaltılması 
 
Belçikalı mühendis Étienne Lenoir 1859'da “Gazlı ve genleşmiş havalı motor” adı altında iki zamanlı 
içten yanmalı bir motorun patentini alarak 1860 yılında elektrik ile ateşlenen ve su soğutmalı ilk içten 
yanmalı motoru geliştirmiştir. Yaklaşık 160 yıllık geçmişe sahip içten yanmalı motorlar insan hayatını 
günümüzde de kolaylaştırmaya devam ederken farklı perspektiflerden değerlendirildiklerinde çevreye 
bir takım zararlarının olduğu da görülmektedir. Gürültü ve egzoz gazı emisyonları bu zararlı etkilerin 
başında gelmektedir.  
 
Açık alanlarda çalışan iş makineleri ve araçların sebebiyet verdiği rahatsız edici sesler bütünü gürültü 
emisyonu olarak adlandırılmaktadır. İnsanların birbirleri ile konuşması esnasında ortaya çıkan seslerin 
şiddeti yaklaşık olarak 40-60 dB’dir. Bunun yanı sıra insan sağlağı açısından zararlı olabilecek ses 
şiddetinin üst limiti yaklaşık olarak 140 dB’dir. İçten yanmalı motorların hali hazırda kullanıldığı mini 
ekskavatörler çevreye yaklaşık olarak 95 dB şiddetinde gürültü yayar. Bu miktar, insanların sağlıklı bir 
şekilde hayatlarını idame ettirmesinin önünde herhangi bir engel teşkil etmezken insanların yaşam 
kalitelerini olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle şehir içi kullanımlarda ön planda olan elektrikli mini 
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ekskavatörlerin çevreye yaydıkları gürültü sevilerinde elektrifikasyon uygulaması ile gözle görülür bir 
miktarda azalma gerçekleştirilmiştir. Bu etkiyi ölçmek için sektöründe lider makine imalatçılarından biri 
Tablo 1. de özellikleri verilen mini ekskavatörün hem içten yanmalı hem de elektrik motorlu 
versiyonlarını üretmiş ve bu versiyonları çeşitli testlere tabi tutmuştur.  
 
Tablo 1. Mini ekskavatör özellikleri 
 

Motor Gücü 30 kW 
Kova Genişliği 500 mm 
Kova Ağırlığı 59 kg 
Kova Hacmi 75 l 
Kova Koparma Kuvveti 2233 daN 
Kule Dönüş Hızı 9.4 r/min 
Hidrolik Sistem Maksimum Debisi 58 l/min 
Hidrolik Sistem Maksimum Basıncı 250 bar 
Bıçak (genişlik x yükseklik) 1500x312 mm 
Maksimum Çekme Kuvveti 1984 daN 
Araç Maksimum Hızı 4.5 km/h 
ISO 6016’ya Göre Nominal Çalışma Ağırlığı 2730 kg 

 
Tablo 1. de özellikleri verilen mini ekskavatör için ISO 6396 standardına uygun yapılan ses şiddeti 
ölçümlerinde Tablo 2. de görülen sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Tablo 2. Ses şiddeti ölçüm sonuçları 
 

Kullanılan Motor Tipi Araç İçi Hissedilen Ses Şiddeti Çevreye Yayılan Ses Şiddeti 
İçten Yanmalı Motor 78 dB 93 dB 

Elektrik Motoru 74 dB 84 dB 
 
Elde edilen sonuçlar dikkatle incelendiğinde araç içi ses seviyesinde %5, çevreye yayılan ses 
seviyesinde ise yaklaşık %10 mertebesinde iyileşme olduğu görülmektedir.  
 
Araçlarda kullanılan benzin ve dizel yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan kimyasal gazlar egzoz yolu 
ile havaya atılmaktadır. Havaya aktarılan kimyasal gazların oluşturduğu hava kirliliği egzoz emisyonu 
olarak tanımlanmaktadır. Egzoz emisyonunun başlıca bileşenleri Karbon oksitleri, Azot oksitleri, 
Kükürtlü bileşenler, Hidrokarbonlar ve Aldehitler’dir. Her geçen gün artan dünya nüfusu ile birlikte 
doğru orantılı olarak araç sayıları da artış göstermektedir. Bu yüzden ilgili zehirli gazların insan 
sağlığına ve çevreye olan zararı da artış göstermektedir. Hava ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için 
araçların egzoz gazı emisyonları azaltılmalı, mümküse ortadan kaldırılmalıdır.   
 
Bilindiği üzere elektrik motorları çalışma esnasında egzoz emisyonu gerçekleştirmemektedirler. Bu 
avantajları sayesinde diğer tüm elektrikli araçlarda olduğu üzere elektrikli mini ekskavatörlerde de 
elektrifikasyon uygulaması neticesinde egzoz emisyonu %100 olarak azaltılmış, bir başka deyişle 
tamamen ortadan kaldırılmıştır.  
 
 
3.2. Enerji Verimliliği ve Performans İyileşmesi 
 
Enerji verimliliği, yapılmakta olan bir işin, niteliğinden ve niceliğinden ödün vermeksizin mevcutta 
olduğundan daha az enerji harcanarak yapılmasıdır. Performans ise bir işi yapan sistemin, o işle 
amaçlanan hedefe yönelik olarak sistemin nereye varabildiğini, başka bir deyişle sistemin neyi 
sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır. Bu iki kavram, bağımsız olarak da 
değerlendirilebilirken, elektrikli mini ekskavatör özelinde maliyet değişkeni devreye girdiğinde ilgili 
kavramların birbiriyle girift ve doğru orantılı bir ilişkisi olduğu görülmektedir [11]. 
 
Elektrifikasyon insiyatifinin sağladığı enerji verimliliği ve performans iyileştirilmesi ile birlikte neden 
olduğu ilk yatırım maliyetlerindeki artışı etraflıca anlamak için öncelikli olarak elektrifikasyon 
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insiyatifinin araç üzerindeki konsepti nasıl değiştirdiği anlaşılmalıdır. Elektrikli mini ekskavatör 
üzerindeki hidrolik sistem en temel hali ile; elektrik motoru tarafından tahrik edilen hidrolik bir pompa, 
pompanın ürettiği akışı gerekli aktüatörlere dağıtan bir hidrolik valf, hidrolik enerjiyi mekanik enerjie 
dönüştüren hidrolik aktüatörler ve hidrolik yağın depolanması, filtrelenmesi gibi özellikleri barından bir 
hidrolik rezervuardan ibarettir [8]. İçten yanmalı motorlu mini ekskavatörlerdeki hidrolik sistem yapısı 
da elektrikli mini ekskavatördekine oldukça benzerdir. İçten yanmalı motorlu mini ekskavatörler 
piyasaya çıktığı dönemde ilk olarak sabit deplasmanlı pompalar ile hidrolik sistemleri tasarlanmıştır. 
Enerji verimliliğinden ziyade fonksiyonelliğin ön planda olduğu bu dönemde, hidrolik sistemlerdeki 
kayıplar neredeyse %80-%90 mertebelerine ulaşmaktaydı. Bu durumu iyileştirmek adına değişken 
deplasmanlı pompalar sabit deplasmanlı pompaların yerini almıştır. Değişken deplasmanlı pompalar 
ile yaşanılan kayıpların %30-%40 mertebelerine indirilmesini sağlamıştır. Son yıllarda ise 
elektrifikasyon insiyatifinin etkisi ile kayıpların %20-%25 mertebelerine indirildiği görülmektedir.  
 
Elektrik motorlarının sürece dahil olması ile maliyet, verimlilik ve performans gibi parametreler dikkate 
alınarak farklı hidrolik sistem tasarımları yapılmaktadır [9]. Örneğin sabit hızlı elektrik motor, değişken 
deplasmanlı pompa ve kapalı merkez valf konsepti bir alternatifken, değişken hızlı elektrik motoru, 
sabit deplasmanlı pompa ve açık merkez valf farklı bir konsept olarak tercih edilebilmektedir. Burada 
belirleyici olan maliyet, enerji verimliliği ve performans parametrelerinin mukayese edilmesi sonucu 
elde edilen verilerdir.   
 

 
 

Şekil 9.  Hidrolik sistem alternatif tasarımları [9]. 
 
Alternatif sistemlerin birbirleriyle mukayese edilerek ortaya çıkan enerji verimliliğini saptamak için 
yapılan bir çalışmada, aynı fiziki özelliklere sahip 3 elektrikli mini ekskavatör 3 farklı hidrolik sistem 
tasarımı ile donatılmıştır. Referans olarak aynı fiziki özelliklere sahip içten yanmalı motorlu mini 
ekskavatör de testlere dahil edilmiştir.  
 

1. Sistem 1: İçten yanmalı motor, sabit deplasmanlı pompa, açık merkez valf (hidrolik yük 
sinyalli) 

2. Sistem 2: Sabit hızlı elektrik motoru, değişken deplasmanlı pompa, açık merkez valf (hidrolik 
yük sinyalli) 

3. Sistem 3: Değişken hızlı elektrik motoru, sabit deplasmanlı pompa, açık merkez valf (hidrolik 
yük sinyalli) 

4. Sistem 4: Değişken hızlı elektrik motoru, sabit deplasmanlı pompa, kapalı merkez valf 
(elektronik yük sinyalli) 

 
Ölçümler her bir ekskavatörün 4 saat boyunca sürekli olarak 90°’ lik kazı yapması esnasında 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerde Sistem 1’in belirtilen iş için harcadığı güç 21 kWh iken sırasıyla 
Sistem 2’ nin 15,5 kWh, Sistem 3’ ün 15 kWh ve Sistem 4’ ün 13 kWh olduğu tespit edilmiştir [10]. 
Yapılan testler esnasında sabit hızlı elektrik motoru kullanılan senaryoda içten yanmalı motor 
opsiyonuna göre yaklaşık olarak %25 oranında enerji verimliliği sağlandığı görülmektedir. Ancak 
burada kullanılan pompanın deplasman tipi de değiştiği için ortaya çıkan fark yanıltıcı olabilir. Bu 
noktada Sistem 1 ve Sistem 3’ün mukayese edilmesi daha doğru sonuç verecektir. Bu perspektiften 
bakıldığında aynı hidrolik sistemin değişken hızlı elektrik motoru ile sürülmesi durumunda %28 
oranında enerji verimliliği sağladığı görülmektedir. Öte yandan hidrolik sistem tasarımında yapılacak 
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değişiklikler ile enerji verimliliğinin daha da artırılabileceği görülmektedir. Bu perfpektifle Sistem 3 ve 
Sistem 4 göz önüne alındığında hidrolik valf tipindeki değişimin %28 olarak saptanan enerji 
verimliliğini %38 bandına çektiği görülmektedir. Tipik olarak kullanılan açık merkez valfler hidrolik yük 
sinyallidir. Burada anlatılmak istenen, çalışmakta olan aktüatörlerin basınç bilgilerinin hidrolik yağ ile 
hidrolik valfin ilgili kısmını bilgilendiriyor olmasıdır. Sistem 4’ te kullanılan kapalı merkez eletronik yük 
sinyalli valfte ise aynı bilgi elektronik bir sensör yardımı ile algılanıp hızlıca sistemin kontrolcüsüne 
iletilmektedir. Bu sayede sistemin ihtiyaca göre pozisyon alması daha hızlı gerçekleşmektedir.  
 

 
 

Şekil 10.  Farklı hidrolik sisteme sahip ekskavatörlerin harcadığı güç eğrisi [10]. 
 
Elektrifikasyon insiyatifi ile gerçekleştirilen sistemlerin enerji verimliliği noktasında ortaya koyduğu 
performans açıkça görülmektedir [10]. Bu durumun getirdiği avantajların yanı sıra bazı dezavantajları 
da bulunmaktadır. Elektrikli mini ekskavatörlerde elektrifikasyon insiyatifinin uygulanması sonucu araç 
üzerindeki alt sistemlerin kompleksitesi artmıştır. Hidrolik yük sinyalli valflerin değişken deplasmanlı 
pompalar ile haberleşmesi için harici bir kontrolcüye ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak elektronik yük 
sinyalli valflerin verdiği sinyale göre elektrik motorunun devrini ayarlamak için harici bir kontrolcüye ve 
yazılıma ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan bu insiyatif ile aracın işletme maliyeti azalsa da, ilk yatırım 
maliyeti artış göstermektedir. Elektrifikasyon insiyatifinin enerji verimliliği&performans ve 
maliyet&sistem kompleksitesi arasındaki ilişkisi aşağıda görülmektedir [11]. 
 

 
 

Şekil 11.  Elektrikli mini ekskavatörlerde performans&enerji verimliliği ve maliyet&sistem kompleksitesi 
ilişkisi [11]. 
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SONUÇ 
 
Elektrifikasyon insiyatifinin şehir içi mini elektrikli ekskavatör hidrolik sistemlerine etkisi gürültü ve 
egzoz gazı emisyonu, enerji verimliliği&performans perspektiflerinden incelenmiştir.  
 
İçten yanmalı motorun yerine elektrik motor kullanılmasının hidrolik ekipmanların çeşitliliğine de bağlı 
olarak beraberinde getirdiği avantajlar ve dezavantajlar sektöründe öncü makine imalatçıları 
tarafından yapılan test sonuçlarına göre ortaya konmuştur. Elektrik motorunun sahne alması ile: 
 

1. İçten yanmalı motorların egzoz emisyon etkisinin %100 oranında azaldığı bir başka deyişle 
tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. 

2. İçten yanmalı motorlu mini ekskavatörlerin kabin için gürültü seviyesinin %5, çevreye yaydığı 
gürültü seviyesinin %10 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 

3. İçten yanmalı motorlu mini ekskavatörlere göre maksimum %38 oranında enerji verimliliği 
sağlandığı tespit edilmiştir. 

4. Sistemlerin kompleksitesi ve ilk yatırım maliyetleri artarken, işletme maliyetlerinin azaldığı 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] SARI, H., ERCAN, Y, “Ekskavatörlerin Hidrolik Tasarimlarina Esas Olacak Temel Parametrelerin 

Belirlenmesi ve Teknik ve Ekonomik Yönden Optimum Hidrolik Elemanlarin Seçimi”, IV. ULUSAL 
HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ, 2005. 

[2] KELEN, F., “Motorlu Taşıt Emisyonlarının İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri”, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014. 

[3] Volvo, “Global Marketing Pamphlet”, 2020. 
[4] JCB, “Electric Mini Excavator 19C-1E”, 2020. 
[5] PARKER HANNIFIN, “Mobile Hydraulics, PH_HY19-1012US”, 2019. 
[6] PwC Electrification Report, 2020. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ahmet Kandeniz 
 
1990 yılı İstanbul doğumludur. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendislik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı 
üniversitenin Makine Fakültesi, Makine Teorisi ve Anabilim Dalı’ nda yüksek öğrenimini tamamlayarak 
2019 yılında Yüksek Mühendis ünvanını almıştır. 2014-2016 yılları arasında HPS Hidrolik Proje 
Sistem Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. de Proje ve Satış Mühendisi olarak çalışmıştır. 2016-2018 yılları 
arasında ENTEK Otomasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. de sırasıyla Ürün Müdürü ve Teknik Müdür 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE PNÖMATİKTE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ AMAÇLI YAPAY ZEKÂ (AI) UYGULAMASI 

 
 

Fikret Kemal Akyüz 
Çiğdem Gündoğan Türker 
 
 
 
 
 
ÖZET 

İşletmeler için ekoloji ve ekonomi artık karşıt hedefler değildir. Aksine, bu iki güç arasındaki etkileşimi 
iklim koruma önlemleri şeklinde yönetmek, işletmelerin temel görevlerinden biri haline gelmiştir. 
Otomatik endüstriyel süreçlerin sayısı dünya çapında artmaya devam ederken, otomasyon teknolojisi, 
verimlilik önlemleri söz konusu olduğunda büyük potansiyele sahip bir sektördür. Dijitalleşme ve Yapay 
Zekâ (AI) bu çalışmaları desteklemekte ve hızlandırmaktadır.  

Pnömatik Enerji, verimlilik önlemleri kapsamında önemli bir role sahiptir. Dijital ortamda Pnömatik 
enerjiyi izlemek, anormallik tespiti ve kayıpların belirlenmesi popüler hale gelmektedir. Buna ilave 
olarak konunun tamamına sürdürülebilirlik kapsamında bütünsel yaklaşmak oldukça önemlidir. Festo 
için temel bileşenler “Enerji Verimliliğini destekleyen ürünler kullanmak”, “Doğru tasarım ve 
boyutlandırma”, “Enerji verimliliği servisleri” ve “Eğitim ve danışmanlıktır”.  

Bu bildiride; pnömatik sistemlerde, bakım, kalite ve enerji verimliliği gibi konularda yapay zekâ 
uygulaması ile sürdürülebilirliği destekleyen efektif bir çözüm örneği sunulmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ (AI), Sürdürülebilirlik, Pnömatik, Enerji Verimliliği, Dijitalleşme, 
Anormallik Tespiti (Anomaly detection), Sağlık skoru 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Ecology and economy for businesses are no longer opposing goals. On the contrary, managing the 
interaction between these two forces in the form of climate protection measures has become one of 
the main tasks of enterprises. As the number of automated industrial processes continues to increase 
worldwide, automation technology is a sector with great potential when it comes to efficiency 
measures. Digitalization and Artificial Intelligence (AI) support and accelerate these studies.  
 
Pneumatic Energy has an important role within the scope of efficiency measures. Monitoring 
Pneumatic energy, detecting anomalies and identifying losses are becoming popular in the digital 
environment. In addition, it is very important to approach the whole issue holistically within the scope 
of sustainability. Key components are “Using products that support Energy Efficiency”, “Correct design 
and sizing”, “Energy efficiency services” and “Training and consulting”.  
 
In this paper; an example of an effective solution that supports sustainability with the application of 
artificial intelligence in pneumatic systems, such as maintenance, quality and energy efficiency, is 
presented. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, AI, Sustainability, Pneumatics, energy efficiency, Digitization, 
Anomaly detection, Health Score 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) APPLICATION FOR SUSTAINABILITY AND ENERGY EFFICIENCY IN PNEUMATICS 
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1. GİRİŞ 
 
Dünyamızın imkanları ve kaynakları gittikçe azalmakta ve yeterli gelmemektedir. Global ısınma, 
azalan hayvan sayısı, azalan doğal kaynaklar ve azalan tarım alanları ile devam edilmesi durumunda 
yaşam için ciddi riskler söz konusudur. Bu nedenle, birçok alanda daha az tüketim, enerji verimliliği, 
doğal enerjilerin kullanımı gibi çalışmalar ile tüm dünyada önlemlerin alınması teşvik edilmektedir. 
Enerji verimliliğini artırmaya yönelik basit önlemler bile iklim değişikliği ve ekonomik faydalar 
sağlayacaktır. Enerji verimli düşünmek, daha fazla üretkenlik ve dolayısıyla daha düşük enerji tüketimi 
için ilk adımları atmak her zaman değerlidir.  
 
Genel olarak Verimliliği artırmak için; akıllı mühendislik, enerji verimli ürünler ve çözümler, eğitim ve 
danışmanlık yoluyla uzmanlık geliştirme ve hizmetler aracılığıyla işletimde basınçlı hava sistemlerinin 
optimizasyonu şeklinde stratejileri izlemek gerekmektedir. Modern yazılım araçlar, enerji açısından 
verimli sistem tasarımına ulaşmayı çok daha kolay hale getirir. Enerjinin daha verimli kullanımı, valf ve 
valf terminali seviyesi, tahrik seviyesi, elektrikli otomasyon çözümleri için motorlar ve kontrolörlerden 
yüksek verimli basınçlı hava hazırlığına kadar geniş bir çözüm yelpazesi oluşturulmalıdır. Yeni 
sistemlerin kapsamlı planlamasından çok yüksek sistem basınçlarını azaltmak veya sızıntıları tespit 
etmek ve onarmak gibi basit önlemlere kadar, enerji verimliliğini artıran her eylem, Dünya 
ekosisteminin geleceği için önemli bir adımdır [1]. 
 
Almanya’da yapılan çalışmalara göre Almanya’da endüstride kullanılan enerjinin %7’si basınçlı hava 
olup, son derece pahalı bir enerji türüdür. Basınçlı hava; dış ortamdan alınan atmosfer havasının bir 
kompresör kullanılarak belirli bir oranda sıkıştırılması ile elde edilmektedir. Elektrik enerjisinin olduğu 
her yerde elde edilebilen ve depolanabilir olması nedeniyle endüstride en çok tercih edilen enerji 
kaynaklarından birisidir. Diğer taraftan verimliliği çok düşük bir enerji türüdür. Kompresörün kullandığı 
elektrik enerjisinin çoğunluğu ısı enerjisi olarak boşa gitmektedir. Her ne kadar bu enerji ısıtma için 
kullanılabilecek olsa da pratikteki uygulamalarda bu çözüm çok azdır. Sonuç olarak, basınçlı hava 
sistemlerinin verimi oldukça düşüktür [2]. 
 
Sürdürülebilir anlayışla çalışmak isteyen işletmeler için Pnömatik sistemlerde enerji verimliliği önemli 
bir konu olmaktadır. Bu sistemlerde, enerji tüketimini düşürmek sadece çevre için değil, aynı zamanda 
bütçesel olarak da avantaj sağlamaktadır. Şekil 1’de gösterildiği gibi ortalama basınçlı hava maliyeti 
hesabı; 1 Nm3 basınçlı havanın maliyeti modern kompresörler kullanılsa dahi günümüzde kabaca 
0,025€ mertebelerine yükselmiştir. Elbette bu rakam değişen enerji maliyetleri ile sürekli değişmektedir 
ancak, esas olan Premium kompresörlerin 90-120 Wh/ Nm³ (6 bar’a sıkıştırmak için) ihtiyaç 
duymalarıdır. Bu durumda; Şekil 2’de listelendiği gibi basınçlı hava tüketiminin azaltılması ve 
verimliliğin arttırılması için uygulamalar yapılması gerekmektedir [3]. 
 

 
Şekil 1. Ortalama basınçlı hava maliyeti hesabı 

 
Günümüzde hayatın her noktasına teknoloji ile birlikte taşınan ve kullanımı yaygınlaşan yapay zeka 
(AI) kavramı, sanayideki dijital dönüşüm sonucunda endüstriyel süreçlerde hızla yer almaktadır. 
Endüstriyel sistemlerde veri ve veriye dayılı tanı, analiz ve karar verme süreçleri çok önemli 
olmaktadır. Yüzeysel bir zekâ düzeyinde reaktif olarak çalışarak, açıkça tanımlanmış görevleri yerine 
getirmeye odaklanan örüntü tanıma, karakter veya metin tanıma, görüntü tanıma gibi uzman sistemler 
endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü bir yapay zekâ ile mantıksal akıl yürütme, belirsizlik 
karşısında bile karar verme yeteneği, planlama ve öğrenme yeteneği, doğal dilde iletişim kurabilme ve 
daha yüksek bir hedefe ulaşmak için tüm becerileri birleştirme gibi faydalar oluşturulabilmektedir. 
Ayrıca bir çok akademik çalışmaya konu olan farklı yapay zeka yöntemleri, gelişen teknoloji ile birlikte, 
sanayide kullanılabilecek seviyeye erişmiştir. Endüstriyel kullanım amaçlı olarak yapay zeka 
yöntemleri üzerine çeşitli yazılımlar geliştirilmiş, birçok teknoloji devi firma yapay zeka uygulamaları 
alanına önemli yatırımlar yapmıştır. 
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Şekil 2. Basınçlı Hava Sistemlerinde Verimlilik çalışmaları 
 
Festo firmasının geliştirdiği Otomasyon Deneyimi (Festo AX) yazılımı, yapay zeka (AI) ve makine 
öğrenmesi ile verilerin analiz edilerek verimliliğin artırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, kalite 
kayıplarının önlenebilmesi için yeni iş modellerinin oluşturulması sağlanabilmektedir. Bu bildiride; 
pnömatik sistemlerde, bakım, kalite ve enerji verimliliği gibi konularda yapay zekâ uygulaması ile 
efektif bir çözüm örneği sunulmaktadır. Dijitalleşme ile enerji tüketiminin daha şeffaf hale 
getirilebilmesi, izlenebilir olması ve yapay zekâ ile anormal durumların tespit edilmesi uygulamasına 
değinilecektir. Bu kapsamda bildirinin ikinci bölümünde makine öğrenmesi ve endüstride yapay zekâ 
hakkında kısa bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde pnömatik silindir izleme ve sağlık skoru 
uygulamasını Festo AX yazılımı ile gerçekleştirilmesi sunulmaktadır. Sistemden toplanan veriler ile 
öğrenme ve normal çalışma sırasında elde edilen sonuçlar grafiksel olarak verilmektedir. Bildirinin en 
son bölümünde sonuçlar yorumlanmaktadır. 
 
 
 
 
2. MAKİNE ÖĞRENMESİ VE ENDÜSTRİDE YAPAY ZEKA  
 
Makine öğrenmesi, belirli görevleri yerine getirmeleri için sistemden alınan verilerle öğrenen 
algoritmaların tasarımını ve geliştirme süreçlerini içermektedir. Sistemde oluşan sorunların 
çözümünde gereken adımları uygulamak için öğrenen bilgisayarları kapsar. Uygulamada, 
programcıların gerekli her adımı belirlemesinden ziyade, makinenin kendi algoritmasını geliştirmesine 
yardımcı olmak daha etkili olmaktadır. Makine öğrenmesinde hedefin doğru belirlenmesi, 
değişkenlerin ve sistemin verilerinin toplanması ve hazırlanması problemin çözümünde en önemli 
adımdır.  
 
Yapay zekâ ile makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlaması 
amaçlanmaktadır. Yapay zekâ, bir makinenin "öğrenme" ve "problem çözme" gibi "bilişsel" işlevleri 
taklit ettiğinde genel olarak uygulanmış olur. Sağlıklı yapay zekâ öğrenmesi için verilerin 
değerlendirilmesi ve hazırlanması sistemin anormalliklerini tespit etmek ve önlemleri uygulamak için 
temel olmaktadır.  
 
Endüstri giderek dijitalleşmektedir. Ürünlerin ve makinelerin planlamasını, tasarımını ve üretim 
operasyonlarını yapılandırmak ve yüksek kaliteli, daha hızlı ve uygun fiyatta, esnek ve daha verimli 
süreçler için veriler toplanmakta, işlenmekte ve analiz edilmektedir. Yapay Zekâ kullanan makineler ile 
bu süreçlerde toplanan verilerden kendi başlarına çalışan sistemler oluşturulmaktadır. 
 
Şekil 3’de bir makine öğrenmesi sisteminde anormallik tespiti ve sınıflandırma (Anomally Detection 
and Classification) örneğinin adımları gösterilmektedir [4]. 
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Şekil 3. Anormallik tespiti ve sınıflandırma  
 
 
 
 
3. YAPAY ZEKA İLE PNÖMATİK SİLİNDİR İZLEME VE SAĞLIK SKORU UYGULAMASI  
 
Yapay Zekâ ile enerji izleme ve sağlık skoru uygulaması, pnömatik sistemlerde örnek olarak bir silindir 
üzerinde gözlemlenebilmektedir. Şekil 4’de verilen sistemde silindire kumanda eden pnömatik valf 
tetiklendikten sonra EL.1 sensöründen kurtuluncaya kadar geçen Reaksiyon zamanı 1, EL.2 
sensörüne ulaşana kadar geçen hareket zamanı 1 ve sonrasında valfe giden sinyal kesildikten sonra 
oluşan reaksiyon zamanı 2 ve hareket zamanı 2 PLC ile ölçülerek, silindirin her çevrimi için bu 
değerler kayıt altına alınır. 
 

 
 

Şekil 4. Yapay Zekâ ile pnömatik sistem uygulaması 
 
Oluşturulan sistemde iki ana konu ile yapay zekâ (AI) uygulaması yapılmaktadır. Şekil 5’deki resimde 
görülen uygulama sisteminde; sol tarafta görülen bir pinpon topu vakum ile tutularak “pick and place” 
uygulaması yapılmaktadır. Yatay ve düşey hareket için pnömatik silindirler kullanılmıştır. Bu 
silindirlerden yatay olanı ile AI deneyi gerçekleştirilmektedir. Vakum yapmak üzere yazılım (SW) ile 
seçilebilen iki farklı vakum jeneratörü kullanılmıştır. Biri sürekli üfleyerek çalışan, diğeri ise içerisindeki 
sensör ile istenen vakum değerine ulaşınca üflemeyi durdurup enerji tasarrufu sağlayan ürünlerdir. Bu 
sayede doğru ürünü seçerek yapılabilecek enerji tasarrufunu gösterme imkânı yaratılmıştır. 
 
Sol tarafta, düşey çalışan bir elektro-mekanik eksen, bu ekseni tahrik eden servo motor ve sürücüsü 
bulunmaktadır. Eksen iki farklı nokta arasında PtP (Point to Point) çalışır. Düşey eksene ilave ağırlıklar 
konarak sistem sağlığı için arıza durumu oluşturulmaktadır. Her iki sistem de aynı PLC ile kontrol 
edilmekte ve istenen veriler OPC UA ile Edge Device’a aktarılmaktadır.  
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Şekil 5. Uygulama Sistemi 

 
 
3.1 Yazılım Platformu  
 
Festo Otomasyon Deneyimi (Festo Automation Experience-Festo AX); bileşenlerin, makinelerin ve 
sistemlerin durum izleme ve tahmini bakımına yönelik Yapay Zekâ (AI) kullanan bir yazılım 
uygulamasıdır. Sistemden toplanan veriler, örneğin çalışma zamanına dayalı bakım önerileri yapmak 
ve böylece daha verimli bakım sağlamak için kullanılabilir. Veriler analiz edilerek verimliliğin 
arttırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, kalite kaybının önlenmesi için çözümler gerçekleştirilir. 
"AX Core" uygulaması temel çerçeveyi sağlar, tahmini bakım (Festo AX Bakımı) ve enerji verimliliği 
(Festo AX Enerjisi) modülleriyle genişletilebilir [5]. 
 

 
 

Şekil 5. Festo AX yapısı 
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Şekil 5’de Festo AX yapısı görülmektedir [4]. Bir çözümün gerçekleştirilmesi için önce verinin 
toplanması işlemi “Connectivity” olarak tanımlanmaktadır. Endüstride birçok eski kontrol cihazı 
mevcuttur ve bunlardan bilgi toplamak oldukça zahmetli ve maliyetli bir iş olmaktadır. Toplanan Veriler 
ile ‘Edge Device’ içerisinde yürütülen bir çözüm oluşturulmaktadır. Festo AX, gerçek zamanlı olarak 
verilerin analizini gerçekleştirir. Özellikle, yapay zekâ modülünün kullanılması durumunda lisanslama 
gerekmektedir.  
 
 
3.2 Toplanan Veriler ve Yapay Zeka ile Oluşturulan Sağlık Skoru 
 
Sistem sürekli çevrimde çalıştırılmış ve Şekil 6’ da grafik olarak görülen veriler kaydedilmiştir. 
Kaydedilen veriler ile sistemin modellenmesi yapılmıştır. Öğrenme sürecinden sonra Festo AX, silindir 
için Şekil 7’ de verilen “sağlık skorunu” üretmeye başlamıştır. Sağlık skoru %0-%100 arasında 
tanımlanmaktadır. 
 

 
Şekil 6. Öğrenme ve Normal çalışma durumunda toplanan Veriler 

 
 

 
Şekil 7. Sağlık skoru 

 
Sisteme dahil edilen kaçak oluşturma vanası yardımı ile uygulama test edilmiştir. Bir miktar kaçak 
oluşturulduğunda Şekil 6’ da görüldüğü gibi kırmızı renkli sapmalar kaydedilmiştir.  Oluşturulan bu 
anormal durum AI ile otomatik olarak tespit edilip, söz konusu pnömatik silindir için sağlık skoruna 
dönüştürülmektedir. Uygulamada Sağlık skorunun %95-99 seviyesinden %40-60 seviyelerine indiği 
gözlemlenmiştir.  
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Günümüzde, sürdürülebilir şekilde hareket eden işletmeler aynı anda birden çok konuyu ele almak 
durumundadır. Bir yandan yasal iklim koruma gereklilikleri karşılanmalı, diğer yandan ise karbon nötr 
üretim ile daha fazla sosyal kabul sağlama hedefi yeni rekabet alanları ve yeni rekabet avantajları 
sağlamaktadır. Ayrıca, enerji tüketimini düşürmek sadece çevre için değil, aynı zamanda bütçe için de 
avantaj sağlamaktadır. 
 
Endüstride veriye dayalı karar vermek çok önemli hale gelmiştir. Veriler, yazılım ve yapay zeka 
yardımıyla analiz edilerek verimlik arttırılabilir, enerji maliyetleri azaltılabilir, kalite kayıpları önlenebilir, 
üretim süreçleri optimize edilebilir ve yeni iş modelleri oluşturulabilmektedir. İlerleyen yıllarda yapay 
zekanın kullanımı standart bir çözüm haline dönüşmesi beklenmektedir. 
 
Bu çalışmada, “anormallik belirleme” uygulaması bir pnömatik silindir kullanılarak deneysel olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu örnekte olduğu gibi bir fabrikadaki tüm mevcut silindirlerin, tahrik elemanlarının, 
basınçlı hava sisteminin yapay zekâ ile takip edilmesi konusunda yürütülen projeler mevcuttur.  
 
Diğer taraftan, yapay zekâ uygulamaları teknolojiden bağımsızdır. Önemli olan verilerin toplanması 
olup hangi teknolojinin kullanıldığı önemli olmamaktadır. Özellikle, maliyet konusu dikkate alındığında 
bu tür çözümler günümüzde daha ziyade çok yoğun (7/24) çalışan, duruşa tahammülü olmayan 
makine ve süreçler için daha ilginç hale gelmektedir. Herhangi bir arızanın ne zaman oluşabileceği çok 
basit kurallar ile tanımlanamıyor ise yapay zeka kullanımı iyi bir alternatif olabilmektedir. 
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developer çalışmaya başladı ve şu anda Müşteri Çözümleri Müdürü olarak çalışmaya devam 
etmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 
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YAĞ ENJEKTELİ VİDALI KOMPRESÖRLERDE PNÖMATİK 
YAĞ GİRİŞ HATTININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 

 
 

Buğrahan Bahadır 
Batur Abalıoğlu 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yağlı vidalı kompresörlerde vida bloğuna giden yağ debisinin makine performansına önemli ölçüde 
etkisi vardır. Bu çalışmada pnömatik hortum çapları değiştirilerek vida bloğuna geri dönüş yapan yağ 
debilerinin değişimleri ve bu değişimlerin makine performansına etkisi testlerde incelenmiştir. Testler 
sırasında pnömatik hortum çapının, kompresörün farklı çalışma basınçlarında ve motor devirlerinde 
performans değerlerine etkisi de gözlemlenmiştir. Elde edilen test sonuçlarında çalışmanın 
gerçekleştirildiği kompresör için performans, enerji verimliliği ve enerji maliyeti kıyaslamaları yapılıp 
optimum pnömatik hortum çapına karar verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Kompresör, Yağ Debisi    
 
 
 
ABSTRACT  
 
In oil injected screw compressors, the oil flow to the airend has a significant effect on the machine 
performance. In this study, the changes in the oil flow rates returning to the airend by changing the 
pneumatic hose diameters and the effects of these changes on the machine performance were 
examined in the tests. During the tests, the effect of the diameter of the pneumatic hose on the 
performance values of the compressor at different operating pressures and motor speeds were also 
observed. In the test results obtained, performance, energy efficiency and energy cost comparisons 
were made for the compressor where the study was carried out and the optimum pneumatic hose 
diameter was decided. 
 
Key Words: Energy Efficiency, Compressor, Oil Flow Rate 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Yağlı vidalı kompresörler kompakt yapısı, sürekli olarak çalışabilmesi ve yüksek verimliliği gibi 
avantajlarından dolayı basınçlı hava sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağlı vidalı 
kompresörlerde, basınçlandırma ünitesi olan vida bloğuna yağ enjeksiyonu yapılarak rotorların ve 
rulmanların yağlanması, basınçlı havanın geri kaçışının engellenmesi ve basınçlandırma işlemi 
gerçekleşirken rotorların ve havanın soğutulması sağlanmaktadır [1]. Yağlı vidalı kompresörlerde 
kullanılacak yağ miktarını belirlerken basınçlandırma ünitesi olan vida bloğunun ihtiyaç duyduğu yağ 
debisi dakikada yaklaşık olarak 2-3 tur atacak şekilde hesaplanıp belirlenmektedir. 3 turdan daha fazla 
olmasının tercih edilmeme sebebi yağın ömrünü kısaltacağından, makinenin bakım sürelerinin 
kısalmasına sebep olur. 2 turdan daha az olması ise kompresör yağ tankının gereğinden büyük 
yapılmasına sebep olur.  Makinede kullanılmakta olan yağın miktarının az kaldığı durumlarda 
kullanılmakta olan yağın ömrü daha kısa olur ve belirli bir süreden sonra verimli bir şekilde soğutma 
performansı sağlamaz hale gelir [4]. 

THE EFFECT OF OIL INJECTION ON ENERGY EFFICIENCY IN OIL INJECTED SCREW COMPRESSORS 
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Yağlı vidalı kompresörlerin içinde kapalı bir yağ çevrimi vardır. Makinede yağ sadece basınç farkıyla 
hareket etmektedir. Bu sebepten dolayı makinenin vida geri dönüş hattında kullanılan pnömatik 
hortum çapları yağ debisini direkt olarak etkiler [9]. 
 
Denklem 1‘deki Bernoulli denkleminden basınç farkının sebep olduğu yağın hız değeri ile vida geri 
dönüş pnömatik hattındaki borunun alanının çarpılmasıyla vida geri dönüş yapan yağın debisi 
bulunmaktadır.  
 

                  𝑃𝑃1 +  1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌12 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ1 =  𝑃𝑃2 + 1

2
𝜌𝜌𝜌𝜌22 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ2                                               (1) 

 
𝐴𝐴 =  𝜋𝜋𝜋𝜋

2

4
ℎ2                                                                    (2) 
 

𝑄𝑄𝑦𝑦𝑦𝑦ğ =  𝐴𝐴 ∗ 𝜌𝜌                                                                   (3) 
 
Vida bloğuna geri dönüş yapan yağın debisinin makinenin performansına direkt olarak etkisi vardır. 
Yağ debisinin az olması durumunda vida bloğu içirişindeki rotor çifti ve rulmanları yetersiz 
yağlanmasından dolayı zarar görebilir. Vida bloğundaki basınçlı havaya yeterli soğutma 
sağlanamadığı için yüksek sıcaklıklarda çıkış yapar. Bu da makinenin hararet durumuna girmesine 
sebep olur [5].  
 
Yağ debisinin yüksek olduğu durumlarda ise vida bloğunun rotorlarına giden yağ miktarı artacağı için 
rotorlar dönüş yaparken rotorlara düşen yük artacağından dolayı daha fazla şaft gücü ihtiyacına sebep 
olacaktır [6]. Yağın sistemdeki bir görevi ise rotorlardaki basınçlı havanın geri kaçaklarını 
engellemektir fakat bunun için sistemdeki yağ debisinin yaklaşık %1’i dahi yeterlidir. Bunun sonucunda 
makinenin enerji verimliliği ve maliyetlerini kötü etkilenecektir.  
 
Denklem 4’de vida bloğunun gerçekleştirilen basınçlandırma için gerekli olan şaft gücünün 
hesaplanmaktadır.  
 

𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝑃𝑃1𝑄𝑄 ∗ �
𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
� ∗ ��𝑃𝑃2

𝑃𝑃1
�
𝑘𝑘−1
𝑘𝑘 − 1� + 𝑊𝑊𝐿𝐿                                                           (4) 

 
Denklem 5’de basınçlandırma için gerekli olan mekanik şaft gücünden makinede kullanılan elektrik 
motorunun verimliliği, fan gücü ve kullanılıyorsa sürücü kayıpları hesaplamalara eklenerek makinenin 
ihtiyaç duyduğu elektriksel güç bulunarak kompresörün paket gücü elde edilmiş olur. 
 

𝑊𝑊𝑝𝑝 =  𝑊𝑊𝑠𝑠
ɳ𝑚𝑚

+ 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑦𝑦𝑓𝑓 + 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿                                                      (5) 
 
Denklem 6’da makinenin özgül gücü hesaplanmıştır. Kompresörlerde özgül güç makinenin verimliliğini 
temsil etmektedir. Özgül gücün düşük olması makinenin daha verimli olduğu anlamına gelmektedir. 
Özgül gücün birimi ise 1 m3/min hava üretmek için kaç kW elektrik tüketilmesi gerektiği şekilde 
açıklanır. 
 

𝑆𝑆.𝑃𝑃 =  𝑊𝑊𝑝𝑝
𝑄𝑄

                                                                              (6) 
 
Şekil 1’de yağlı vidalı kompresörlerdeki basınçlı hava ve yağ hattının akış şemasının olduğu şematik 
diagram görülmektedir. Atmosferden emiş yapılan hava vida bloğunda basınçlandırılır, vidadan çıkış 
yapan basınçlı hava yağ ile havanın seperasyon işlemi için yağ tankına giriş yapar. Burada yağ ile 
havanın ayrıştırma işlemi gerçekleştikten sonra basınçlı hava ile yağın soğutma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için hava ve yağ radyatörlerine giriş yapar. Soğutma grubunda radyatörün ihtiyaç 
duyduğu soğutma havası fan ile sağlanmaktadır. Soğutma işlemi gerçekleştirilen basınçlı hava 
kompresörden çıkış yapar. Soğutulmuş yağ ise yağ filtresinden geçirilerek vida bloğuna geri dönüş 
yapar. 
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Şekil 1. Kompresör Akış Şeması [11] 
 
Çalışmalarda test aşamasına geçmeden önce makinenin farklı ölçülerdeki pnömatik hatlarda test 
edileceği basınç, frekans değerlerinin olduğu tablo oluşturuldu. Bu tablo dahilinde testlere başlandı. 
 
Tablo 1. Test Koşulları 
 

Motor 
Gücü (kW) 

Pnömatik Hattın 
Çapı (mm) Basınç (bar) Motor Hızı (hz) Motor Hızı 

(rpm) 

250 

14 7 58 1740 
13,4 7 58 1740 
13 7 58 1740 

12,5 7 58 1740 
12,1 7 58 1740 

250 

14 7 49 1470 
13,4 7 49 1470 
13 7 49 1470 

12,5 7 49 1470 
12,1 7 49 1470 

250 

14 10 51 1530 
13,4 10 51 1530 
13 10 51 1530 

12,5 10 51 1530 
12,1 10 51 1530 

250 

14 10 40 1200 
13,4 10 40 1200 
13 10 40 1200 

12,5 10 40 1200 
12,1 10 40 1200 

250 

14 13 42 1260 
13,4 13 42 1260 
13 13 42 1260 

12,5 13 42 1260 
12,1 13 42 1260 
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Test Düzeneği 
 
Yapılan makine performans testleri ISO-1217 standartlarına göre yapılmıştır. Testlerde debi ölçüm 
cihazı olarak Sonic Nozzle debimetresi kullanılmıştır. Sonic Nozzle debimetresi ile basınçlı hava 
ölçümündeki tolerans %0.2 seviyelerinde olduğu için tercih edilmiştir. Makine toplam güç ölçümü için 
HIOKI 3197 güç analizörü kullanılmıştır. Vida basınçlı yağ geri dönüş hattına yağ debimetresi montajı 
yapılarak, yağ debisi ölçümleri yapılmıştır [3].  
 
Enerji Tasarrufu  
 
Paris anlaşması, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi kapsamında imzalanan yeşil 
mutabakat anlaşması ile Dünya’da enerji verimliliğinin önemi her ülke için giderek daha da önemli bir 
duruma gelmektedir. Bunun yanı sıra da özellikle COVID-19 pandemisinden sonra hızla artan enerji 
maliyetleri ise endüstrilerde enerji maliyetlerini düşürmek isteyenlerin itici güçleri haline gelmiş 
durumdadır. Endüstrilerde tüketilen ortalama elektrik tüketimi ise ortalama %18’i önemli bir yatırım 
malı olan kompresörlerden gelmektedir. Bu sebeple, endüstrilerde kompresörler elektrik tüketimlerini 
optimize etmek için önemli bir yatırım malı olarak kabul edilmektedir. Artan enerji maliyetleri ile artık 
kullanıcılar ilk yatırım maliyetinden ziyade, 10 yıllık işletme maliyetlerini referans olarak almaktadır.  
 
Vidalı kompresörlerde yapılan birçok makine optimizasyonundan bir tanesi de bu çalışmada yapılan 
vida geri dönüşündeki basınçlı yağ hattının optimizasyonudur. Bu çalışma ile makinenin hararet 
durumu ve enerji tüketimi optimizasyonu sonucu 13 mm pnömatik çap uygun kabul edilmiştir ve bunun 
sonucu olarak 250 kW olan bir kompresörde 10 yıllık bir işletme zamanında yılda 8000 saat çalışması 
durumda, 31.000 € tasarruf elde edilebilmektedir. Bu yapılan çalışmalar sonucunda makinenin özgül 
gücünde %0.9 oranında iyileştirme sağlanmıştır. 
 
Tablo 2. 10 Yıllık Toplam Maliyet Karşılaştırması 
 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Farklı pnömatik çaptaki hatlar ile çalışma kapsamında makine performans testleri tamamlandı. 
Testlerde farklı pnömatik hat çaplarında makinenin toplam olarak elektriksel gücü olan paket güç 
değerleri, vida bloğu içerisinde çıkış yapan basınçlı havanın ve makinenin verimliliğini temsil eden 
spesifik güç değerleri grafikler ile kıyaslanmıştır. 
 
Yapılan çalışmalarda, makine içindeki komponentlerin maksimum çalışma sıcaklıklarının uygunluğuna 
göre makinenin hararet durumu da gözlemlenmiştir. Makinenin hararet durumundaki ana kriter, 
basınçlandırma ünitesi hava-yağ çıkış sıcaklığının 110°C’yi geçmemesidir. Çalışmaların sonucunda, 
tercih edilen yağ geri dönüş çapının bu kriteri sağlamasına dikkat edilerek optimizasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Bu optimizasyon çalışmasında, vida geri dönüş çapı azaltıldıkça, makinenin hararet 
durumuna yaklaşırken, paket gücün azaldığı gözlemlenmiştir. 

3.626.435 € 

3.615.596 € 

3.595.121 € 3.592.712 € 

3.583.077 € 

3.570.000 € 

3.580.000 € 

3.590.000 € 
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10 Yıllık Toplam Maliyet Karşılaştırması 
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Tablo 3. Paket Güç 
 

 
 
Tablo 3’te makinenin farklı pnömatik hat çaplarındaki paket güç değerleri kıyaslanmıştır. Testlerde de 
görüldüğü gibi pnömatik hat çapı büyüdükçe vidaya geri dönüş yapan yağ debisi arttığı için makinenin 
paket gücü artmaktadır. 
 
Tablo 4. Vida Çıkış Sıcaklığı 
 

 
 

Tablo 4’te makinenin farklı pnömatik hat çaplarındaki basınçlı havanın vidadan çıkış sıcaklığı değerleri 
kıyaslanmıştır. Pnömatik hat çapı büyüdükçe vidaya geri dönüş yapan yağ debisi arttığı için vida bloğu 
içindeki soğutma performansı daha rahat olduğundan basınçlı havanın vida bloğu içinden çıkış yapma 
sıcaklıkları daha düşüktür. 
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Tablo 5.  Spesifik Güç 
 

 
 
Tablo 5’te makinenin farklı pnömatik hat çaplarındaki makinenin spesifik güç değerleri kıyaslanmıştır. 
Pnömatik hat çapı büyüdükçe vidaya geri dönüş yapan yağ debisi arttığı testlerde de gördüğümüz gibi 
makinenin paket güç değerleri artıyor ve bunu sonucunda da spesifik güç değerleri hat çapı arttıkça 
artmaktadır. 
 
 
Tablo 6. Yağ Debisi 
 

 
 
Tablo 6’da farklı basınç ve hat çapında vidaya geri dönüş yapan yağ debileri kıyaslanmıştır. Hat çapı 
arttıkça vidaya geri dönüş yapan yağ debisi artmaktadır. Testlerde de görüldüğü gibi makinenin 
çalışma basıncı arttıkça vidaya geri dönüş yapan yağ debisi de artmaktadır. Bunun sebebi yağlı vidalı 
kompresörlerde yağ makine içinde basınç farkına göre kapalı çevrim olarak dolaşmaktadır. Yağın 
makine içinde hareket ettiği iki bölüm arasındaki basınç farkı arttıkça vidaya geri dönüş yapan yağ 
debisi de artmaktadır.  
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Tablo 7. Spesifik Güç vs Vida Çıkış Sıcaklığı 
 

 
 
Tablo 7’de farklı basınçlı yağ hattı çapındaki makinenin spesifik güç ve basınçlı havanın vidadan çıkış 
sıcakları kıyaslanmıştır. Spesifik güç makinenin verimliliğini, vida çıkış sıcaklığı ise makinenin hararet 
durumunda olup olmadığını temsil ettiği için ikisi için optimum olacak hat çapı olan 13 mm’lik hat 
çapının uygun olacağına karar verilmiştir.  
 
Tablo 8. Test Sonuçları 
 

Pnömatik Hat 
çapı (mm) 

Basınç 
(Bar) 

Motor Hızı 
(Hz) 

Motor Hızı 
(rpm) Ortam Sıcaklığı (°C) Vida Çıkış Sıcaklığı (°C) 

14 7 58 1740 21,15 84,6 

13,4 7 58 1740 21,3 85,5 

13 7 58 1740 21,4 86,5 

12,5 7 58 1740 21,5 87,8 

12,1 7 58 1740 21,55 88,5 

 
Makinenin hararet durumunda olup olmadığının kontrol edilmesinin asıl sebepleri, makine içinde 
basınçlandırma ünitesi olan vida bloğunun malzeme özelliklerinden dolayı maksimum olarak 110 
derece basınçlı hava-yağ karışımında sürekli olarak çalışmaya uygun olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu sebeple ortam ve vida çıkış sıcaklıkları arasındaki değişim, pnömatik basınçlı yağ hattı çapı 
değiştikçe gözlemlenmiştir. Ortam testler boyunca yaklaşık olarak 21°C seviyelerinde kalmıştır. Vida 
çıkış sıcaklıkları ise hat çapının değişimine göre 84,6 ile 88,5 °C arasında değişmiştir. Bu kompresör 
maksimum 43°C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir. Bu sebeple ortam sıcaklığı 43°C olduğundaki 
duruma göre bir yaklaşım yapıldığında 13 mm pnömatik hat çapı tercih edildiğinde vida çıkış 
sıcaklıklarımız 108,5°C seviyelerinde olması beklenir. 110°C’nin altında olduğu için bu soğutma 
performansı makine için yeterli düzeydedir. 
 
Sonuç olarak, makine soğutma performansı başarılı bir şekilde optimize edilirken, güç tüketiminde 
sağlanan %0.9luk bir enerji tasarrufu ile kullanıcılara 10 yıllık enerji maliyetinde 31.000€ tasarruf elde 
edilmesini sağlamıştır.  
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TERİMLENDİRME 
 
1) 𝑃𝑃1 = Atmosfer Basıncı (Pa) 
2) 𝑃𝑃2 = Vida Ünitesi Çıkış Basıncı (Pa) 
3) 𝜌𝜌 = Yoğunluk (kg/m^3) 
4) 𝜌𝜌1 = Tank Yağ Hızı (m/s) 
5) 𝜌𝜌2 = Vida Dönüş Yağ Hızı (m/s) 
6) 𝑄𝑄𝑦𝑦𝑦𝑦ğ = Yağ Debisi ( L

𝑚𝑚𝐿𝐿𝑓𝑓
) 

7) 𝑊𝑊𝑠𝑠 = Şaft Gücü (𝑘𝑘𝑊𝑊) 
8) 𝑊𝑊𝐿𝐿 = Mekanik Kayıplar (𝑘𝑘𝑊𝑊) 
9) 𝑄𝑄 = Hava Debisi (m3

min
) 

10) 𝑊𝑊𝑝𝑝 = Toplam Paket Güç (kW) 
11) 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑦𝑦𝑓𝑓 = Fan Gücü (kW) 
12) 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿 = Sürücü Kayıpları (kW) 
13) ɳ𝑚𝑚 = Motor Verimliliği (%) 
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PNÖMATİKTE PİEZO TEKNOLOJİSİ 
 
 

Levent Kumyol 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Piezo teknolojisi, elektrik enerjisi ve hareket enerjisi arasında geçiş imkanı sağlaması sayesinde çok 
sayıda sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojinin kullanışlı özellikleri farklı alanlarda 
gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları ile geliştirilerek verimliliği ve tedarik edilebilirliği önemli ölçüde 
artmıştır. Günümüzde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin tüm üretim süreçlerinde kaçınılmaz olması 
nedeniyle piezo teknolojisinin kullanıldığı sektörlerdeki stratejik önemi artar. 
 
Bu bildiride piezoelektrik etkinin ne olduğu, hangi cihazlarda ve sektörlerde etkin olarak kullanıldığı 
açıklandıktan sonra özellikle otomasyon sektörünün vazgeçilmez unsurlarından olan pnömatik 
elemanlarda nasıl kullanıldığı ve sağladığı avantajlar aktarılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kontrollü Pnömatik, Piezoelektrik, Verimlilik, Enerji tasarruf, Dijitalleşme 
 
 
ABSTRACT 
 
Piezo technology has started to be used in many sectors, thanks to its ability to switch between 
electrical energy and motion energy. The useful features of this technology have been improved with 
R&D studies carried out in different fields, and its efficiency and supply have increased significantly. 
Today, due to the fact that sustainability and digitalization are inevitable in all production processes, its 
strategic importance in sectors where piezo technology is used increases. In this paper, after 
explaining what the piezoelectric effect is, in which devices and sectors it is used effectively, how it is 
used and the advantages it provides, especially in pneumatic elements, which are indispensable 
elements of the automation sector, will be explained.  
 
Keywords: Controlled Pneumatic, Piezoelectric, Efficiency, Energy saving, Digitalization 
 
 
 
 
1.Giriş 
 
Piezo teknolojisi sağladığı avantajlar ile sağlıktan elektroniğe pek çok sektörde kullanılır. Yenilikçi 
teknolojinin tercih edildiği alanlardan bir tanesi olan pnömatik endüstrisine sistemin kazandırdığı 
avantajlar ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle küçük boyutları ve hassasiyetleri sayesinde önceki 
ürünlere oranla çok daha efektif sonuçlar elde etmek mümkün.  
 
Basınç ayarlama ve akış hızını sürekli kılma basitçe sağlanır. Bu sayede hem harcanan enerji azalır 
hem de destek ünitesi olarak ihtiyaç duyulan parçalara gerek kalmaz. Örneğin, standart bir solenoid 
valf kullanıldığında bobine sürekli olarak enerji verilmesi gerekir. Bununla birlikte piezo valflerde 
yapılması gereken tek şey başlangıç akımı vermektir. Bir kez şarj olduktan sonra yeni nesil valfin akım 
tüketimi neredeyse sıfır seviyelerinde gerçekleşir. Piezo teknolojisi ile basıncın kontrol altına alınması 
ve düzenlenmesinde sağladığı yenilikler pnömatik teknolojisinden faydalanan araçların kompaktlık 
seviyesini de yükseltir. Piezo teknolojisinden yararlanılan ürünlerin çalışma prensipleri, kullanım 
alanları, otomasyonda sağladığı kazanımlara göz atarak enerji verimliliğinde arzu ettiğiniz seviyeye 
çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.  

PIEZO TECHNOLOGY IN PNEUMATICS 
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Pnömatikte nasıl kullanıldığına geçmeden önce piezoelektrik etkinin detaylarına ve günümüzde farklı 
sektörlerde geldiği noktaya kısaca göz atacağız.  
 
 
 
2. Piezoelektrik 
 
2.1. Tanımı, çalışma şekli ve tarihçesi  
 
Piezoelektrik, belirli dielektrik malzemelerin bir elektrik alanı varlığında fiziksel olarak deforme olma 
veya tersine mekanik olarak deforme olduğunda bir elektrik yükü üretme özelliğidir. Piezoelektrik, 
doğru koşullar altında belirli kristal yapılarla yükün kendiliğinden ayrılmasından kaynaklanır. 
Kendiliğinden polarizasyon olarak adlandırılan bu fenomen, elektron bulutlarının kendi atom 
merkezlerine göre yer değiştirmesinden, yani pozitif iyonların kristal hücreleri içindeki negatif iyonlara 
göre yer değiştirmesinden kaynaklanır. Böyle bir durum bir elektrik dipol üretir. Piezo malzeme, Şekil 
1'de gösterildiği gibi, kuvvetli bir elektrik alanına tabi tutularak herhangi bir yönde makroskopik 
polarizasyon sergilemeye indüklenebilir. Polarizasyon, dış yüzeylerde biriken elektrotlar boyunca 
~2350 volt/mm (60 V/mil)'lik bir alan uygulanarak gerçekleştirilir. Polarize edildikten sonra, ferroelektrik 
malzeme, zıt bir alan veya yüksek sıcaklık tarafından depolanıncaya kadar polarize kalacaktır. 
 
Piezoelektrik terimi (Yunanca: piezein, sıkmak veya bastırmak anlamına gelir) . 1880'de Pierre Curie 
ve Jacques Curie, kuvars (SiO2) ve diğer tek kristallerde mekanik bir stresle orantılı bir elektrik yükü 
üreten (direkt) piezoelektrik etkiyi keşfetti. Uygulanan voltajla orantılı geometrik bir gerinim olan ters 
piezoelektrik etki de kısa sürede fark edildi (Şekil 1). O zamandan beri, kuvars en iyi bilinen ve yaygın 
olarak kullanılan piezoelektrik malzemelerden biri olmuştur. 
 
Piezoelektrik etkinin keşfinden 1940'lara kadar gelişmeler sürdü. Bu dönemde üreticiler sadece 
"doğal" piezoelektrik malzemelerle çalıştılar. İlk ciddi uygulamalardan biri, ultrasonik bir denizaltı 
dedektörü geliştiren Fransız bilim adamı Langevin tarafından tanıtıldı. Bu dönüştürücü, kütleleriyle 
rezonans frekansını yaklaşık 50 kHz'e düşüren iki çelik plaka arasına yapıştırılmış ince kuvars 
kristallerinden oluşur. Yüksek frekanslı su altı sinyalleri iletti. Geri dönen yankının zamanını ölçerek, su 
altı nesneleri veya su derinliği tespit edildi.  
 
Daha sonraları seramik telefon kartuşları, hidrofonlar, güçlü sonar uygulamaları, küçük mikrofonlar, 
seramik ses tonu dönüştürücü, röleler ve diğerleri geliştirildi.  
 
 

 
Şekil 1. Piezoelektrik Etki 
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2.2 Piezoelektrik uygulamaları 
 
Piezoelektrik malzemeler genellikle tanınmasa da günlük hayatımızdaki sayısız uygulamada önemli bir 
rol oynamaktadır. Sabahları evde çalar saatimizin piezo zili bizi uyandırır. Arabamızda yakıt verimliliği 
piezoelektrik yakıt enjeksiyonu ile artırılıyor, hava yastığımız piezoelektrik hızlanma sensörü 
tarafından kontrol ediliyor ve park ettiğimizde ultrasonik park sensörü bizi çarpışmalardan koruyor. İş 
mikroskopları veya hassas makineler çok hassas piezoelektrik motorlar ve sensörler kullanır veya 
fabrikada piezo dönüştürücülü bir ultrasonik temizleme banyosu iş parçalarımızı veya araçlarımızı 
temizler. Peki ya piezo mürekkep püskürtmeli yazıcılar veya sabit disk sürücüsü konumlandırması. 
Cep telefonlarımız piezoelektrik dokunsal geri bildirim kullanır ve fotoğraf kameraları bir piezo motorla 
kamera odağını bizim için ayarlar. Hastanede piezoelektrik ekoskopi cihazları vücudumuzun içine 
bakar veya MRI ile izlenen mikrocerrahi için piezo motorlar kullanılır. Eve döndüğümüzde yemeğimizi 
gazlı ocakta veya piezo ateşleyicili barbeküde pişiriyoruz. Piezoelektrik malzemelerin uygulamaları her 
yerde mevcuttur. Günde en az on kez piezoelektrik etkiden yararlanırız. Bu bölümde piezoelektrik 
malzemelerin kullanıldığı bu ürünleri daha yakından tanıyacağız. 
 
 
2.2.1 Basınç sensörleri 
 
Dinamik basınç değişikliklerinin ölçülmesinde piezoelektrik basınç sensörlerinin kullanılması, 
geleneksel elektromekanik basınç sensörlerinin kullanılmasına göre daha güvenilir sonuçlar 
vermektedir. Bunun nedeni, piezoelektrik cihazların herhangi bir körük veya herhangi bir mekanik 
bağlantıya ihtiyaç duymadan bir gerinim ölçer veya yer değiştirme sensörü ile birlikte yüksek frekans 
tepkisi ve sinyal dönüşümüne sahip olmasıdır. 
 
Piezoelektrik basınç sensörleri, uygulanan basınç tarafından üretilen bir piezoelektrik eleman 
üzerindeki voltajı ölçerek bu etkiden yararlanır (Şekil 2). Çok sağlamdırlar ve çok çeşitli endüstriyel 
uygulamalarda kullanılırlar. Belirli bir statik kuvvet, sensör boyunca karşılık gelen bir yük ile sonuçlanır. 
Ancak bu, yalıtım, dahili sensör direnci, elektronikler vb. nedeniyle zamanla azalacaktır. Sonuç olarak, 
piezoelektrik sensörler normalde statik basıncı ölçmek için uygun değildir. Çıkış sinyali, sabit basınç 
varlığında bile kademeli olarak sıfıra düşecektir. Bununla birlikte, geniş bir frekans ve basınç 
aralığında basınçtaki dinamik değişikliklere karşı hassastırlar. Bu dinamik hassasiyet, çok yüksek 
basınçlı bir ortamda bile basınçtaki küçük değişiklikleri ölçmekte iyi oldukları anlamına gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Piezo basınç sensörü ve çalışma prensibi 

 
2.2.2 Aktüatörler  
 
Piezoelektrik aktüatörler, voltaj uygulandığında yüksek kuvvet kapasitesine sahip küçük bir yer 
değiştirme üreten cihazlardır (Şekil 3). Ultra hassas konumlandırma ve statik veya dinamik durumlarda 
yüksek kuvvetlerin veya basınçların üretilmesi ve kontrolü birçok uygulamada kullanılabilirler. 



  ______________________________________  257  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Aktüatör konfigürasyonu uygulamaya bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Piezoelektrik yığın veya 
çok katmanlı aktüatörler, piezoelektrik disklerin veya plakaların üst üste istiflenmesiyle üretilir; yığının 
ekseni, bir voltaj uygulandığında meydana gelen doğrusal hareketin eksenidir. Tüp aktüatörler, iç ve 
dış elektrotlar arasına bir voltaj uygulandığında yanal ve boylamsal olarak büzülen monolitik 
cihazlardır.  
 
Geleneksel elektromanyetik aktüatörlerle karşılaştırıldığında, yığın aktüatörler aşağıdaki benzersiz 
avantajlara sahiptir 
 

• Basit tasarım  
• Az hareketli parça, aşınma ve yıpranma yok  
• Yüksek güvenilirlik 
• Her birim alan için yüksek kuvvet 
• Sınırsız çözünürlük 
• Vakum & temiz oda uyumlu  
• Düşük enerji tüketimi  
• Manyetik alan yaratmaz ve etkilenmez 
• Hızlı tepki  
• Düşük sıcaklık dayanımı 

 
Bu aktüatörler, oransal valflerde, elektrik rölelerinde, optik modülasyonda, titreşim sönümlemede ve 
hızlı veya hassas hareket kontrolü gerektiren diğer uygulamalarda kullanılır. Tıbbi uygulamalarda, 
ultrason görüntüleme, düşük sıcaklıklar veya güçlü manyetik alanlara sahip ortamlarda çalışabilirler. 
Küçük bir alanda büyük miktarda kuvvet üretebilirler. Yüksek hızlanma oranlarıyla neredeyse anında 
yanıt verebilirler. Son derece yüksek hassasiyet derecelerine ulaşabilirler. Yalnızca iş gerçekten 
yapılırken güç tüketirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Bu piezo aktüatörler  180 µm strok ile 4500N itme kuvveti uygulayabiliyorlar ve sadece 
191mmX25mm boyutundalar 

 
 
2.2.3 Optik ayar 
 
Bazı optiklerin geniş bir frekans tepkisi ve minimum sayıda hareketli parça ile ayarlanması veya 
modüle edilmesi gerekir. Piezoelektrik aktüatörler genellikle uzun bir hizmet ömrü boyunca hızlı ve 
doğru kontrol sağladıkları için bu tür uygulamalarda kullanılır. 
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Bir aynanın veya kırınım ızgarasının açısının, bir sinyale göre hassas bir şekilde değiştirilmesi 
gerekebilir. Bu tür uygulamalara genellikle optik veya fizik deneylerinde rastlanır. Dünyamızda 
kullanılan teleskoplar atmosferik değişimlere maruz kalırlar. Uzay araçlarındaki optikler hareket ve 
titreşime maruz kalırlar. Bu gibi durumlarda, optiklerin bir kontrol sistemi aracılığıyla gerçek zamanlı 
olarak ayarlanması gerekebilir. Bu görüntü çözünürlüğünü engelleyebilecek sapmaları ortadan 
kaldıracaktır. Birçok fiber optik dönüştürücü, lazerin çıkışını modüle etmek için piezoelektrik 
aktüatörlere güvenir. 
 
 
2.2.4 Piezoelektrik motorlar  
 
Piezoelektrik malzemeleri kullanmanın bir avantajı, özelliklerinin kesin ve tahmin edilebilir olmasıdır. 
Böylece, besleme gerilimi kontrol edildiği sürece bir piezoelektrik aktüatörün genleşmesi ve büzülmesi 
hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Bazı motor tasarımları, bir rotoru veya lineer elemanı hassas 
artışlarla hareket ettirmek için piezoelektrik elemanları kullanarak bu durumdan yararlanır. Bazı 
piezoelektrik motor tasarımlarıyla nanometre mertebesinde hassasiyet elde edilebilir. Piezoelektrik 
motorlar geniş bir frekans aralığında çalışır ancak tipik olarak en iyi düşük frekans aralığında çalışır. 
Piezoelektrik motorlar, doğal hassasiyetlerine ek olarak, güçlü manyetik alanların veya kriyojenik 
sıcaklıkların olduğu ortamlarda veya normal koşullarda kullanılabilir. Bir kontrol sistemi aracılığıyla 
gerçek zamanlı olarak ayarlanır. Bu, aksi takdirde görüntü çözünürlüğünü engelleyebilecek sapmaları 
telafi edecektir.  
 
Standart bir elektrik motoru ile piezoelektrik motoru arasındaki hassasiyet farkı şaşırtıcıdır. Bir daire 
oluşturma görevini düşünün. Yüksek hassasiyetli bir elektrik motoru bu daireyi 30.000 küçük harekete 
ayıracaktır. Bir piezoelektrik motor, aynı daireyi 600.000 küçük harekete ayırabilir ve şaşırtıcı bir 
hassasiyet seviyesi sağlar. Nanometreye kadar hareketi kontrol edebilen piezoelektrik motorlar 
geliştirildi. Bu hassasiyet seviyesi, tıbbın geleceği için oldukça önemli. Doktorlara mikroskobik robotik 
cerrahi ile yardımcı olmada daha büyük bir rol oynamaya başladıkça, tekrarlayan hareketler üzerinde 
ultra hassas kontrol gerekli olacak ve inanılmaz yeni kontrol seviyelerine sahip piezoelektrik motorlar 
gerektirecektir. Ayrıca, piezoelektrik motorların geleneksel motorlara göre muazzam enerji ve tasarruf 
sağlaması  ve en yeni nesil Piezo Motion motorlarının düşük maliyeti onları hemen hemen her türlü 
proje için uygun hale getirir. 
 
Piezoelektrik motorlar, tıbbi tedavide yer alan MRI makineleri gibi görüntüleme teknolojisi için önemli 
bir faktör olan tamamen manyetik olmayan malzemelerden üretilebilir. Ayrıca, motorlar sessiz 
çalışabilir ve hareket halinde olmadıklarında enerji tüketimini engeller. 
 
Piezo teknolojisi yakında ilaç endüstrisini yenileyecek mikro dozaj pompaları uygulamalarında 
kullanılabilecek. Bir hastanın mililitreye kadar hangi ilaç dozunu alması gerektiğini tam olarak bilen ve 
doğru ve güvenli bir şekilde dağıtabilen dozajlama üniteleri geliştirilebilecek. 
 
2.2.5 Piezoelektrik hoparlörler ve sonarlar 
 
Piezoelektrik hoparlörler, küçük bir elektronik cihazdan verimli bir şekilde ses üretmesi gereken hemen 
hemen her uygulamada bulunur. Bu tür hoparlörler genellikle ucuzdur ve nispeten yüksek ses üretmek 
için çok az güç gerektirir. Piezoelektrik hoparlörler, dijital kuvars saatlerde ve diğer elektronik 
cihazlarda sıklıkla kullanılır ve bazen bilgisayar hoparlörleri ve taşınabilir radyolar gibi daha ucuz 
hoparlör sistemlerinde tweeter olarak kullanılır. Sonar sistemlerinde ultrason üretmek için de 
kullanılırlar. Piezoelektrik hoparlörler, geleneksel hoparlörlere göre çeşitli avantajlara sahiptir: 
normalde çoğu yüksek frekans sürücüsünü yok edecek aşırı yüklere karşı dayanıklıdırlar ve elektriksel 
özelliklerinden dolayı geçiş olmadan kullanılabilirler. Dezavantajları da vardır: Bazı amplifikatörler, 
çoğu piezoelektrik gibi kapasitif yükleri sürerken salınım yapabilir, bu da amplifikatörde bozulmaya 
veya hasara neden olur. Ek olarak, çoğu durumda frekans tepkileri, özellikle bas ve orta kademe 
açısından diğer teknolojilerinkinden daha düşüktür. Bu nedenle genellikle ses kalitesinden çok sesin 
ve yüksek perdenin önemli olduğu uygulamalarda kullanılırlar. Piezoelektrik hoparlörler, genişletilmiş 
yüksek frekans çıkışına sahip olabilir ve bu, bazı özel durumlarda yararlıdır; örneğin, piezoelektrik 
varyantların hem çıkış cihazları (su altı sesi üreten) hem de giriş cihazları (su altı mikrofonlarının 
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algılama bileşenleri olarak işlev gören) olarak kullanıldığı sonar uygulamaları. Sonar Ekipmanları, 50-
200 kHz aralığında ultrasonik “ping”leri iletmek ve almak için özellikle piezoelektrik sensörlere bağlıdır. 
Bu tür uygulamalar için ideal bir frekans yanıtının yanı sıra, piezoelektrik dönüştürücüler, küçük bir 
paketten büyük miktarlarda akustik gücün iletilmesini sağlayan yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. 
Örneğin, çapı yalnızca 4" (100 mm) olan bir dönüştürücü, 500 watt'tan daha büyük güç çıkışını işleme 
kapasitesine sahip olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Geleneksel bir hoparlör tasarımı ve piezo hoparlör tasarımı 
 
 
2.3.6 Elektrik jeneratörleri  
 
Bazı uygulamalardaki basınç değişikliklerinden, titreşimlerden veya mekanik darbelerden enerji 
toplanması piezoelektrik jeneratörler ile mümkündür. Piezoelektrik jeneratörlerin en büyük avantajı 
boyutları ve çok yönlülüğüdür. Piezoelektrik elemanlar genellikle çok düz ve bir dereceye kadar 
esnektir, bu nedenle onları birçok şeye monte etmek kolaydır. Yaygın bir örnek, böyle bir sensörün 
ayakkabılara dahil edilmesidir. Her adım atıldığında, piezo eleman sıkıştırılır ve elektrik üretir. Üretilen 
elektrik miktarı az olsa da, bir telefonu şarj etmek veya acil durum fenerini çalıştırmak gibi daha sonra 
faydalı bir şey yapmak için depolanabilir. Daha fazla çıkış gücü sağlamak için birden fazla birim de 
istiflenebilir, ancak belirli bir noktadan sonra, sıkıştırmak için daha fazla kuvvet gerektirdikleri için 
azalan geri dönüşler vardır. Motora bağlı bir piezo, titreşimlerden enerji toplayabilir ve titreşim enerjisi 
elektrik enerjisine dönüştürüldüğü için gürültüyü azaltabilir. Bununla birlikte, bir piezoelektrik 
jeneratörün en büyük dezavantajı, sınırlı çıkış gücüdür. Bir kapasitöre çok benzediğinden, sabit bir 
enerji çıkışı elde etmek için titreşimlerden geçmesi gerekir. Çıkış AC'dir, bu nedenle onu DC'ye ve 
kullanılabilir voltaj ve akım seviyelerine dönüştürmek için bazı sinyal düzenleyiciler gereklidir. Bu 
sınırlamalar ve faydalar göz önüne alındığında, piezo elemanlar, ekipmanı izlemek için kullanılan 
küçük IoT mikro denetleyicilerine güç sağlamak için kullanılabilecek çok sayıda mekanik titreşime 
sahip endüstriyel ortamlar için çok uygundur.  
 
 
2.2.7 Mikroelektronik mekanik sistemler (MEMS) 
 
Piezoelektrik ürünler MEMS cihazları, cep telefonları, tablet bilgisayarlar vb. gibi küçük ürünlerde daha 
fazla entegre parça ihtiyacından dolayı yaygın hale gelmiştir. MEMS cihazlarının avantajı, 
jiroskopların, ivmeölçerlerin ve atalet ölçüm cihazlarının çip boyutundaki parçalara entegre 
edilebilmesidir. Böyle bir başarıya ulaşmak için genellikle piezoelektrik aktüatörler ve sensörler 
kullanılır. 
 
Küçük robotik alanında, küçük güç verimli mekanik aktüatörlere ve sensörlere ihtiyaç vardır. 
Piezoelektrik aktüatörlerin kullanımıyla, sürünebilen veya uçabilen küçük bir robot inşa etmek teknik 
olarak mümkün (Şekil 5). Aslında, Mikro Hava Araçları olarak bilinen yeni bir robot teknolojisi alanı, 
kanat çırparak uçan, böcek veya kuş boyutunda küçük insansız hava araçları inşa etmeyi amaçlıyor. 
Yüzeyleri tıpkı kuşlar ve böcekler gibi kontrol ederler. Minyatürleştirmede bu tür başarılar kısmen 
piezoelektrik aktüatörler kullanılarak mümkündür. 
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Şekil 5. Bu karınca robotun kıskaçları ve bacakları piezo aktüatörler ile hareket ediyor. Adı Bionicant. 

 

 
2.2.8 Dizel yakıt enjektörleri 
 
Son on yılda, dizel motorlardan kaynaklanan emisyonlarla ilgili düzenlemeler giderek daha sıkı hale 
geldi. Buna ek olarak müşteriler, geliştirilmiş güç ve tork eğrilerine sahip daha sessiz motorlar talep 
etmeye devam ediyor. Bu sıkı uyumluluk taleplerini karşılamak ve performans için motor üreticileri 
yanma işlemi sırasında hassas zamanlanmış ve ölçülü yakıt enjeksiyonları kullanmaya başvurdular. 
Piezoelektrik bir yakıt enjektörü, tek bir güç darbesi sırasında 26.000 psi'yi (1800 bar) aşan basınçlarla 
yakıt akışını birkaç kez hızlı bir şekilde art arda açıp kapatabilir. Yüksek basınçlı sıvının bu hassas 
kontrolü, yakıt enjektörleri içindeki küçük valfleri kontrol eden piezoelektrik aktüatörlerin kullanılmasıyla 
mümkün olur. Dizel motor emisyonlarını içeren ekipmanlar giderek daha katı hale geldi, ancak 
müşterilerin geliştirilmiş güç çıkışına sahip daha sessiz motorlara yönelik talepleri, yakıt enjeksiyon 
teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerini kapsamlı araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya 
yönlendirdi. Regülasyon basınçlarının önünde ve uyumlu kalırken müşterilerin taleplerini karşılamak 
için, yakıtın silindir içinde yanmasını daha verimli hale getirerek emisyonları azaltmak için Piezo Dizel 
Enjektörler geliştirilmiştir. Bu tür teknolojik ilerlemeler, dizel yanma işlemi sırasında hassas 
zamanlanmış ve ölçülü yakıt enjeksiyonları yoluyla geliştirilmiş performans ve azaltılmış emisyon 
olanakları ile yeni bir aşamaya öncülük ediyor. 
 
 
2.2.9 Ultrasonik temizleme  
 
Piezoelektrik ayrıca ultrasonik temizleme uygulamalarına da katkıda bulunur. Ultrasonik temizlik 
yapmak için nesneler bir çözücüye (su, alkol, aseton vb.) batırılır. Piezoelektrik dönüştürücü daha 
sonra çözücüyü çalkalar. Erişilemeyen yüzeylere sahip birçok nesne bu metodoloji kullanılarak 
temizlenebilir. Ultrasonik böbrek taşlarını kırma ve diş plağının uzaklaştırılması için kullanılılırlar. 
Rinoplasti piezo yöntemi kullanılarak yapılan bir estetik operasyonudur ve kemiklerin kırılması 
ultrasonik olarak yapılır. 
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2.2.10 Mürekkep püskürtmeli yazıcı  
 
Bir piezoelektrik mürekkep püskürtmeli yazıcıda, yazıcı kafasındaki piezoelektrik aktüatörler, küçük 
diyaframlar üzerinde hareket eder veya mürekkep damlacıklarının bir delikten kağıda çıkmaya 
zorlanması için bir inkjet'in geometrisini değiştirir. Bu, bugüne kadar yazıcı pazarındaki baskın 
teknolojilerden biridir. 
 
 
 
3. Pnömatik ve piezoelektrik 
 
3.1 Piezo valflerin çalışma prensipleri 
 
Piezo valfte esas eleman piezo seramiktir. Bu ince bir seramik tabakadır ve aslında aktüatördür. Bu 
seramik malzemeye voltaj uygulandığında bükülecektir. Ve akış hızını veya basıncını düzenlemek için 
kullandığımız bu bükülmedir. Sapma, uygulanan voltajla orantılıdır ve bu akış hızının veya basıncın 
orantılı olarak düzenlenmesini sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Piezo valf tasarımı 
 
 
Piezo valf tasarımı(Şekil 6) çok basittir. İçine enjeksiyonla kalıplanmış contaları olan bir muhafazadan 
oluşur . Aktüatör olarak bükücü – piezo seramik – ve onun üzerinde geri dönüş hareketini sağlayan 
yay vardır. 
 

 
 

Şekil 7. Polarizasyon ve bükülme 
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Piezo bükücünün prensibi bir solenoid valf ile karşılaştırılamaz. Piezo seramik bir kapasitör gibidir. 
Elektrik yüklüdür. Ve bu yük , seramik malzemede bükülmesine(Şekil 7) neden olan bir polarizasyon 
üretir. Bu, piezo valf için mevcut tüketim eğrisinin oransal solenoid valf için olandan tamamen farklı 
olduğu anlamına gelir. 
 
Bir solenoid valfte bobine her zaman enerji verilmelidir. Armatürü valf yuvasından uzaklaştıran 
manyetik alanı bu şekilde oluşturursunuz. Öte yandan, bir piezo valfin sürekli olarak 
enerjilendirilmesine gerek yoktur . Tek ihtiyacınız olan, seramik malzemeyi bir kez şarj etmek için bir 
başlangıç akımıdır ve ardından akım tüketimi neredeyse sıfıra düşer (Şekil 8). 
 
Bu büyük bir farktır: Piezo teknolojisi ile mevcut tüketiminiz çok daha düşüktür. Oransal solenoid 
valflerle karşılaştırıldığında %95'e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 
 

 
Şekil 8. Piezo valf ve solenoid valf arasındaki enerji tüketim farkı 

 
 
Solenoid valflerle karşılaştırıldığında bir diğer fark, elektroniklerin tamamen farklı şekilde 
çalıştırılmasıdır. Solenoid valfler için kullanılan 12 volt veya 24 volt besleme piezo valflerle çalışmaz. 
Piezo valflerin 310 volt kadar gerilime ihtiyacı vardır ve bu nedenle her zaman özel elektroniklere 
ihtiyaç duyar. Bu eskiden gerçek bir engeldi. Ancak bugün bunun için basit bir çözümler var. 
 
Bu (histerezis) eğrisi, piezo valflerin neden bu kadar yüksek bir gerilime ihtiyaç duyduğunu açıklar. 
Gördüğünüz gibi, akış hızının voltaja bağlı olduğunu gösteriyor. 
 

 
Şekil 9. Histerezis eğrisi 
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Diğer bir özellik ise kısa devre riski nedeniyle piezo seramiğin sıvılara maruz kalmamasıdır. Piezo 
etkisi seramik malzemede bir polarizasyon oluşturmaya dayanır . Bir sıvı veya yoğunlaşan nem, yükü 
hemen dağıtır. Bu nedenle piezo valfler bu tür uygulamalar için doğru seçim değildir. 
 
 
3.2 Piezo valflerin avantajları 
 
Piezo valflerin oransal solenoid valflere kıyasla en önemli faydaları şu şekildedir. 
 

a) Piezo bükücü tasarım gereği orantılıdır. Strok doğrudan voltaja bağlıdır. Yani bu bir 
anahtarlama valfi değil. 

b) Seramik malzeme şarj edildiğinden voltajı tutar ve bu nedenle daha önce bahsettiğimiz gibi 
piezo valfler son derece düşük enerji tüketimine sahiptir. Burada miliwatt'tan bahsediyoruz, 
küçük solenoid valflerin bile birkaç watt'a ihtiyacı var. 

c) Ve bunun bir başka önemli etkisi daha var: Piezo valf ile ısı birikmesi olmaz . Solenoid 
valflerde solenoidlerden gelen ısı ortamı ısıttığı için her zaman soğutmayı düşünmeniz gerekir. 
Bir solenoid valf hızla 100 dereceye ulaşabilir. Uygulama, hastanın soluyacağı veya hassas bir 
hücre kültürünün etrafından dolaşacak gazların düzenlenmesini içeriyorsa, bu sorunlu olabilir. 

d) Piezo valf ile sürtünme, tıklama ve dolayısıyla gürültü olmaz. Yani sessiz. Aşınacak parçası 
olmadığı için uzun ömürlüdür . 

e) Valf ayrıca küçük ve hafiftir - ağır demir, solenoid veya bobin içermez. 
f) Teknolojiler fiyat olarak benzer , ancak piezo valfler uzun vadede kullanımda daha 

ekonomiktir. 
g) Piezo valfleri hava, oksijen ve soy gazlar için onaylanmıştır . 

 
 
3.3 Piezo valfler ile basınç ve akış kontrolü 
 
Bir bükücü ve iki portlu tasarımıyla 2/2 yollu valfe ne kadar fazla voltaj uygulanırsa o kadar açılır. Yani 
çok basit bir akış kontrolü. 
 
Diğer örnek, üç portlu ve iki bükücülü 3/3 yollu bir valftir. Bu kompakt çözümle eksiksiz bir basınç 
düzenleme sistemi kurulabilir. Basınçlandırma için bir bükücü ve hava tahliye için ikinci bir bükücü var. 
Üçüncü durum kapalı. Bu, basıncın korunduğu zamandır. 
 
 

 
Şekil 10. 2/2 ve 3/3 yollu valfler 

 
 
Piezo valflerin özel elektroniklere ihtiyaç duyarlar. Onları sadece 12 volt ile çalıştıramazsınız. 
Çalıştırmayı çok daha kolay hale getirmek için piezo E-box şeklinde piezo sürücü elektroniği geliştirildi. 
Piezo teknolojisi için gereken her şeye sahip. Bunun anlamı, bu kutuyu 12 volt ile normal şekilde 
çalıştırabilirsiniz ve E-box piezo voltajı üretir. Piezo valflerin özel çalıştırılması için ihtiyacınız olan her 
şeye sahiptir: basit açık döngü çalıştırma elektroniği, voltaj üretimi ve akım sınırlamalı 2 kanallı sürücü 
aşaması. 
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3.3.1 Akış kontrolü 
 
Piezo teknolojisinin kullanımı oransal debi ürünleri için önemli bir inovasyondur. Gaz akışının sorunsuz 
bir şekilde aktarılması ve enerji ihtiyacının karşılanması noktasında piezo maddesinin rolü oldukça 
kritiktir. Kompakt tasarımla birlikte akış oranını kontrol altında tutma işleminde miktar ayarlanmasını, 
basınç düzenlenmesini daha etkili bir şekilde yapmak mümkündür. Aynı zamanda diğer teknolojilerden 
farklı olarak piezonun enerjiler arasında geçiş fırsatı sunması basıncın dağıtımında yön değişikliklerini 
hassas bir şekilde yapmayı sağlar. Böylece verimli olduğu kadar güvenli bir kullanım da elde edilir. 
Akış hızını ölçen ve ardından kontrol elektroniği aracılığıyla kontrol döngüsünü sağlayan bir sensör 
kullanarak akış hızını düzenleyebiliyoruz. 

 
Şekil 11. Akış kontrolü devresi 

 
 
Valf, sıfır ayar noktasında kapalıdır (Şekil 12). Valf yüzde 50'lik bir ayar noktasında açılıyor ve yüzde 
50'lik bir akış hızımız var. Yani bu kontrol döngüsüne sahibiz. Valfi daha fazla açarsanız - yüzde 
100'lük bir ayar noktasına kadar - o zaman yüzde 100'lük bir akış oranına sahip olursunuz. Yani bu 
lineer davranıştır – artık sadece orantılı değil, tam anlamıyla lineerdir. 
 
Bu akış hızı düzenleme yöntemi için 2 bar giriş basıncında dakikada 17 litreye kadar akış hızları ve 6 
bar'da dakikada 50 ila 80 litre akış hızları mümkündür. 
 
Akış kontrol valfi bir piezo valfi, akış sensörünü ve elektroniği birleştirir - bu nedenle kompakt formatta 
eksiksiz bir çözüm. Bu, kesinlikle doğrusal bir giriş voltajı ve çıkış akış hızı oranı elde etmenizi sağlar. 
 
Hassas, sessiz ve enerji tasarruflu. 

 
Şekil 12. Piezo ile üretilmiş bir akış kontrol valfi ve lineer grafiği 
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3.3.2 Basınç kontrolü 
 
Oransal regülatörler de piezo teknolojisinden aktif olarak yararlanılan ürünler arasında yer alır. Çok 
sayıda endüstriyel alanda kullanılan ürünler akışkan havanın basıncını kontrol altında tutmayı sağlar. 
Piezo maddesinin kazandırdığı yenilikler ile birlikte ayar dereceleri çok daha hassas bir şekilde 
yapılabilir. Kontrol hassasiyetinin yükselmesi daha pratik bir kullanımın yanı sıra uzun kullanım ömrü 
de kazandırır. Ayrıca düşük ses seviyesi, tepki süresi ve enerji tüketimi de oransal regülatörlerin elde 
ettiği kazanımlardandır. 
 
Basınç kontrolü de benzer şekilde çalışır. Bir kez daha içinde iki bükücü bulunan bir piezo valfimiz var. 
basınçlı hava bağlantısı var. Ayar noktasını yükselttiğinizde valf basınçlandırılır. Bu, çıkıştaki basıncın 
arttığı anlamına gelir (Şekil 13). 
 
Kontrol döngüsü, valfi basınç sensörünün sinyaline göre çalıştırır. Yüzde 100'lük bir ayar noktasında, 
hedef basınca ulaşılana kadar basınçlandırma devam eder. Ardından vana tekrar kapatılır. Bu, 
basıncın korunduğu anlamına gelir. Basıncı azaltmak istiyorsanız, diğer şekilde çalışır. Ayar noktası 
düşürülür. Diğer bükücü çalıştırılır - hedef basınca ulaşılana kadar boşaltma için. Ardından valf tekrar 
kapatılır. Sıfıra kadar giderseniz, ortam basıncına ulaşılana kadar valf tamamen tahliye eder. 
 
Bu, basıncın sadece bir valf kullanılarak tamamen düzenlenebildiği çok kompakt bir çözümdür. Bunu 
solenoid valflerle yapmak istiyorsanız, her zaman iki valfe ihtiyacınız olacaktır. 

 
Şekil 13. Basınç kontrol grafiği 

 
basınçlandırma için bir piezo bükücü ve bir boşaltma için bir piezo bükücüye sahip iki piezo valfli 
oransal basınç regülatörü Şekil 14’te görebilirsiniz. Ayrıca elektronik aksam ve basınç sensörü de var 
– tümü kompakt bir muhafaza içinde yer alıyor. Bu, en küçük kurulum alanında eksiksiz bir kapalı 
döngü basınç kontrol çözümü sağlar. Enerji tasarruflu, sessiz ve ısı birikimi yoktur. 

 
Şekil 14. Piezo ile üretilmiş bir basınç regülatörü 
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3.4 Uygulama alanları 
 
Tıbbi teknoloji ve laboratuvar otomasyonunda kullanılabilir. İlaç, teşhis ve laboratuvarlar için sarf ve 
tek kullanımlık ürünlerin üretiminde, elektronik endüstrisinde, proses otomasyonunda, tekstil 
endüstrisinde ve makine yapımında kullanım alanları vardır. 
 
3.4.1 Taşınabilir oksijen tedavisi 
 
Yaşam kalitesini etkileyen en önemli noktalardan bir tanesi rahat bir şekilde nefes alıp verebilmektir. 
Bu doğrultuda geliştirilen oksijen konsantratörü ürünlerinde piezo teknolojisi etkin rol oynar. Covid 
salgını ile birlikte önemi artan taşınabilir oksijen tüplerinin gaz akışını kusursuz bir şekilde yapması 
gerekir. Piezo teknolojisine sahip konsantratörleri hastalar için oksijen dozlamasını pratik bir biçimde 
gerçekleştirir. Böylece elde edilen sonuçlar çok daha etkili olur. 

Piezo materyalinin kazandırdığı farklı avantajlar da mevcuttur. Maddenin kompakt ve hafif yapısı 
tasarımın ergonomik yapıya sahip olmasını mümkün kılar. Bu sayede taşınabilir yapıdaki ürünlerin 
kullanım kolaylığı bir üst seviyeye çıkar. Piezo valflerin kullanıldığı ürünlerin sağladığı diğer bir 
kazanım ise düşük enerji tüketimidir. Standart valflerin kullanıldığı konsantratör modellerine kıyasla 
piezo seramiği sürekli enerji akışına ihtiyaç duymadığı için son derece düşük harcama gerçekleştirir. 
Ürünlerin dinamiklerinin deformasyona uğramasının önüne geçilerek kullanım ömrü de uzatılmış olur. 
Piezo teknolojisine sahip valflerin düşük ses seviyesinde çalışması da elde edilen avantajlardan bir 
tanesidir. Sessiz çalışma yeteneği taşınabilir yapıdaki konsantratörler için oldukça önemlidir. 
 
Dünya çapında yaklaşık 600 milyon insan kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) muzdariptir 
ve taşınabilir bir oksijen tedavi cihazına bağımlıdır. Piezo valfler, düşük enerji tüketimleri ve sessiz 
çalışmaları sayesinde bu taşınabilir, bakım noktası uygulaması için idealdir. Akış kontrol valfi sensör 
kontrollüdür ve yalnızca inhalasyon sırasında açılır. Sonuç olarak daha az oksijen tüketilir ve hastanın 
aktivite imkanı önemli ölçüde artar. 
 

 
Şekil 15. Oksijen tedavisinde piezo teknolojisi avantajları ile ön plana çıkıyor 
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3.4.2 Tıbbi yataklar 
 
Anti-dekübit yataklar yatak yaralarını önler. Bu uygulamada, oransal piezo valf, düşük basıncı sessiz 
ve güvenilir bir şekilde düzenler 
 
Piezo valflerinin kullanıldığı alanlardan bir tanesi de medikal yataklardır. Hastaların tedavi sırasında ve 
sonrasında konforlu hissetmeleri için ürünlerin hassas kontrol yeteneğinden faydalanılır. Döşeklerin 
vücut yapısına uygun şekli almasının yanı sıra ideal basıncını koruması gerekir. Bu doğrultuda piezo 
maddesinin esnek akış kontrolü yüksek verimlilik sağlar. Aynı zamanda yatakların iç yapısındaki 
basıncın düzenlenmesi, yükseltilip alçaltılması da çok daha pratik bir hale gelir. Böylece özellikle uzun 
süreli sırtüstü yatar pozisyonda kalma sonucu oluşan ağrılar önemli ölçüde azalır. Yapılan 
çalışmalarda piezo teknolojisine sahip medikal yatakların standart modellere oranla çok daha olumlu 
sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 16. Tıbbi yataklarda hassas basınç kontrolü 
 
 
3.4.3 Piezo teknolojisi ile eğitim robotu 
 
Şekil 17’de gördüğümüz dişçideki beş yaşındaki bir çocuk değil, küçük bir çocuğun diş tedavisi 
sırasındaki davranışını oldukça gerçekçi bir şekilde simüle eden bir eğitim robotu. Bu, geleceğin diş 
hekimlerinin genç hastaları tedavi etmeye hazırlanmalarını sağlar. Gerçekçi hareketler, orantılı basınç 
regülatörü tarafından kontrol edilir – sessiz, hassas ve tabii ki enerji tasarruflu. 

Piezo teknolojisinden yararlanılan diğer bir alan ise insansı eğitim robotlarıdır. Özellikle medikal 
alanda eğitim sürecine oldukça olumlu etki yaratan robotlar, yetişkin ve çocukların benzer 
durumlardaki davranışlarının benzerini yapar. Böylece eğitim alan kişiler hem öğrendiklerini test eder 
hem de farklı durumlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenir. 

Medikal operasyonlarda en ufak bir hareket kaymasının bile olmaması gerekir. Bu doğrultuda piezo 
teknolojisinin hassas hareket kabiliyeti ve enerji akış kontrolü kapasitesi oldukça kritik bir rol oynar. 
Tepki süresinin önemli ölçüde azaltılması da bu süreçte öne çıkan özellikler arasında yer alır. Piezo 
regülatörlerin oransal basınç ayarlama yeteneği, düşük ses seviyesinde çalışması ve kompakt yapıda 
olması insansı eğitim robotlarında elde edilen diğer avantajlardır. 
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Şekil 17. Bu eğitim robotu bir çocuğun hareketlerini simüle ediyor 

 
3.4.4 Pnömatik Cobot 
 
Şekil 17’de Gördüğünüz pnömatik cobot hassas ve hızlı kontrollü minyatür piezo valfler sayesinde 
yapılabildi. Pnömatik tahriklerin esnekliği sayesinde, cobot hassas hareket eder - duruma uygun bir 
hızda, akıcı, uyumlu hareket eder. Dokunulduğunda, bir insanla temas kadar yumuşaktır. Cobot'un 
pnömatik doğrudan tahrikleri ve düşük ağırlığı, temas enerjisini azaltır. Eklemlerdeki hassas basınç 
düzenleyiciler sayesinde robot, bir insan tarafından dokunulduğunu algılar ve uygun güvenlik 
fonksiyonlarıyla tepki verir. Çalışan, ihtiyatlı teknik meslektaşı ile herhangi bir risk almadan işbirliği 
yapabilir. Kolorobotif robot teknolojisinde basınçlı hava enerjisinin ve avantajlarının kullanılması piezo 
teknolojisi sayesinde oldu.  
 

 
 

Şekil 17. Pnömatik Cobot 
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3.4.4 Gaz karışımlarının hazırlanması 
 
Piezo valfler üretim süreçlerinde de kullanılmaktadır. Örneğin damar içi torbaların koruyucu gazla 
güvenli bir şekilde doldurulması için veya argon kullanarak yüksek hızlı lazer kaynak oluşturma 
sırasında. Her iki uygulama da yüksek hassasiyet ve tekrarlama doğruluğuna bağlıdır. 
 
Yeni nesil inovasyon sayesinde keskinlik, dayanıklılık ve kompaktlık büyük makinelerin kullanımında 
da fark yaratır. Kalıp çıkarma, şekillendirme gibi hassasiyetin oldukça önemli olduğu işlemlerde yüksek 
derecede kesinlik sunar. Ayrıca standart makinelere oranla daha yüksek kontrol oranı sağlaması ile 
hareket esnekliği de kazandırır. Böylece işlemler kısa sürede tamamlanırken en ufak detayların bile 
üstesinden sorunsuz bir biçimde gelme olanağı sağlar. Güvenli, ergonomik ve hızlı kullanım imkanı ile 
kullanıldığı her sektörde farkını ortaya koymayı başarır. Aynı zamanda piezo teknolojisinin sessiz 
tasarım özelliği de elektronik cihazlara kazandırdığı bir avantajdır. 
 
Hassas kontrol ihtiyacı bulunan işlemlerden bir tanesi de gazların karıştırılması ve dozajlanmasıdır. 
Özellikle koruyucu gazların kullanıldığı noktalarda her adım yüksek derecede hassasiyet gerektirir. 
Piezo teknolojisinin bu alanda kullanılmasıyla birlikte çok daha keskin, temiz ve sürdürülebilir işlemler 
gerçekleştirilebilir. Özellikle durağan gazların alınacağı paketlerde kaynaklamada kullanılan argon 
gazının dozajlamasında çok daha etkili sonuçlar elde edilir. Piezo maddesinin sağladığı hızlı ve 
güvenli gaz akışı süreç optimizasyonunda büyük fark yaratır. Aynı zamanda plastik ve metal tozların 
argon gazı kullanarak taşındığı kaynak işlerinde dozajlama işlemi daha net bir biçimde tamamlanır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Piezo teknolojisi hayatımızın içinde birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün bambaşka 
sektörlerde uygulanma imkanı buluyor. Bunu tabii ki üstün özelliklerine borçlu. Böyle minyatür alanda 
yüksek kuvvet üretebilen ve kuvveti hassas bir şekilde yönetilebilen başka rakip bir teknoloji henüz 
yok. Sıkıştırma ile elektrik enerjisi üretmek veya tam tersi voltaj uygulayarak bir maddede lineer 
hareket elde etmek halen bizim için çok yeni bir teknoloji. 
 
Gelecekte daha fazla minyatür robotlar göreceğiz ve bunların içindeki birçok aktüatör piezo 
teknolojisini kullanacak. Çok daha hassas makineler yapıyoruz, hepsi piezo teknolojisi kullanan 
ekiplmanlar kullanacak. Tıp sektörü en büyük kullanım alanlarında biri olacak şüphesiz. 
 
Pnömatik dünyası da basınçlı havanın hassas bir şekilde yönetilmesi için bu teknolojiyi kullanmaya 
başladı. Lineer ve sessiz bir şekilde debi kontrolü yapabiliyoruz. Mobil cihazlarda şart olan enerji 
tüketimi piezo teknolojisi sayesinde mümkün artık. Çok küçük alanlar, çok büyük basınçlar, çok 
hassas bir şekilde kontrol altında. Valflerimiz ne kadar hava tükettiklerini biliyorlar. Akıllı sistemler 
bunları elbette daha efektif bir şekilde kullanacaklar. 
 
Sürdürülebilirlik günümüz konusu. Enerji tüketimi tüm endüstrilerin hedefi. Dijitalleşme de aynı şekilde 
verimliliği arttırmak için tüm sektörlerin strateji planlarında bulunuyor. Otomasyon dünyası bu 
gelişmelerin merkezinde ve piezo teknolojisi doğal olarak yönünü bu şekilde belirlemiş firmaların 
kullanımında olacaktır. 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] ARNAU A, SOARES D, Piezoelectric Transducers and Applications, Springer-Verlag Berlin, 2008 
[2] CARTES R, KENSLEY R, Introduction to piezoelectric transducers, piezo.com 
[3] HOLTERMAN J, GROEN P,An Introduction to PiezoelectricMaterials and Applications, Stichting 

Applied Piezo, 2013 
[4] KUNERT T, Webinar Gas Handling: Controlling flow and pressure with piezo technology, FESTO, 

2021 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-77508-9


  ______________________________________  270  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

ÖZGEÇMİŞ 
 
Levent Kumyol 
 
1978 Tekirdağ-Çorlu doğumludur. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Stuttgart Üniversitesinde MBA eğitimini 
tamamlamıştır. Özel firmalarda satış bölümünde çalıştıktan sonra halen otomasyon sektöründe 
faaliyet gösteren yabancı bir firmada ürün pazarlama müdürü olarak iş hayatına devam etmektedir. 
Almanca ve İngilizce bilmektedir. 



  ______________________________________  271  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

MUHARİP UÇAKLARDA FARKLI DEĞİŞKEN DEPLASMANLI 
PİSTONLU POMPA TİPLERİNİN GÜÇ TÜKETİMİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 
 

Alper Bulut 
Ömer Keleş 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, muharip uçaklara uygun hidrolik sistem ile hidrolik pompa tasarlanması ve 
hidrolik sistemlerde kullanılan pistonlu pompaların güç tüketiminin incelenip buna bağlı olarak bir 
pistonlu pompa tipinin seçilmesidir. İki farklı değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa tipi 
incelenmiştir. Bunlar; basınç kompanzasyonlu pompa ve çift basınçlı pompa olarak adlandırılabilir. 
Literatürden elde edilen uçuş evrelerinin farklı yük ve debi gereksinimleri, pompaların tasarımında girdi 
olarak kullanılmıştır. Pompa tiplerinin AMESIM programı ile modellemesi yapılmıştır. Yine AMESIM 
programı ile bir hidrolik sistem modellenmiştir. Bu sistemin iki farklı pompa tipi ile simülasyonu yapılıp 
performansı ve güç tüketimi incelenmiştir. Aynı zamanda elde edilen verilerin doğrulanması amacıyla 
seçilen bir pompa tipi ile test yapılıp sonuçlar simülasyon ile karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik güç sistemi, pistonlu pompa, simülasyon 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of the study is to design a hydraulic system, design two types of hydraulic pumps, investigate 
the power consumption of piston pumps used in fighter aircraft hydraulic systems and select a piston 
pump type accordingly. Two different variable displacement piston pump types are investigated. 
These can be named as pressure compensated variable displacement pump and dual-pressure pump. 
Different load and flow requirements of the flight phases obtained from the literature were used as 
inputs in the design of the pumps. Modeling of these pumps are made with AMESIM program. Also, a 
hydraulic system is modeled with AMESIM program. This system is simulated with two different pump 
types and its performance and power consumption are examined. In order to verify the data obtained, 
a test is performed with a selected pump type and the results are compared with simulation. 
 
Keywords: Hydraulic power system, piston pump, simulation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik güç sistemleri; iş makinaları, presler, takım tezgâhları gibi alanların yanı sıra havacılık 
sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Helikopterler, sivil uçaklar ve muharip uçaklarda hidrolik 
güç sistemleri, hava araçlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Uçaklarda hidrolik güç sistemleri uçuş 
kontrol yüzeylerinin hareketlendirilmesi, kapakların (silah kapakları, iniş takımı kapakları, havada yakıt 
ikmal kapakları gibi) hareketlendirilmesi, iniş takımlarının açılması, teker freninin uygulanması gibi 
birçok amaçla kullanılmaktadır. 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT VARIABLE DISPLACEMENT PISTON PUMP TYPES ON POWER 
CONSUMPTION IN MILITARY AIRCRAFT 
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Muharip uçak hidrolik sistemlerindeki güç gereksinimleri, hidrolik güç kullanıcı sayısının artması ve 
daha yüksek kontrol yüzeyi hızlarına ihtiyaç duyulması gibi nedenlerden dolayı yıllar içerisinde sürekli 
artış göstermektedir. Uçakların manevra kabiliyetlerindeki artış daha yüksek kontrol yüzeyi hızları 
gerektirir [1]. Yüksek kontrol yüzeyi hızları hidrolik güç ihtiyacını ve dolayısıyla uçak motorlarından 
çekilen güç miktarını artırmaktadır. Bu ise yakıt tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu durumda 
da uçağın yakıt kapasitesinin ve ağırlığının artması gerekecektir. Tasarım sürecinde hidrolik güç 
sistemi tarafından motordan çekilen güç tüketiminin belirli bir seviyede tutulması, uçak ağırlığının 
artmasının önüne geçilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir ve bu nedenle verimli hidrolik güç 
sistemleri daha önemli bir hale gelmiştir. Yüksek verimli hidrolik sistemler minimum ağırlığa sahip 
olmalı ve motorlardan minimum seviyede güç çekmelidir. Hidrolik sistemin en yüksek güç ihtiyacı, 
kullanıcı sistemlerin yük gereksinimlerine göre belirlenecek toplam ihtiyaca yakın bir seviyede 
olmalıdır.  
 
Pompa, hidrolik güç sistemlerinde ana güç bileşenidir. Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren bir güç 
kaynağıdır. Yükün neden olduğu basıncı yenmek için yeterli güce sahip akış üretir. Dişli pompa, 
kanatlı pompa, pistonlu pompa gibi farklı pompa tipleri bulunur. Bu çalışmada eksenel pistonlu pompa 
tiplerinden olan basınç kompanzasyonlu pompa ve çift basınçlı pompa incelenmiştir. Havacılık 
sektöründe en sık kullanılan pompa tipi basınç kompanzasyonlu eksenel pistonlu pompadır. Uçak 
pompalarının değişken deplasman kontrolü için kullanılan ve pompanın maksimum akış 
kapasitesinden daha düşük olan tüm akışlarda pompa çıkışında neredeyse sabit bir basınç 
sağlayabilen bir pompa tipidir [2]. Uçaklarda, uçak kontrolünü sağlamak amacıyla kontrol yüzeylerinin 
tepki sürelerinin çok kısa olmasından dolayı eyleyici girişlerinde sistem basıncının sürekli olarak 
bulunması çok önemlidir. Bu pompa tipi de sistem basıncının sürekli olarak bulunmasını sağlar. Şekil 
1’de basınç kompanzasyonlu pompanın iç yapısı ve basınç – debi grafiği gösterilmiştir. 
 
 

      
 

 
Şekil 1. (a) Basınç kompanzasyonlu pompa iç yapısı (b) basınç – debi grafiği [3] 

 
 
Bu çalışmada incelenen diğer pompa tipi ise çift basınçlı pompadır. Çift basınçlı pompa uçuş sırasında 
gerektiğinde yüksek basınçlı bir rejimde, yüksek güç gerektirmeyen durumlarda ise düşük basınçlı bir 
rejimde çalışır [4]. Bir uçağın en yüksek basınç rejiminde çalışma süresi, toplam uçuş süresinin 
%10’undan daha azdır [5]. Yüksek manevra gerektiren uçuş evrelerinin dışında yüksek basınç 
rejimine ihtiyaç duyulmayabilir. Bu pompa tipi farklı basınç seviyeleri ile bahsedilen koşulu 
sağlamaktadır. Şekil 2’de çift basınçlı pompanın iç yapısı ve basınç – debi grafiği gösterilmiştir. 
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Şekil 2. (a) Çift basınçlı pompa iç yapısı (b) basınç – debi grafiği [3] 

 
 
 

 
2. HİDROLİK SİSTEM 
 
Hidrolik sistem tasarımı, çift motorlu uçaklara uygun bir şekilde yapılmıştır. Uçaklarda tek hidrolik 
sistem kaybında uçak kontrolünün kaybedilmemesi için en az iki hidrolik sistem bulunur. Bu çalışmada 
da iki motor tarafından tahrik edilen iki hidrolik sistem bulunmaktadır. Hidrolik sistem, rezervuar, 
pompa, filtre, valf ve eyleyici ekipmanlarından oluşmaktadır. Hidrolik sistem şeması Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Hidrolik sistem şeması 

 
Hidrolik sistem tasarımı, SAE AS5440A standardı göz önüne alınarak yapılmıştır. Hidrolik sistem 
eyleyicileri, Şekil 3’te 7 numara ile gösterilmiştir. Eyleyicilerinin strok, maksimum hız, maksimum yük 
gibi özellikleri SAE AIR 4253B dokümanında yer alan örnek uçak eyleyicilerinden alınmıştır. Sistemde 
bulunan tüm eyleyiciler, havacılıkta sıklıkla kullanılan lineer tandem tipindedir. Tandem eyleyiciler, 
bağımsız basınç kaynaklarından beslendiğinde yedeklik sağlamak amacıyla iki piston ve iki silindir 
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bölmesine sahip doğrusal bir eyleyici tipi olarak tanımlanabilir. Eyleyicilerin dış yükleri ve hızları, 
uçağın uçuş profiline uygun olarak hesaplanmıştır. Uçak hidrolik sistemlerinde en yüksek güç tüketimi 
uçuş kontrol sistemi eyleyicileri tarafından gerçekleştirildiği için, diğer tüketiciler sisteme dâhil 
edilmemiştir. Eyleyici sistemlerinde elektro hidrolik servo-valfler kullanılmıştır. Bu valfler, Şekil 3’te 6 
numara ile gösterilmiştir. 
 
Sistemde bulunan rezervuar, “bootstrap” yani kendini basınçlandıran tip rezervuardır. Şekil 3’te 1 
numara ile gösterilmiştir. Pompa çıkışından sağlanan basınç ile içerisinde bulunan piston alan 
oranından yararlanarak pompa emiş hattını istenen basınçta tutabilmektedir. Uçak manevraları 
sırasında pompa emiş hattında basınç değişimi olmaması için havacılıkta genellikle bu tip rezervuar 
kullanılmaktadır. Hidrolik sistemde kullanılan pompaların detayı giriş bölümünde verilmiştir. Pompa, 
Şekil 3’te 2 numara ile gösterilmiştir. Sistemdeki hidrolik yağın filtrelenmesi amacıyla, basınç ve dönüş 
hatlarında birer filtre bulunmaktadır. Bu filtreler şemada 3 ve 4 ile gösterilmiştir. Filtrenin tıkanması 
durumunda eyleyicilerin kilitlenmemesi için dönüş hattı filtresi bypass tip filtredir. Ayrıca sistem 
basıncının belirli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda devreye girmek üzere bir adet basınç 
tahliye valfi kullanılmıştır. Bu valf şemada 5 ile gösterilmiştir. 
 
 
 
 
3. MODEL 
 
Hidrolik sistem modeli Simcenter AMESIM programında yapılmıştır. AMESIM, akışkan sistem 
modelleme amacıyla sıklıkla kullanılan bir programdır. Sistem tasarımında “Hydraulic”, “Pneumatic”, 
“1-D Mechanical”, “Signal, Control”, “Hydraulic Component Design” ve “Specific components for fluid 
systems demos” kütüphaneleri kullanılmıştır.  
 
3.1 Model Parametrelerinin Belirlenmesi 
 
Bu bölümde, model parametrelerinin nasıl belirlendiği gösterilmiştir. Eyleyici ve pompa parametreleri 
açıklanmış, formüllerin çıkarımlarında bazı adımlar sadeliği koruyabilmek adına atlanmıştır. İlk olarak 
sistem debisinin belirlenmesi gerektiği için eyleyici boyutlaması yapılmıştır. Modelde beş adet eyleyici 
bulunmaktadır. Eyleyici özellikleri, Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Hidrolik sistem modelinde kullanılan eyleyicilerin özellikleri [6] 

 
 Eyleyici 1 Eyleyici 2 Eyleyici 3 Eyleyici 4 Eyleyici 5 
Maksimum Kuvvet (kN) 155.2  155.2  155.2  155.2  96.5  
Strok (mm) 108 108 108 108 67.3 
Yüksüz Hız (mm/s) 129.5 129.5 129.5 129.5 134.6 

 
Eyleyici alanı, uçuş kontrol eyleyicisi üzerine düşebilecek en yüksek aerodinamik yük baz alınarak 
hesaplanmaktadır. 
 
 2𝐴𝐴 = 𝑘𝑘∗𝐹𝐹𝑠𝑠

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
  (1) 

 
Formülde A, eyleyici üzerinde bulunan bir pistonun net alanı, Psistem sistem basıncı, Fs ise eyleyici 
üzerine düşen maksimum yükü göstermektedir. Sistemdeki basınç kayıpları göz önüne alındığında, bu 
yüklerin karşılanabilmesi için kuvveti belirli bir katsayıyla çarpmak gerekmektedir. Bu katsayı formülde 
k ile gösterilmiştir. Tandem eyleyicinin yapısı gereği iki hidrolik sistem, eyleyici üzerine gelen kuvveti 
eşit oranda paylaşmaktadır ve yüke karşı iki alan iş yapmaktadır.  
 
Hidrolik sistem basıncı, uçak hidrolik sistemlerinde en sık kullanılan basınç değeri olan 207 bar olarak 
seçilmiştir. Çift basınçlı pompa kullanılan hidrolik sistemde düşük basınç seviyesi, standart uçak 
hidrolik sistem basınçları göz önüne alınarak 103.5 bar olarak seçilmiştir. Düşük basınçtan yüksek 
basınca geçiş, kompansatör üzerinde bulunan yaya pilot basıncı uygulanarak yayın sıkıştırılmasıyla 
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sağlanmaktadır. Bu basınç pompa çıkışından verilmektedir. Dış yüklere göre yay sıkıştırılmakta ya da 
serbest bırakılmaktadır. 
 
Eyleyici mil çapı, Euler burkulma formülüne göre hesaplanmaktadır.  
 

 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �64∗S∗𝐹𝐹𝑠𝑠∗𝐿𝐿𝑠𝑠2

𝜋𝜋3𝛽𝛽𝑠𝑠

4
  (2) 

 
Burada S güvenlik faktörü, Le eyleyici uzunluğu ve βe esneklik modülüdür. Mil çapının belirlenmesinin 
ardından piston çapı aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 
 

 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2 + 4𝐴𝐴

𝜋𝜋
  (3) 

 
Eyleyiciler için gereken maksimum debi, eyleyicinin yüksüz durumdaki hızı ve piston kesit alanının 
çarpımıyla elde edilmektedir. 
 
 𝑄𝑄 = �̇�𝑥𝑦𝑦ü𝑘𝑘𝑝𝑝ü𝑧𝑧A  (4) 

 
Tüm eyleyicilerin debilerinin belirlenmesinin ardından, pompanın sağlaması gereken maksimum debi 
belirlenmiş olmaktadır. Buna göre, 
 
 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∑𝑄𝑄  (5) 
 
Pompa deplasmanı, aşağıdaki denklemle elde edilmektedir. 
 

 𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜂𝜂ℎ𝜔𝜔
 (6) 

 
Burada ηh pompa hacimsel verimi, 𝜔𝜔 ise pompa dönüş hızıdır. Pompa piston çapı, aşağıdaki eşitlikle 
elde edilmektedir [7]. 
 

 𝑑𝑑 = �
2𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜋𝜋𝑝𝑝𝜋𝜋𝜔𝜔𝜂𝜂𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝛼𝛼)
    (7) 

 
Burada n piston sayısı, r bir piston ile eğik plakanın merkezi arasındaki mesafe, α ise eğik plaka 
açısıdır. r değeri için, silindir bloğu geometrisi göz önüne alındığında aşağıdaki formül elde 
edilmektedir. 
 

 𝑟𝑟 = 0.314 � 𝑝𝑝𝑛𝑛
tan (𝛼𝛼)

�
1
3  (8) 

 
Pompa giriş basıncı için SAE AIR1922B standardı, aşağıdaki grafiğin kullanılmasını tavsiye 
etmektedir. 
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Şekil 4. Pompa giriş basıncının pompa hızına göre belirlenmesi [8] 

Pompa pistonu kaçakları, aşağıdaki denkleme göre elde edilmektedir 
 

 𝑄𝑄𝑘𝑘 =
𝜋𝜋𝜋𝜋𝑏𝑏3[1+1,5�𝜀𝜀𝑏𝑏�

3
](𝑃𝑃𝑑𝑑−𝑃𝑃𝑠𝑠)

12𝜇𝜇𝑧𝑧
+ 𝑉𝑉𝜋𝜋𝜋𝜋𝑏𝑏

2
 (9) 

 
Burada d piston çapını, b piston dış çapı ile silindir bloğu arasındaki boşluğun yarısını, ε piston 
eksantrikliğini, Δp, piston çıkış basıncı ile pompa iç basıncı arasındaki basınç farkını, μ dinamik 
viskoziteyi, z piston ile silindir bloğu temas uzunluğunu, V ise piston ile silindir bloğu arasındaki hız 
farkını göstermektedir. 
 
Yukarıdaki denklemlerle basınç kompanzasyonlu ve çift basınçlı pompaların ortak parametreleri 
belirlenmektedir. Basınç kompanzasyonlu pompa parametreleri, Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Basınç kompanzasyonlu pompa ve parametreler [9] 
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Basınç kompanzasyonlu pompa parametrelerinin belirlenebilmesi için eğik plaka denge denklemine ve 
kompansatör valf denklemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğik plaka denge denklemi, boyunduruk 
pistonu, boyunduruk yayı, kontrol pistonu ve pompa pistonlarının eğik plaka üzerine uyguladığı 
kuvvetle elde edilmektedir. Buna göre,  
 

 3𝑃𝑃𝜋𝜋𝐴𝐴𝑏𝑏𝑟𝑟 + 3𝑘𝑘𝑏𝑏𝛿𝛿𝑏𝑏𝑟𝑟 + 9𝑘𝑘𝑏𝑏𝑟𝑟2 tan𝛼𝛼 − 𝐶𝐶𝑝𝑝(𝑃𝑃𝜋𝜋 − 𝑃𝑃𝑒𝑒) − 3𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐r = 0                 (10) 
 
Burada δb boyunduruk yayının maksimum eğik plaka açısındaki sıkışmasını ve Cp valf plakası 
üzerindeki asimetrik basınç profilinden dolayı oluşan torku göstermektedir. Diğer parametreler Şekil 5 
üzerinde gösterilmiştir.  
 
Basınç kompanzasyonlu pompada kompansatör valf olarak üç yollu valf kullanılmıştır. Valf içerisinde 
bulunan yayın önyüklemesi, istenen sistem basıncı seviyesine göre ayarlanmaktadır. Pompa çıkış 
basıncı, Şekil 6’da gösterildiği gibi valf makara yüzey alanı Av üzerine etki etmektedir. Sistem 
basıncının makara üzerinde oluşturduğu kuvvetin değişmesi durumunda makara hareket ederek 
kontrol basıncı Pc’yi ve kontrol pistonunun eğik plakaya uyguladığı kuvveti değiştirerek eğik plaka 
açısını, dolayısıyla çıkış debisini değiştirecektir. Bu sayede pompa çıkış basıncı belirli bir aralık 
içerisinde sabit tutulmaktadır.  

 
 

Şekil 6. Kompansatör valf [9] 
 
Orifis denklemine göre Q1 ve Q2 aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 
 

 𝑄𝑄1 = 𝐴𝐴1𝐶𝐶𝜋𝜋�
2
𝜌𝜌

(𝑃𝑃𝜋𝜋 − 𝑃𝑃𝑐𝑐)                                                 (11) 

 

𝑄𝑄2 = 𝐴𝐴2𝐶𝐶𝜋𝜋�
2
𝜌𝜌

(𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝑒𝑒)                                                 (12) 

 
Burada A1 ve A2 alanları, basınç ayarının yapıldığı bölgedeki yüksek basınç ve düşük basınç 
alanlarını, Cd ise boşaltma katsayısını ifade etmektedir. 
 
Makara hareketi sırasında, makara üzerindeki kuvvetler Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Makara üzerindeki kuvvetler – basınç kompanzasyonlu pompa [10] 
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Buna göre makara kuvvet denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir 
 

𝑃𝑃𝜋𝜋𝐴𝐴𝑣𝑣 + 2𝐴𝐴1𝐶𝐶𝜋𝜋(𝑃𝑃𝜋𝜋 − 𝑃𝑃𝑐𝑐) cos 𝜃𝜃 + 2𝐴𝐴2𝐶𝐶𝜋𝜋(𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝑒𝑒) cos 𝜃𝜃 = 𝑘𝑘𝑣𝑣(𝛿𝛿𝑣𝑣 + 𝑥𝑥𝑣𝑣)              (13) 
 

Burada θ jet açısını göstermektedir. Çift basınçlı pompa kompansatör makarası üzerindeki kuvvetler 
Şekil 8’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Makara üzerindeki kuvvetler – çift basınçlı pompa [10] 
 
Buna göre denge denklemi aşağıdaki gibi oluşmuştur. 
 

𝑃𝑃𝜋𝜋𝐴𝐴𝑣𝑣 + 2𝐴𝐴1𝐶𝐶𝜋𝜋(𝑃𝑃𝜋𝜋 − 𝑃𝑃𝑐𝑐) cos 𝜃𝜃 + 2𝐴𝐴2𝐶𝐶𝜋𝜋(𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝑒𝑒) cos 𝜃𝜃 = 𝑘𝑘𝑣𝑣(𝛿𝛿𝑣𝑣 + 𝑥𝑥𝜋𝜋 + 𝑥𝑥𝑣𝑣)          (14) 
 
Burada xd, dış kuvvetin neden olduğu kompansatör yay sıkışmasını göstermektedir. Bu kısımda 
anlatılan formüllerle pompa ve eyleyici parametreleri belirlenmiştir. 
 
 
3.2 Modelin Oluşturulması 
 
Hidrolik sistem modeli Şekil 9’da görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Bu sistem, iki pompa tipi için de 
kullanılmıştır. Aynı uçuş kontrol yüzeyini hareketlendiren eyleyiciler aynı blok altında gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 9. AMESIM programında oluşturulan hidrolik sistem modeli 
 

İki hidrolik alt sisteminde bulunan ekipmanlar da aynı özelliktedir. “Bootstrap” rezervuar modeli Şekil 
10’da gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 10. Bootstrap rezervuar modeli 

EYLEYICI 1 & 2  

EYLEYICI 3 & 4  

EYLEYICI 5  
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Rezervuar yüksek basınç pistonuna sistem basıncı uygulandığında, düşük basınç pistonundan 
okunan basınç değeri Şekil 11’de gösterilmiştir 
 
 

 
 

Şekil 11. Rezervuar düşük basınç değeri 
 
 
Basınç kompanzasyonlu pompa modeli Şekil 12’de verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 12. Basınç kompanzasyonlu hidrolik pompa modeli 
 
 
Basınç kompanzasyonlu pompa basınç – debi grafiği Şekil 13’te gösterildiği gibi oluşmuştur. 
 

Ba
sı

nç
 (b

ar
) 

Zaman (s) 
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Şekil 13. Basınç kompanzasyonlu pompa basınç – debi grafiği 
 
 
Çift basınçlı pompa modelinin basınç kompanzasyonlu pompa modelinden tek farkı kompansatör 
yayının dış bir kuvvetle sıkıştırılmasıdır. Çift basınçlı pompa kompansatör modeli Şekil 14’te 
gösterilmiş, basınç – debi grafiği Şekil 15’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 14. AMESIM programında oluşturulan çift basınçlı hidrolik pompa kompansatör modeli 
 
 

 
 
 

Şekil 15. Çift basınçlı pompa basınç – debi grafiği 
 

Basınç (bar) 

D
eb

i (
L/

dk
) 

D
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i (
L/

dk
) 

Basınç (bar) 
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Lineer tandem eyleyici ve valf modelleri Şekil 16’da verilmiştir.  

 
 

Şekil 16. AMESIM programında oluşturulan lineer tandem eyleyici ve valf modeli 
 

Eyleyici karakteristikleri Şekil 17 ve Şekil 18’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 17. Eyleyici 1, 2, 3 & 4 hız – kuvvet grafiği 
 

 
 
 

Şekil 18. Eyleyici 5 hız – kuvvet grafiği 

H
ız

 (m
/s

) 

Kuvvet (N) 

H
ız

 (m
/s

) 

Kuvvet (N) 
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4. SİMÜLASYON 
 
Bu kısımda, oluşturulan hidrolik sistem modeli kullanılarak basınç kompanzasyonlu pompa ve çift 
basınçlı pompa modellerinin güç tüketimleri, uçuş profiline göre karşılaştırılmıştır. Bir uçağın uçuş 
profiline göre yüklerinin ve eyleyici hareketlerinin belirlenmesi, detaylı çalışmalar gerektiren uzun bir 
süreçtir. Aerodinamik yükler; analiz veya rüzgâr tüneli testleri sonuçlarında belirlenmektedir. Eyleyici 
hareketleri ise aerodinamik yüklere göre uçağın dengede tutulabilmesi ve gerekli manevraları 
yapabilmesi için uçak simülatörü aracılığıyla elde edilmektedir. Uçak gereksinimlerine bağlı olarak her 
uçak için farklı olan bu değerlerin açık kaynaklardan elde edilmesi mümkün değildir. 
 
Bu çalışmada, uçuş profilini elde edebilmek için SAE ARP 1281C standardı tarafından belirlenen 
istatistiksel veriler kullanılmıştır. Veriler, eyleyicinin ömründe karşılaşabileceği çalışma hızı, deplasman 
ve yük değerlerini kapsamaktadır. Tablo 2, bir uçağın ömür döngüsü boyunca karşılaşabileceği bu 
değerleri içermektedir. Eyleyici çalışma koşulları, bu değerlerden elde edilmiştir. 
 
Tablo 2. Ömür döngüsü içerisinde bir eyleyicinin çalışma koşulları [11] 
 
 Çevrim Sayısı Deplasman Girdisi Frekansı 

(Hz) 
Strok (%) Yük (%) 

1 16 500 000 5 1 1 
2 2 200 000 5 2 2 
3 1 000 000 2 10 10 
4 250 000 0.5 50 50 
5 50 000 0.25 100 100 

Toplam 20 000 000    
 
Modern muharip uçakların çoğu tarafından kullanılan Fly-By-Wire sisteminde, hidrolik güç sisteminin 
anlık yükü yalnızca pilot komutu ve manevra ile belirlenemez; çünkü komut ile yüzey hareketi arasında 
doğrudan bir bağlantı yoktur. Uçuş kontrol yüzeyleri doğrudan uçağın mevcut uçuş durumundan, 
yükten ve çevresel koşullardan etkilenmektedir [12]. Uçuş kontrol yüzeylerine etki eden kuvvetlerin 
hangi yüzeye ne zaman etki edeceği bilinmediğinden, kuvvetler en kötü koşulu incelemek için farklı 
zamanlarda verilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonların sonuçları, 4.1 ve 4.2. kısımlarda paylaşılmıştır. 
 
4.1 Basınç Kompanzasyonlu Pompa Simülasyonu 
 
Basınç kompanzasyonlu pompa ile yapılan simülasyonun sonuçları bu kısımda gösterilmiştir. Şekil 
19’da pompa çıkış basıncının zamana bağlı değişimi verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 19. Basınç kompanzasyonlu pompa çıkış basıncı 
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Şekil 19 incelendiğinde, pompanın çalışma zarfı boyunca düşük salınımla 207 bar seviyesinde çıkış 
basıncını koruduğu görülmektedir. Ani debi artışlarında görülen basınç düşüşü, SAE AS 5440A 
tarafından belirlenen maksimum kabul edilebilir basınç düşüşü olan 10.3 bar değerinin altındadır. 
Uçuş profiline göre pompa çıkış debisi ve basıncı sonucu tüketilen güç grafiği Şekil 20’de verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 20. Basınç kompanzasyonlu pompa güç grafiği 
 
 
4.2 Çift Basınçlı Pompa Simülasyonu 
 
Çift basınçlı pompa ile yapılan simülasyonun sonuçları bu kısımda gösterilmiştir. Pompa, eyleyici dış 
yükünün maksimum olduğu anlarda yüksek basınç seviyesi olan 207 bar’da, kalan sürede ise düşük 
basınç seviyesi olan 103.5 bar’da çalıştırılmıştır. Buna göre elde edilen pompa çıkış basınç grafiği 
Şekil 21’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 21. Çift basınçlı pompa çıkış basıncı 
 
Şekil 21’de görüleceği üzere anlık basınç düşüşü veya yükselişi olmasına rağmen çıkış basıncı düşük 
basınç seviyesindeyken ortalama olarak 103.5 bar, yüksek basınç seviyesindeyken ise ortalama 
olarak 207 bar seviyesindedir. Çift basınçlı pompa da, basınç kompanzasyonlu pompada olduğu gibi 
SAE AS 5440A standardı tarafından belirlenen basınç düşüşü değerini karşılamaktadır. Pompa mili 
üzerinden okunan güç değeri Şekil 22’de gösterilmiştir. 
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Şekil 22. Çift basınçlı pompa güç grafiği 
 
 
4.3 Karşılaştırma 
 
4.1 ve 4.2 bölümlerinde basınç kompanzasyonlu pompa ve çift basınçlı pompa güç tüketimlerinin 
zamana bağlı değişimleri elde edilmişti. Güç tüketimlerinden elde edilen, simülasyon boyunca pompa 
başına tüketilen enerji miktarları Tablo 3’te gösterilmiştir. 
 
 
Tablo 3. Pompa başına enerji tüketimi karşılaştırması 
 

 Pompa Başına Enerji Tüketimi 
Basınç kompanzasyonlu pompa 1267 kJ 
Çift basınçlı pompa 671 kJ 

 
Tabloda görülebileceği gibi, muharip uçaklarda çift basınçlı pompa kullanımı, basınç kompanzasyonlu 
pompa kullanımından enerji tüketimi açısından çok daha avantajlıdır. Bunun nedeni, sistem ihtiyacı 
olmayan anlarda da basınç kompanzasyonlu pompanın maksimum basınçta çalışması, bir başka 
ifadeyle maksimum koşullara göre boyutlandırılmasıdır.  
 
Bu sonuçlar, 99 saniyelik bir simülasyon için geçerlidir. Muharip uçak görev süreleri, bu süreden çok 
daha uzun olduğundan dolayı gerçek uçuş profilinde enerji tüketim farkı çok daha yüksek olacaktır. 
Örnek olarak, Huang ve Wang [13], çalışmasında bir muharip uçak için tipik bir uçuş profilini 160 
dakika olarak belirlemiştir. Bu değer baz alınarak enerji tüketimleri hesaplandığında, basınç 
kompanzasyonlu pompa 122.86 MJ, çift basınçlı pompa ise 65.07 MJ enerji tüketmektedir. Ayrıca 
hesaplanan değerler pompa başına tüketilen enerji miktarıdır. Hidrolik güç sisteminde iki pompa 
kullanıldığı düşünüldüğünde, sistemin enerji tüketimini hesaplarken bu değerlerin ikiyle çarpılması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
5. TEST 
 
Basınç kompanzasyonlu pompa modelinin doğrulanması amacıyla, farklı parametrelerin bulunduğu bir 
düzenekte gerçekleştirilen iki farklı testin sonuçları kullanılmıştır. Test düzeneği ekipmanları, 
rezervuar, pompa, filtre, valf ve beş adet eyleyiciden oluşmaktadır. Test düzeneği şeması Şekil 23’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 23. Test düzeneği hidrolik şeması 
 
Oluşturulan basınç kompanzasyonlu pompa modelinin parametreleri, test düzeneğinde bulunan 
pompa değerlerine göre değiştirilerek karşılaştırmaya uygun hale getirilmiştir. Test düzeneğinde yön 
kontrol valfi olarak elektro hidrolik servo-valf yerine solenoid valf kullanılmıştır. Eyleyici modellerinin 
parametreleri test düzeneğine göre değiştirilmiştir. Sistem basıncı 207 bar’dır. Toplam test süresi ilk 
test için 33.52 saniye ve ikinci test için 35 saniyedir. Veriler 0.01 saniye aralıklarla kaydedilmiştir.  
 
Şekil 24 ve 25’te modellenen hidrolik sistem pompasının çıkış basıncı ile test edilen hidrolik sistem 
pompasının çıkış basıncı karşılaştırılmıştır. Hata yüzdeleri de grafikler üzerinde gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 24. Test 1 ve simülasyon için pompa çıkış basıncı – zaman grafiği 
 

 
 
 

Şekil 25. Test 2 ve simülasyon için pompa çıkış basıncı – zaman grafiği 
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İki testte de pompanın çalışmaya başladığı ilk 0.5 saniyeden sonra pompa çıkış basınç hatasının 
ortalama %1-%2 aralığında olduğu görülmektedir. Test verileri kaydedilmeye başlanmadan önce test 
düzeneği çalıştırıldığı için, başlangıçtaki verilerde farklılık görülmüştür. Pompa basıncı dengelendikten 
sonra görülen en yüksek hata ilk test için %7, ikinci test için %5’tir. Grafikler incelendiğinde, basınç 
dalgalanmalarının test ve model için aynı anda gerçekleştiği; ancak test sonuçlarındaki basınç 
düşüşünün daha uzun sürdüğü görülmektedir ve iki test için de hata artışı bu durumlarda 
gerçekleşmektedir. 
 
Test düzeneği için modellenen eyleyici ve valflerin uygunluğunu gözlemlemek amacıyla eyleyici 
pozisyonlarının simülasyon ile elde edilen sonuçlarıyla test sonuçları karşılaştırılmıştır. Buradaki 
amaç, test düzeneğinin doğru bir şekilde modellendiğini göstermektir. Hata yüzdesi strok değerlerine 
göre hesaplanmıştır. Aşağıdaki şekillerde tek bir eyleyicinin iki testi için sonuçları paylaşılmıştır. 
 

 
 

Şekil 26. Test 1 ve simülasyon deplasmanlarının karşılaştırılması 
 

 
 

Şekil 27. Test 2 ve simülasyon deplasmanlarının karşılaştırılması 
 

Yapılan birinci testin eyleyici hata grafiği incelendiğinde, en yüksek hata %2,7 olarak görülmektedir. 
Ortalama hata %1’in altındadır. İkinci test için ise en yüksek hata %7, ortalama hata ise %1-%2 
aralığındadır.  
 
Oluşturulan sistem modeli ile test verilerinin karşılaştırılması sonucunda incelenen değerler, ilgili 
şekillerde görüldüğü gibi çok düşük hata yüzdeleriyle elde edilmiştir. İki test için de hata yüzdelerinin 
düşük olması, oluşturulan test düzeneği sistem ve ekipman modellerini doğrulamıştır. Farklı 
parametreler kullanılarak oluşturulan pompa simülasyonunda da hata yüzdelerinin çok düşük olduğu 
görülmüştür. Bu sayede pompa modeli doğrulanmıştır.  
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5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, iki farklı değişken deplasmanlı pistonlu pompa tipinin, temsili bir uçuş profiline göre güç 
ve enerji tüketimi incelenmiştir. Bu amaçla, muharip uçak standartlarına uygun bir hidrolik güç sistemi 
geliştirilmiştir. Ekipman boyutlandırma için gereken değerler kamuya açık verilerden elde edilmiştir.  
 
Basınç kompanzasyonlu pompa modelini doğrulamak için iki ayrı testin eldeki verileri kullanılmıştır. 
Çift basınçlı pompa ile ilgili test verisi bulunmadığı için bu pompanın doğrulaması yapılamamıştır. Test 
verileriyle pompa ile sistemin davranışının gözlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca aynı test verileriyle eyleyici 
hareketi de incelenmiştir. Bunun amacı, test düzeneği modelini doğrulamaktır; çünkü hidrolik sistem 
modelinin parametreleri, test ile karşılaştırmaya uygun hale getirebilmek için değiştirilmiştir. Pompa ve 
eyleyici test sonuçları ile simülasyon sonuçları arasında tutarlılık gözlemlenmiştir. 
 
Sistem simülasyonlarında tüm değişkenler sabit tutularak her bir pompa için güç tüketimi incelemesi, 
pompa başına enerji tüketimi karşılaştırılarak yapılmıştır. Bu çalışmanın çıktılarından biri, muharip 
uçak hidrolik sistemlerinde en sık kullanılan pompa tipinin güç tüketiminin uçağın ihtiyacının üzerinde 
olduğudur. Bir diğer çıktısı ise, uçak hidrolik sistem tasarımı sırasında uçağın karşılaşacağı koşulların 
detaylı analizinin yapılması gerekliliğidir. Hidrolik pompa seçimi, yalnızca uçuş kontrol yüzeyleri 
üzerine düşen en yüksek yüke göre yapılırsa bu çalışmada da gösterildiği gibi verimsizlik ortaya 
çıkacaktır. Çalışmadan çıkarılan bir diğer sonuç, hidrolik sistem basıncı dış yük ile ne kadar eşleşirse 
sistem veriminin o kadar artacağıdır. Eyleyiciye uygulanan dış yük ne kadar azsa, pompadan 
eyleyiciye güç aktarımı o kadar verimsiz hale gelecektir. 
 
Uçak hidrolik pompalarına güç, uçak motoru tarafından sağlanmaktadır ve bu gücün bir limiti vardır. 
Anlık olarak çok yüksek güç tüketilmesi mümkünken, sürekli güç tüketiminin belirli bir limitin üzerinde 
olması, motor ve dişli kutusu ömrüne ve uçak performansına ciddi şekilde zarar vermektedir. Bu 
nedenle, geçici süreli maksimum güç ihtiyacı haricinde kalan çalışma süresince, eyleyici 
performansının düşüşü kabul edilebilir seviyedeyse, gücü verimli kullanabilen pompaların tercih 
edilmesi özellikle motor için avantaj sağlamaktadır. 
 
Burada yapılan örnek çalışma farklı dış yükler, eyleyici hızları veya uçuş süresi için tekrarlanabilir. 
Hangi pompa tipinin seçileceğinin sonucu değişmese de, uçuş evrelerinin detaylı analizi yapılarak 
düşük basınç seviyesi buna göre belirlenip verimlilik artırılabilir. Henüz havacılık uygulaması 
bulunmasa da, ikiden fazla basınç seviyesine sahip hidrolik pompalar havacılık standartlarına göre 
incelenip dış yükle olabildiğince eşleşme sağlanarak güç verimliliği artırılabilir. Ayrıca bu çalışma, 
daha kapsamlı incelenmesi ve analiz edilmesi gereken farklı konular doğurmuştur. İncelenen pompa 
tiplerinin uçak yakıt tüketimine etkisi bu konulardan birisidir. Bir diğer konu ise, güç tüketim verimi 
daha yüksek olan çift basınçlı pompanın eyleyici performansına etkisinin incelenmesidir. Güç tüketimi 
veriminin uçak ağırlığına etkisi de incelenmesi gereken bir diğer konudur. Son olarak, sistemin termal 
modelinin oluşturulmasıyla pompa tiplerinin sistem sıcaklığı üzerindeki etkisi ve ısı kaybı incelenerek 
güç ve enerji verimliliği çalışmasına katkıda bulunmak mümkündür. 
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MOBİL HİDROLİKTE CANBUS, (CANOPEN & CANJ1939) 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada mobil hidrolik sistemlerde, canbus kullanımın getirdiği avantajlar, saha uygulamalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. Özellikle, mobil oransal yön kontrol valflerindeki, 
canbus aktüatör kullanımı üzerinde inceleme yapılmıştır. Mobil hidrolik valf teknolojilerinin şu anki 
durumu yakın gelecekte nereye yöneleceği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Canbus alt yapısına 
sahip mobil hidrolik valflerin sensör, kontroller, vb. çevre birimler ile olan etkileşimi hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Canbus mobil hidrolik valfler, İş makineleri, Akıllı mobil hidrolik valfler, Mobil 
hidrolik ve canbus.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the advantages of using canbus in mobile hydraulic systems and the points to be 
considered in field applications are discussed. In particular, the use of canbus actuators in mobile 
proportional directional control valves has been studied. Information was given about the current state 
of mobile hydraulic valve technologies and where they will lead in the near future. Sensor, kontroller, 
etc. of mobile hydraulic valves with canbus infrastructure. Information was given about the interaction 
with the environmental units. 
 
Key Words: Canbus mobile hydraulic valve, Construction machinery, Smart mobile hydraulic valve, 
Mobile hydraulic and canbus. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Mobil hidrolik sistemler, iş ve inşaat makinelerinden, maden makineleri, havaalanı yer araçları, 
belediye ekipman araçları, deniz ve raylı sistem araçlarına varıncaya kadar geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Bütün bu uygulamaların ortak noktası ise güç ve hassasiyet gerektiren işleri hareket halinde 
yapmalarıdır. Hareketin merkezinde ise mobil oransal yön kontrol valfleri yer almaktadır. Gücün verimli 
kullanım ihtiyacı, hassas kontrol gereken işler, endüstri 4.0 sanayi devrimi ile valf kontrol yöntemleri 
sürekli bir evrim geçirmektedir. Hidrolik sistemlerin tarihi başlangıcı 1648 B.Pascal’a kadar gitmektedir. 
Mobil hidrolik valf kontrol yöntemleri, ilk olarak levye kontrollü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
sistemlerde makine operatörlerinin el melekelerine göre makine hassasiyeti sağlanmıştır. Daha sonra 
gelişen teknoloji, kullanım kolaylığı, iş güvenliği gibi sebeplerden dolayı mobil valfler, joystick, uzaktan 
kumanda vb. elektronik sistemlerle birlikte kullanılmaya başlanmıştır.  

CANBUS IN MOBILE HYDRAULIC, (CANOPEN AND CAN J1939) 
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Örneğin günümüzde güç desteğinin niteliğine göre elektro hidrolik veya elektro pnömatik valf kontrol 
sistemleri kullanılmaktadır. Bu tip valf kontrolleri elektronik altyapı yordamıyla servo sistemlere kontrol 
sinyali ileterek tetiklenmesiyle gerçekleştirilmektedir [1].  
 
Elektronik kontrol sistemlerinin valf operasyonlarına dahil olması ile birlikte valflerdeki debi kontrolü 
için elektronik aktüatör ihtiyacı doğmuştur. Aktüatör yapılarının, nitelikli kontrol sağlaması açısından 
tasarımı önemlidir. Hidrolik mekanizmalarda sadece mekaniksel veya elektrik - makine işbirliğinde 
hareket döngüsü içerisinde negatif etken olan en büyük unsur enerji verimliliği olmaktadır. enerji 
kayıplarını en aza indirmek amacıyla kullanılan geleneksel mekanik yöntemler dışında elektronik 
sistemlerin dahil olması ile daha etkili kontroller sağlanabilmektedir [2]. Elektronik temelli valf 
aktüatörleri başlangıçta bobinli bir yapı kullanılarak, manyetik itki prensibiyle sürgü kontrolü 
sağlanmıştır. Sürgü kontrolü ile debi kontrolü dolayısıyla makine hareketleri sağlanmıştır. Valf 
aktüatörleri bobinli yapıdan sonra elektronik yapıya geçmiştir. Bu aşamada voltaj kontrollü, seri iletişim 
protokollü ve canbus iletişim sistemli farklı tipte bir çok valf aktüatör çeşitleri ortaya çıkmıştır. Mobil 
sistemlerde ağırlıklı olarak Canbus kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
 
2. CANBUS, CANOPEN, CANJ1939 
 
Canbus veri sistemi 1980 yılında Robert Bosch tarafından geliştirilmiştir. Canbus veri sistemi iki 
kablolu fiziksel bir veri yoludur. RS232 vb seri haberleşme sistemlerine göre daha uzak mesafelere 
veri taşıyabilme kabiliyetine sahiptir. Tablo 1’de Canbus haberleşme hızına göre verinin taşınabileceği 
mesafeler gösterilmiştir. Veri yolundaki birim zamanda taşınacak veri miktarına baudrate yani veri 
hattının hızı denilmektedir. Hatta gönderilen her bir mesaj özel bir ID ile gönderilir. Her ID nin yanında 
8 bayt değerinde veri bulunmaktadır. Bu mesafeler ana kollar için olup hattın başından sonuna olan 
uzaklığı göstermektedir. Tablo 1 üzerinde görüleceği üzere veri yolu hızlandıkça mesafe düşmektedir. 
 
Tablo 1. Canbus Baudrate-Mesafe 
 

Hız 
Baudrate 

Veri Yolu Uzunluğu 

1 Mbit/s < 20m 
500 Kbit/s < 100m 
250 Kbit/s < 250m 
125 Kbit/s < 500m 
50 Kbit/s <1000m 
20 Kbit/s < 2500m 
10 Kbit/s < 5000m 

 
Canbus hattındaki cihazlardan birisinde hata olması durumunda kendini kapatarak diğer cihazların veri 
trafiğine mani olmamaktadır. Bu özellik canbus sistemlerinde donanımsal olarak can alıcı verici 
komponentlerinin özellikleridir. Canbus fiziksel veri yolunda ki, iki kabloda da toprak ucu (GND) 
bulunmamaktadır. Potansiyel fark ölçümüne göre çalışmaktadır. Bundan dolayı hata yapma olasılığı 
daha düşüktür. Fiziksel veri yolu üzerinde taşınan verilerin hangi düzen ve sıra ile aktarılması 
gerektiğini anlatan senaryoya ise protokol denmektedir [3, 4]. Mobil hidrolikte CanOpen, CanJ1939, 
ISObus  en çok kullanılanlardır. Bu protokoller yazılımsal olarak fiziksel veri yolundaki trafiğin nasıl 
olacağını belirlemektedir. ISObus, CanJ1939 da yakın ve benzer özellikleri olduğu için ayrıca 
anlatılmayacaktır. CANopen protokolü, 1992 yılında kurulan CAN in Automation (CiA) kuruluşu 
tarafından geliştirilmiştir. CanOpen kavramını kısaca açıklamak gerekirse gömülü sistemler için 
uluslararası standartlaştırılmış CAN haberleşmesi temelli üst katman protokolü olarak tanımlanabilir. 
CanOpen protokolü ile CAN haberleşmesinin dahil olduğu bir cihazın iletişim metodolojisi bazında 
profillenmesi mümkündür.  
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CANopen genel yapısı itibariyle adresleme şemalarından, küçük iletişim protokollerinde ve bir aygıt 
profiliyle tanımlanan uygulama katmanından oluşmaktadır. Gömülü sistemde haberleşme 
protokollerinde ağ yönetiminden, aygıt izleme ve düğümler arası iletişimden sorumludur. Ek olarak 
Ethernet Powerlink, EtherCAT, Safetynet gibi diğer iletişim yöntemleri de CanOpen desteklidir [4].  

 
CanJ1939 dizel motor uygulamaların olduğu, treyler, tarım, otobüs, deniz araçları gibi sistemlerde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle yakıt kontrol sistemlerinde tercih edilen bir CAN temelli protokoldür 
[5]. CanOpen ise valfle birlikte yogun sensörleri içeren araç üstü mobil vinç ve platform, beton 
pompası, kazık çakma makineleri, belediye ekipman aracı (itfaiye, vidanjör vb.) gibi farklı alanlarda 
kullanılmaktadır. Bu protokollerin standartlarını belirleyen ve yeni eklemeleri yapan uluslararası 
kuruluşlar bulunmaktadır. CanJ1939’da tüm motorlarda ortak kullanılan parametreler ve arıza kodları 
sabittir. Farklı eklentiler için üreticiye ayrılmış özel alanlar bulunmaktadır. Örneğin motor devir okuma 
için J1939 olan tüm motorlarda aynı PGN (Parameter Group Number) kullanılmaktadır. CanJ1939 da 
genellikle 250kbps ve 500kbps kullanılırken, CanOpen için genellikle 125kbps, 250kbps, 500kbps 
hızları kullanılmaktadır. Bu protokollerde kullanılan Can-H (Sarı) ve Can-L (Yeşil) renkleri sabittir. 
Konnektör için çeşitlilik göstermekle beraber genellikle CanOpen da M12-5 pin konnektör, CanJ1939 
da ise Deutsch be OBD konnektörleri tercih edilmektedir [5]. 
 
 
 
 
3. CANBUS SISTEMININ KURULMASI VE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER 

 
Canbus sistemi üretim hızı, güvenlik vb. bir çok özellikten dolayı tercih edilmektedir. Aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat edilmediği takdirde, hiç istenmeyen bir sistem haline gelebilmektedir. Canbus hattı 
için standartta belirtilen sarı ve yeşil renkler uygulamada sıklıkla yanlış bağlanmaktadır. Ters 
bağlanması cihazlara zarar vermemektedir. Ancak sistemin çalışmasına engel olmaktadır. Şekil 1’de 
örnek kablo renkleri gösterilmiştir. Şekil 2’de örnek kablo yapısı gösterilmiştir. Canbus hatlarında kablo 
seçiminde sarı ve yeşil hatlar sarmal (Twisted) olarak seçilmelidir. Böylelikle hatta mesaj taşıma 
esnasında kablolarda oluşabilecek manyetik birikmeler birbirini yok etmektedir. İş makinelerinde 
canbus kabloları çekilirken, zaman zaman yoğun yağlı ortamlardan, tambur, makara, kablo zinciri, 
aşırı sıcak yerlerden hat çekilmek durumunda kalınmaktadır. Bu durumlar göz önüne alınarak seçim 
yapılmalıdır. Her koşul için ortak olan sarmal kablo yapısı ve dış kısmında ekranlama (emi shielding) 
olması çok önemlidir. Canbus kabloları için 108 ile 138 ohm arasında karakteristik empedansa sahip 
kablolar seçilmelidir. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Canbus Kablo Renkleri                    Şekil 2. Canbus Kablo Yapısı 

 
 
Canbus sisteminin doğru çalışabilmesi hattın başında ve sonunda 120 ohm ilave edilmelidir. Hat 
montajından sonra hattın direnci yaklaşık 60 ohm ölçülmelidir. Şekil 3’te örnek hat direnç bağlantıları 
görülmektedir. Bu dirençler hat sonlarından tekrar geriye dogru yansıma yapmayı engellemektedir. 
Oluşan yansımalar dirençler üzerinde sönümlenir [3]. Omajı düzgün olmayan, eksik olan kablolamada 
canbus hattı çalışmaz yada hattaki veriler düzgün bir şekilde alınamaz. Hattaki iki direnç te yok ise hat 
hiç çalışmaz. Hatta tek direnç var ise kablo uzunluğuna bağlı düzensiz çalışma gözlemlenir. Gelen 
verilerde tıkanıklık oluşabilmektedir. Veri kayıpları kaçınılmazdır. Canbus analizör ile hattaki veriler 
gözlemlenmelidir. Zamana bağlı verilerin düzenli geldiği görülmelidir. Düzenli zaman aralıkları ile gelen 
veriler, düzensiz geliyorsa kablo omajı yada boylarında yanlış bir uygulama yapılmış demektir. 
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Şekil 3. Canbus Hat Başı ve Sonu Direnç Gösterimi 
 

 
Canbus hattındaki bulunan valf, sensor yada kontrol kartının eksi beslemeleri kesinlikle araç üzerine 
bağlanmamalıdır. Direk aküden alınarak hattaki cihazlara dağıtılmalıdır. Canbus hattındaki cihazların 
eksi beslemeleri araç şasesi üzerine bağlanır ise haberleşme esnasında aynı referans düzeyine sahip 
olmayan besleme kaynaklı, hatta bağlı cihazlar arızalanır. İlk 15-20dk canbus hattındaki alıcı-
vericilerin korumasından dolayı sorunsuz çalışıyor gibi görünür. Daha sonra cihazdan hatta veri 
aktarımının gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Böyle bir durumda cihaz beslemeleri düzeltildikten 
sonra cihazın içerisindeki canbus alıcı-veri (can transceiver) entegresi değiştirildiğinde tekrar 
çalışacaktır. 

 
Uygulamada yapılan en büyük hatalardan biride kablo hattının yanlış yerleşimidir. Mobil makineler 
üzerinde birden fazla valf, sensor, kontrol kartı, joystick bulunabilmektedir. Bu cihazlar arasındaki 
kablonun çekiliş şekli bağlantı topolojisini göstermektedir. Şekil 4 ve Şekil 5’ te Line, Star topoloji 
bağlantıları gösterilmektedir. Mümkün mertebe hat tipi topoloji seçilmelidir. Bu topolojide 
kullanılabilecek kablo boyları daha uzundur. O yüzden bir çok sensor üreticisi hat tipi topolojinin 
kolaylıkla uygulanması için iki konnektörlü yapı kullanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Canbus Line Topoloji                                Şekil 5. Canbus Star Topoloji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Canbus Çoklu Topoloji Bağlantısı 
 
Şekil 6’ birden fazla topoloji bir arada kullanılmıştır. Hattın başı ve sonu arasından çıkan her drop hattı 
yansımalara sebep olmaktadır [6]. Mümkün mertebe hat tipi bağlantı seçilmelidir. Eğer Drop yada 
Trunk şeklinde bağlantı yapılmak durumu oluşmakta ise mutlaka Tablo 2’de gösterilen canbus Node 
uzunluk limitlerine uymalıdır. Aksi takdirde veri kayıpları oluşacak, canbus hattı kilitlenecektir. Sistem 
resetlendiğinde canbus hattı tekrar çalışacaktır. Belirli bir zaman sonra tekrar duracaktır. 
 
 

Node Node Node Node 

Node 

Node Node 

Node 

Node 
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Tablo 2. Canbus Çoklu Topoloji İçin Veri Yolu Uzunlukları 
 

Hız 
Baudrate 

Drop Veri Yolu 
Uzunluğu 

Tüm Drop Line 
Toplam Uzunluk 

Çok Noktalı Top. 
Sahip Drop Line 

Trunk Line Olmadan 
Hat Uzunluğu 

1 Mbit/s < 1m < 5m < 0,3m < 25m 
500 Kbit/s < 5m < 25m < 1,2m < 66m 
250 Kbit/s < 10m < 50m < 2,4m < 120m 
125 Kbit/s < 20m < 100m < 4,8m < 310m 

 
 
 
4. CANBUS SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 
 
Canbus sisteminde iki kablo üzerine sistem kurulduğundan kablo sarfiyatı azalacaktır. Şekil 7’de 
görüleceği üzere 4 dilimli canbus ve bobbin aktüatörlü iki valf karşılaştırması yapacak olursak. Canbus 
sistemi olan valfte 4’lü kablo yeterlidir. Ancak bobinli olan valfin kablosunun 16’lı olması gerekir. Kablo 
sayısı arasında 4 kat fark vardır. Kablo sayısının azalması üretim hızının artmasına dolayısıyla isçilik 
maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Kablo sayısından kaynaklanan bir malzeme maliyeti avantajı 
bulunmaktadır. Özellikle büyük karmaşık makinelerde kablodan kaynaklı ağırlık avantajı yani yakıt 
tasarrufu da kullanıcıya yansıtılmaktadır. Güvenlik açısından bobinli olan sistemlerde bobin 
kablolarından birinin kablo ezilmesi gibi hasar görmesinden kaynaklı şaseye temasında istemsiz 
hareket etmesi söz konusu olabilmektedir. Canbus sistemi kullanılan valfte kablonun kopması, kısa 
devre olması valfte istemsiz hareketlere sebebiyet vermemektedir. Böylece vinç, itfaiye aracı gibi 
insan faktörünün önemli olduğu alanlarda gürültüye daha bağışık dolayısıyla daha iyi bir kontrol 
sağlanan mobil hidrolik sistemi oluşturulmaktadır [7]. 

 
Teknoloji açısında kıyaslama yapılacak olursa, bobinli valfler bobinin hassasiyetine ısınmasına göre 
kontrol hassasiyetinde kaymalar gözlemlenmektedir. Canbus sistemli olan valfte ise sürgü pozisyonu 
kontrol edilmesinden dolayı daha hassas hareketler alına bilmektedir. Bazı emniyet uygulamalarında 
sürgünün hangi yönde kontrol ettiğinin bilgisi gerekmektedir. Bobinli olan valflerde ilave parca takılarak 
sağlanmaktadır. Buda valfin maliyetini ağırlığını vb parametreleri etkilemektedir. Canbus sistemine 
sahip valfte ilave bir eklentiye gerek duyulmamaktadır. Sürekli olarak sürgü pozisyonu canbus 
hattından alınabilmektedir. Canbus sistemine sahip valfler diğer çevre birimleri ile konuşarak bilgi 
alışverişinde bulunabilmektedir. Valf üzerinde arıza varsa sürgü sıkışması, Sıcaklık hatası vb. Çevre 
birimleri iletilebilir.  
 

 
 
     

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Şekil 7. Canbus ve Bobin Aktüatörlü Mobil Valfler 
 
Şekil 8’de mobil oransal bir valf görülmektedir. Bobin yada canbus aktüatörleri Şekil 8’deki sürgüyü 
(spool) hareket ettirmektedir. Farklı sürgü çeşitlerine göre farklı hareket performansları elde 
edilmektedir. Şekil 9’da aktüatöre gelen kontrol sinyalinin farklı sürgülere göre debi geçirgenlik grafiği 
gösterilmektedir. Canbus aktuatörlü valflerde sürgünün debi egrisi programlanabilmektedir. Hatta 
çalışma sırasında sürgü ayrı 1’den, 2’ye geçebilmektedir. Bu işlemler makine üzerinde çok fazla 
kontrol ve hareket seçeneği sunmaktadır. ECU (Electronic Control Unit) yapısının özellikleri sınırları 
içerisinde dizel motorların valf yoluyla kontrol edilmesi gibi örneklerde de görüldüğü gibi CAN 
haberleşmesi oldukça avantaj sağlamaktadır [8]. 
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Şekil 8. Mobil Oransal Valf Kesiti                     Şekil 9. 10 Tane Farklı Sürgünün Debi Eğrisi 
 
 
PID gibi özel kontrol uygulamaları daha kolay yapılabilmektedir. Canbus aktüatörlü mobil valfler kendi 
durumu hakkında çevre birimlere bilgi vermesinden dolayı verileri rahatlıkla kaydedilebilir, 
saydırılabilir. Hareket anında basınç, açı, uzunluk limitlemesi için sisteme canbus veri yapısına sahip 
herhangi bir sensor ilave edilir. İlave edilen sensörün canbus aktuatörü üzerindeki ilgili sensor limit 
değeri girilerek aktif edilir. Çevre birimler ile olan veriler gelecek yıllarda yapay zeka ve kestirimci 
bakım uygulamaları için kullanılabilecek yapıdadır.  
 
Mobil valflerdeki dilimli yapı sayesinde, canbus aktuatörüne sahip her bir dilim, hattaki diğer dilimlerin 
gönderdiği verileri alıp inceleyebilmektedir. Böylelikle oluşabilecek acil bir durum için birden fazla 
işlemci birbirini kontrol edecektir. Bu sayede systemin güvenlik seviyesi daha yukarı taşınmış 
olacaktır. Canbus yapısına sahip valflerin bir bilgisayar üzerinden parametre ayarlaması 
yapılabilmektedir. Özellikle yeni nesil valflerde yağın cinsi, Ls (Load Sensing) hattı uzunluğu, iş 
portuna bağlanacak systemin çeşidi (hidromotor, silindir vb.) gibi bilgiler girilerek daha hassas 
hesaplama ile daha efektif sonuçlar elde edilebilmektedir. Valf üzerinde, yazılım ile çalışılan özel 
çözümler, geliştirdikçe yüklenerek valfin yetkinliği arttırılabilir. Canbus aktuatörlü valflerde bulunan 
elektronik yapı sayesinde programla arayüzde de daha kolaylaştırıcı çalışma vardır. Sürükle bırak ile 
otomatik tanıma sağlayan tak çalıştır şekilde alt yapıya sahiptir. Bu sayede üreticilerin arge süreçleri 
kısaltılır. Uzun kod bloklarına bogulmadan hızlıca makine otomasyonunu yapmasına olanak 
saglayacaktır. Günümüzde valf kontrol teknolojisinde yapay zeka algoritmaları da yerini almaya 
başlamıştır. Örneğin echo state sinirsel ağ yapısı ile bir derin öğrenme sistemi geliştirilerek hidrolik 
vinçlerin sağladığı basınç, sıcaklık v.b. veriler ışığında daha düzgün bir kontrol sağlanabilmektedir [9]. 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Son yıllarda mobil elektronik teknolojisinin gelişmesi ile canbus aktuatörlü valflerin sahadaki yeri 
artmaktadır. Şu anda mobil hidrolik makine üreticileri geçiş aşamasındadır. Önümüzdeki on yılda 
otonom ve yapay zeka çalışmaları ile çok daha yaygın hale gelecektir. Bu konuda kendini geliştirmek 
isteyenlerin canbus analizör ile çalışma yaparak veri yapısını incelemesi önerilmektedir. Şu Anda 
canbus aktüatörlü valf maliyetleri, bobbin aktuatörlü valflere göre fazla görünmektedir. Ancak kablo 
maliyeti, üretim hızının artması, işçilik maliyetini düşmesi, arıza bulmanın kolaylaşması, makine 
ağırlığının azalarak kullanıcıda yakıt tasarrufu sağlaması gibi etkileri vardır. Fayda maliyet analizi tüm 
bu kriterler baz alınarak yapıldığında canbus aktuatörlü valflerin maliyet olarakta daha uygun olduğu 
bilinmektedir. 
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GEMİ DİZEL MOTORLARININ BAKIM İŞLEMLERİNDE 
HİDROLİK GÜCÜN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 
 

Murat Yapıcı 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gemi dizel motorları birçok hareketli ve sabit parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların boyutlarının büyük 
olması bakım işlemleri esnasında geleneksel araç gereçlerin dışında güç gerektiren aletlere ihtiyaç 
duyulmasına neden olmaktadır. Özellikle parçaların bakım amacıyla sökülmesi ve takılması için büyük 
güç gerekmektedir. İhtiyaç duyulan güç hidrolik yağ kullanımı ile giderilmektedir. 
 
Çalışmada gemilerde kullanılan söküm araç gereçlerinin gelişimi ve günümüzde hidrolik güçten nasıl 
yararlandıkları açıklanmıştır. Sistemin üstünlükleri ve emniyetli çalıştırılması konusunda bilgiye yer 
verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Planlı Bakım, Hidrolik Aparatlar   
 
 
ABSTRACT 
 
Marine diesel engines consist of many moving and fixed parts. The large size of these parts causes 
the need for power-requiring tools other than traditional tools during maintenance operations. 
Particularly great power is required for disassembly and assembly of parts for maintenance purposes. 
The required power is removed by the use of hydraulic oil. 
 
In the study, the development of dismantling tools used on ships and how they benefit from hydraulic 
power today are explained. Information about the advantages and safe operation of the system is 
given. 
 
Key Words: Hydraulics, Planned Maintenance, Hydraulic Tools 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik, belirli basınca sahip akışkanın hidrolik enerjisini icelemektedir. Bu anlamda hidrolik enerji 
kullanılarak doğrusal, dairesel veya açısal hareket elde eden sistemlere “Hidrolik Sistem” adı 
verilmektedir. Hidroliğin birçok alanda kullanımı bulunmaktadır. Bu alanlardan biri de denizilik 
sektörüdür. Özellikle deniz ticaretinde ticaret gemilerinde hidrolik sistemler yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Hidrolik sistemlerin gemilerde bazı uygulama alanları; 
 
• Yük Kreynerinde, 
• Irgatlarda, 
• Kanatları kontrollü pervanelerde, 
• Hidrolik Dümen donanımında, 
• Ambar kapaklarının açma-kapama donanımlarında, 
• Su geçirmez Kaportalar, 
• Kumanya kreyni, kurtarma botu, 

A STUDY ON USING HYDRAULIC POWER IN MAINTENANCE OF MARINE DIESEL ENGINES 
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• Ana makine yardımcı dizellerin söküm ve test aparatlarında, 
• Gemi bünyesinde kullanılan ballast, yakıt-yağ transfer, ambar sintinesi devrelerinde valflerin 
kumandasına, şeklinde sıralanabilir [1]. 
 
 
 
2. GEMİLERDE BAKIM İŞLEMLERİ 
 
Çalışan her mekanik system gibi gemi mekanik sistemleri de zaman içerisinde paslanma, korozyon 
veya metal yorulması gibi sebepler ile bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ticaret gemilerinde hem seyir 
güvenliği hem de taşınan yükün ulaştırılacak limana geç kalmaması için bakımlarının düzenli ve doğru 
bir şekilde yapılması gerekmektedir [2,3]. 
 
Ticaret gemilerinde yapılacak bakımlar, hem can hem de yük emniyeti için planlanmış bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 2000’li yılların başlarında Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) ile 
beraber ticaret gemilerinde yönetim sistemi geliştirilmiş olup planlı bakım ile entegre edilmiştir. Planlı 
bakım ile beraber gemi içerisinde kullanılan her sistemin hangi aralıklar ile bakım ve kontrollerinin 
yapılacağı çalışma saatleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışma saatleri üretici firmaların yaptığı testler ve 
daha önce ürettiği makine modelllerinden ürettiği bilgiler neticesinde oluşmaktadır. 
 
Gemilerde bakım işlerinin aksaması ekonomik ve sosyal kayıpların yanında prestij kaybına neden 
olmaktadır.  
 
 
 
3. GEMİLERDE ANA TAHRİK SİSTEMLERİ 
 
Ticaret gemilerinde pervaneyi döndüren sistemler ana sevk ve tahrik sistemleri olarak 
adlandırılmaktadır. Dünya genelinde taşımacılık faaliyetlerini sürdüren gemilerin yaklaşık %90’ı ana 
tahrik sistemi olarak dizel motorlarını kullanmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ile beraber buhar gücü 
gemilerde yoğun olarak kullanılmış 19. Yüzyılın sonlarına doğru yerini Dizel motorlarına bırakmıştır. 
Şekil 1’de günümüzde kullanılmakta olan iki zamanlı bir gemi dizel motoru kesiti görülmektedir [4].. 
 

 
 

Şekil 1. Gemi Dizel Motoru 
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Gemilerde küçük ölçekli rutin bakım işleri için şekil 2’deki gibi anahtar takımları kullanılmaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Temel Anahtar Takımları 
 
 
Yapılan işin büyüklüğü sökülen parçaların boyutlarındaki artış ve istenilen tork gücünde söküm-takım 
işlemi temel anahtar takımlarını yetersiz kılmaktadır. Bu durumda Şekil 3’te görüldüğü gibi belirli bir 
torka ayarlana bilen tork anahtarı kullanılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Tork Anahtarı 
 
 
Ticaret gemilerinde yoğun olarak orta seviye parçaların sökülmesi ve takılması işlerinde tork anahtarı 
kullanılmaktadır. Tork anahtarının yetersiz kaldığı durumlarda hidrolik takımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 
 
4. GEMİ DİZEL MOTORLARININ BAKIM İŞLEMLERİNDE HİDROLİK GÜCÜN KULLANILMASI 
 
Ticaret gemilerinde temel takımların yetersiz kaldığı özellikle yüksek güçlü gemi dizel motorlarının 
söküm ve takımlarının gerçekleştirildiği planlı bakımlarda hidrolik takımlar kullanılmaktadır. Genellikle 
hidrolik takımlar, gemi dizel motoru üreticileri tarafından tersanede inşa esnasında teslim edilmektedir. 
 
Şekil 4’te görüldüğü gibi kullanışı kolay bir yapıda bulunan havalı hidrolik güç üniteleri genellikle iki 
zamanlı yüksek güçlü dizel motorları için kullanılmaktadır. 1 numara; yüksek basınç valfini, 2 numara; 
hava açma kapama valfini, 3 numara; hava regülatör valfini, 4 numara hava basınç geycini, 5 numara 
yüksek basınç geycini, 6 numara hava tapasını, 7 numara hava giriş soketini, 8 numara yüksek basınç 
çıkış soketini, 9 numara tank seviye geycini, 10 numara hidrolik tankı, 11 numara hidrolik motoru, 12 
hava filtresini, 13 numara hava emniyet valfini göstermektedir  [5]. 
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Şekil 4’te görülen hidrolik apparat yardımıyla gemi dizel motorundaki ağır ve montajı zor olan parçalar 
kolaylıkla sökülebilmektedir. Gemi dizel motoru üzerinde yapılan başlıca söküm takım işlemleri 
incelendiğinde en fazla söküm takım ve rutin işlemlerin gerçekleştirildiği bölge olan silindir başlıkları 
(kaveri) (cylinder cover) bölgesinde olmaktadır. Gemi dizel motorlarında her bir silindir için ayrı bir 
silindir kaveri (cylinder cover) bulunmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. Hidrolik Aparat (Takım) 
 
 
Planlı bakım veya herhangi bir arıza durumunda bakımın sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için yüksek 
güç ile sıkılmış olan özel saplama ve civataların sökülmesi gerekmetedir. 1970’li yıllarda üretilen gemi 
dizel motorlarında hidrolik güç yerine pnömatik motora sahip büyük ölçekli takımlar kullanılsa da. 
Silindir kaveri üzerinde 6 veya 8 adet bulunan saplama ve civataların eşit miktarda sökülme ve takılma 
ihtiyacı esnasında sorunlar yaşanmıştır. Özellikle pnomatik motorun ayrı bir system üzerinden hava 
alma ihtiyacı, zaanla motor parçalarının nem ile beraber korozyona uğraması ve hava kaçaklarının 
artması hidrolik takım sisteminin geliştirilmesine neden olmuştur [6,7]. 
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Şekil 5. Hidrolik Aparat (Takım) 
 
 
Şekil 5’te görüldüğü üzere hidrolik özel motora bağlı olan hidrolik hortumlar ile beraber özel saplama 
ve civatalara prensipte hidrolik silindir gibi çalışan başlıklar oturtturulur. Hidrolik gücün makine 
parçasını aşağı itmasi ile beraber mesafe kazanılır ve kazanılan mesafe bir pim vasıtasıyla özel 
somun döndürülür. Döndürülen somun ile beraber hidrolik motorun üzerindeki geyç üzerinden okunan 
değere kadar sıkılmış olmaktadır. Bu işlem üreticinin belirttiği bakım kitaplarında değerlere göre 
sıkılmaktadır. Buhidrolik basınç değeri gemi dizel motorunun  farklı montaj bölümlerinde farklı 
değerlere sahiptir.  
 

 
 
 

Şekil 6. Gemi Dizel Motoru Silindir Kaveri Montajı 
 
 
Şekil 6’da görüldüğü üzere 8 adet  başlığın silindir kaverine yerleştirilerek gerçekleştirilen söküm işlemi 
görülmektedir. Silindir kaverine bağlı devre ve bağlantılariçin  temel söküm takımları kullanılırken, 
silindir kaverinin sökülmesi için hidrolik gücünden yararlanılmaktadır. 
 
 
 



  ______________________________________  301  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 
Şekil 7’de görüldüğü gibi gemi dizel motoruna ait sabit parçaların yanı sıra hareketli parçaların 
sökümlerinde de hidrolik güçten yararlanılmaktadır. Özellikle piston ve biyel (connecting rod) krankşaft 
bağlantılarının söküm ve takımlarında hidrolik apratlar kullanılmaktadır. Söküm ve montajlar üretici 
firmanın belrlediği ve kimi zaman toleransı bulunan basınç değerlerinde gerçekleştirilmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 7. Gemi Dizel Motoru Hareketli Parçalarının Sökümü  
 
 
Şekil 8’de görüldüğü gibi gemi dizel motoru sabit ve hareketli parçaların yanı sıra planlı bakım gereği 
yapılacak kontrollerde de hidrolik güçten yararlanılmaktadır. Özellikle gemi dizel motorunun en ağır 
parçasının kaldırılması ve yatak kontrolü-değişimi gibi bakımlarda hidrolik ünite şekil 8’de yer alan 
kaldırma aparatlarının bağlanması ile sağlanmaktadır.  
 
Gemi dizel motorlarında hidrolik gücün kullanıldığı silindir kaveri, piston, krankşaft, yataklar gibi 
bölgelerin yanı sıra gemi dizel motorunun gemi bünyesine bağlandığı saplamaların sıkılması ve 
kontrolü için de kullanılmaktadır.  
 
Şekil 1’de görüldüğü üzere iki zamanlı bir gemi dizel motoru 3-4 katlı bir yapıdan oluşmaktadır. Bu 
katlı yapının birbirine bağlanması için tansiyon civataları (tie rods) adında uzun saplamalar 
kullanılmaktadır. Bu saplamaların istenilen hidrolik basınca uygun şekilde sıkılması dizel motorunun 
omur iliğini oluşturmaktadır. 
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Şekil 8. Gemi Dizel Motoru Yatak Kontrolü  

 
 

 
5. SONUÇ 
 
Gemide hidrolik güç birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan birisi de bakım işlemlerinde 
kullanılan söküm-takım aparatlarıdır. Gemi dizel motorları bir geminin en önemli çalışan aksmaıdır. Bu 
anlamda ilgili ekpmanın bakımı önem arz etmektedir. Çalışma kapsmaında bir gemi dizel motorunda 
kullanılan hidrolik takımlar incelenmiştir.  
 
Hidrolik takımların dizel motoru montajında  kullanılmasıyla beraber avantaj edildiği görülmüştür. Bu 
avantajların başında kontrolünün kolay oluşu, hacimsel olarak takımların az yer kaplayışı, söküm ve 
takım için istenildiği an konum değşiminin kolaylığı, hız kademelerinin istediği anda belirlenen 
değerlerde korunması şeklinde sıralanabilir. 
 
Bunun yanında çok hassas çalışma ayarlarının yapılması, ısınmasının az olması önemli avantajlardır. 
Çalışan personelin eğitimi için çok fazla bilgiye gerek olmaması ve pratik olması gemide 
uygulanabilirilik açısından önemli bir kazançtır.  
 
Hidrolik takımların planlı bakım harici zamanlarda test ve kalibrasyonlarının yapılması sistemin 
korunurluğu açısından önemli bir yarardır. 
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HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
 

Eren Uğurlu 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik sistemlerde kullanılan bileşenlerin ve sistem tasarımının gelişmesi ile enerji verimliliği konusu 
son yıllarda daha fazla önem kazanmıştır. Bu süreçte, sektör işletmeleri müşterilerine avantaj 
sağlaması bakımından geleneksel tasarıma sahip sistemlerden ziyade enerji tasarrufu sağlayan 
modern çözümler sunmayı hedeflemekte ve bu sayede geleneksel sistemlerdeki kayıpları minimize 
etmeyi amaçlamaktadır.  
 
Bu çalışmada istenmeyen güç kayıpları nedeniyle açığa çıkan enerji sarfiyatının çeşitli durumlar için 
minimize yöntemleri incelenmiştir. Bu durum son kullanıcıya karşılaştığı enerji maliyetlerinde büyük bir 
avantaj sağlamakla beraber, makine imalatçılarının ve dolayısıyla sektörümüz işletmelerinin de tercih 
edilmesini sağlayan faktörlerden biridir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik Enerji Verimliliği, Sistem kayıpları, Pompaların hız kontrolü, Hibrit 
Sistemler. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy efficiency is getting more important in recent years with the development hydraulic system 
equipment and system design. Companies in hydraulic sector purpose to submit modern solutions and 
minimize loses in the traditional systems.  
 
This study analyses minimizing methods for unnecessary energy consumption in different kinds of 
situations. Modern system designs provide advantage to the end users for minimizing energy costs. 
This is an important reason for that machine manufacturer and enterprises in this sector are preferred. 
 
Key Words: Energy-efficient hydraulics, System losses, Speed-controlled pumps, Valve concepts, 
Hybrid systems. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada gittikçe azalan enerji kaynakları, çevre bilincinin artması ve yükselen yakıt fiyatları ile birlikte 
artan işletme maliyetleri enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının önemini gittikçe arttırmıştır. Bu 
süreç ile beraber enerjiye olan talep her geçen yıl artarken gerek enerji kaynaklarının azalması, 
gerekse fosil esaslı enerji kaynaklarının kullanılması sonrası oluşan gazların çevreyi olumsuz 
etkilemesi, enerjiyi daha az tüketen sistemlerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. 
 
Günümüzün küresel rekabetçi iş dünyası, firmaların ekipmanlarından en verimli şekilde yararlanmasını 
gerektiriyor. Makine verimliliğindeki küçük bir artış bile kar ve zarar üzerinde son derece belirleyici 
olabiliyor.  

ENERGY EFFICIENCY OF HYDRAULIC SYSTEMS 
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Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak ilk yatırım maliyetleri dışında işletim ve bakım maliyetleri de önem 
kazanmakta olup, son kullanıcılar bu ilk yatırım maliyetlerinden ziyade sistemin ömrü boyunca oluşan, 
işletim ve bakım maliyetlerine odaklanmakta ve rekabetçi şartlarda en optimum çözümü tercih 
etmekteler.  
 
Bu doğrultuda hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve bu amaca uygun sistemlerin geliştirilmesi de son 
yıllarda gittikçe ön plana çıkmaktadır. Bunun bir dayanağı olarak aşağıdaki araştırmadan hidrolik 
sistemlerin bir kısmının tüketim miktarını analiz edebiliriz. 
 
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmalarda, dünyadaki elektrikli motor enerji talebinin 
yaklaşık %22’sinin pompalama sistemlerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. [1] 
 
 

 
 
 

Şekil 1. Elektrik motorlu ekipmanların sarf ettiği enerji oranları (UNIDO) [1]. 
 
 
Pompalama sistemleri için kullanılan büyük miktardaki enerji, bu sistemleri enerji tasarrufu için başlıca 
aday haline getirmiştir. Bu sistemlerde harcanan enerjinin yaklaşık %75’i santrifüj pompalar, kalan 
%25’i ise pozitif deplasmanlı pompalar için kullanılır.  
 
Pompaların, motorların ve valflerin kontrolü günümüzde çoğunlukla dijital kontrol sistemlerinin güçlü 
performansına katkıda bulunan elektrik sinyalleri ile yapılmaktadır. Bu gelişme, hidrolik sistem 
teknolojisinin esnekliğini büyük ölçüde artırmış ve benzersiz sistem çözümlerine yol açmıştır. Yine de 
kayıpların tamamının önüne geçilemese de enerji tüketimini en aza indirmeyi başaran uygulamalar 
vardır. Optimum enerji verimliliği için akış, basınç ve mekanik kayıpların en aza indirilmesi 
gerekmektedir. Bunu elde etmenin koşulu, uygun sistem konseptinin ve bileşenlerinin seçilmiş 
olmasıdır. Aşağıdaki birkaç farklı konu başlıklarını incelediğimizde geleneksel sistemlere göre uygun 
sistem ve bileşenlerinin seçilmiş olması durumunda sistemlerin enerji verimliliği karşılaştırılmaktadır. 
 
 
 
 
2. DİJİTAL DEPLASMANLI POMPLARIN ANALİZİ 
 
Radyal pistonlu pompa tasarımına dayalı bir hidrolik pompa teknolojisidir. Bir elektronik kontrolör, 
karşılık gelen bir açma/kapama valfini harekete geçirerek her bir pistonu seçici olarak etkinleştirir. Bu 
şekilde, pompanın yer değiştirmesi dijital olarak değişkendir. Bu durum da hızlı ve doğru akış kontrolü 
sağlar. Dijital Deplasmanlı Pompalar, talebi karşılamak adına yalnızca gerektiği kadar piston 
kullandıkları için yüksek verimliliğe ve çok düşük rölanti kayıplarına sahiptir. [2] 
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             Şekil 2. DDP kesit görüntüsü [3].  Şekil 3. DDP Piston görüntüsü [2]. 
 
 
Dijital Deplasmanlı pompa yapısı oldukça karmaşık bir ekipman olsa da çalışma mantığı basittir. 
Pompa yapısı, bir kam halkası etrafında radyal olarak düzenlenmiş bir dizi sabit, pozitif deplasmanlı, 
ileri geri hareket eden pistonlardan oluşmaktadır. Pistonlar ayrı ayrı açılıp kapatılabilir. Her piston 
solenoid bobinli bir popet valf, bir çek valf ve bir piston konum sensöründen oluşan kendi kontrol 
sistemine sahiptir. Bu kontroller, pompanın talebin gerektirdiği gibi 30 ms gibi kısa bir sürede cevap 
vermesini veya devre dışı bırakılmasına izin verir ve böylece güç akışına giren sıvı miktarını 
sınırlayabilir. Aslında, her bir adımın çıkış akışını değiştirebilen çok adımlı bir aktarımdır. Pistonların 
sayısı, yönü ve boyutu büyük ölçüde değişebilir. Yaygın olarak dörtlü üç grup halinde düzenlenmiş 12 
pistonlu yapı kullanılır. [5] 
 
Aşağıda altı pistonlu bir pompayı gösteren devre şemasında çalışma koşulunu basitleştirilmiş olarak 
açıklayabiliriz. Kam döndükçe, pistonlar dönüşümlü olarak içeri çekilir ve dışarı itilir. Bir çek valf, 
pompanın yüksek ve alçak basınç alanlarını ayırır ve bir popet valf ile alçak basınç alanından gelen 
yolu açar ve kapatır. Bu, her pistonun bir pompa gibi ayrı ayrı kontrol edilmesine olanak sağlar. 
 

                           
                  Şekil 4. Pompa devre şeması [3]. 
 
 
Örneğin: 6 pistonun her biri 10 cc'lik bir yer değiştirmeye sahipse, toplam yer değiştirme 60 cc'lik 
olacaktır. 1800 rpm'de debi 108 lt/dk olacaktır. Her piston popet valfine enerji verildiğinde debi 18 lt/dk 
artar. Bir çalışma döngüsünün bir parçası 54 lt/dk gerektiriyorsa, gerekli çıktıyı üretmek için popet 
valflerden 3'üne stratejik olarak enerji verilebilir. 
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    Şekil 5. Pompa devre şeması [3]. 
 
 
Diğer bir özellik ise, her bir pistonun çıkışını, bağımsız bir pompa gibi kullanılabilmesidir. 
Örneğimizdeki, her biri 18 l lt/dk 'ya kadar değişen akışa sahip tek bir Dijital deplasmanlı pompadan  6 
ayrı çıkış alınarak 6 ayrı hat beslenebilir. 
 

                                               

 
 
   Şekil 6. Pompa patlak resmi [2]. 

 
 
Dijital Deplasmanlı Pompalar, basınç kontrolü, yük algılama, akış kontrolü, tork veya güç kontrolü ve 
bunların kombinasyonları dahil olmak üzere çeşitli kontrol modlarında çalışabilir. Kontrol modları, 
sensör girişlerine dayalı olarak kontrolcü tarafından izlenir ve bir yazılımla parametreler ve limitlerle 
yapılandırılır. Örneğin, basınç kontrol modunda pompa basıncını düzenlemek için, kontrolör ölçülen 
basıncı istenen basınçla karşılaştırır ve orantısal-entegre kontrol algoritması ile bir yer değiştirme 
komutunu hesaplar. Örneğin değişken bir akış hızı elde etmenin temel olarak iki yolu vardır: kısmi 
piston vuruşları ve tam piston vuruşları. Açma-kapama kontrol valfi, pistonun yukarı stroğunun bir 
kısmı sırasında kapalı konumunda tutulur. Pistonun süpürülen hacminin ΔV sadece bir kısmı çıkış çek 
valfinden boşaltılır. Kısmi strok algoritması ile, komut verilen yer değiştirme x ile temsil edilir, burada   
x = (Vc - Vt) / ΔV ve 0 ile 1 arasında sürekli değişkendir. Çok pistonlu bir pompa için, basit bir kısmi 
strok algoritması komut verilen hacmin x kesri tüm pistonlar için aynıdır. Tam strok algoritması ile her 
bir pistonun süpürülen hacminin tamamı ya girişe ya da çıkışa pompalanır. Akış hızı, mil döndükçe 
pistonların seçici olarak etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılmasıyla modüle edilir. Tam strok 
algoritması, yalnızca komut verilen hacimsel yer değiştirmeyi karşılamak için gereken minimum sayıda 
pistona (N) basınç uygular. [2,4]. 
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Dijital deplasmanlı pompaları geleneksel hidrolik pompalar ile karşılaştırdığımızda, potansiyel faydayı 
daha açık görebiliriz. Şekil 7 de belirtilen grafiklerden pompa deplasmanlarına göre genel verimlilik ve 
kaybedilen güçleri kıyasladığımızda geleneksel değişken deplasmanlı pistonlu pompalar ile dijital 
deplasmanlı pompalar arasındaki verimlilik kazanımlarını / kayıplarını açıkça göstermektedir. En 
önemli gelişme kısmi yer değiştirmede ortaya çıkar; birçok mobil makinenin önemli miktarda çalışma 
süresi harcadığı kısımdır.  

 

 
 

Şekil 7. Pompa verim/kayıp eğrileri [6]. 
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3. ELEKTRİK MOTORLU SİSTEMLERDE KAYIPLARIN ANALİZİ 
 
Sabit hıza sahip elektrik motorları tarafından çalıştırılan hidrolik pompalar, endüstriyel uygulamalar için 
birincil seçenek olmaya devam etmektedir. Elektrik motorlarının ve kontrol sistemlerinin (sürücülerin) 
geliştirilmesi son yıllarda hem performans hem de maliyetlerde önemli değişikliklere yol açtı. 
Günümüzün en uygun maliyetli çözümü hız kontrollü elektrik motorları ile sabit deplasmanlı 
pompaların sürülmesidir. Hız kontrollü sabit deplasmanlı pompalar, özellikle kısmi yüklerde deplasman 
kontrollülere göre önemli ölçüde daha iyi enerji verimliliğine sahiptir. Hidrolik sistemlerde pompayı 
tahrik eden motorlar yükten bağımsız olarak sürekli çalışmaktadır. Böylelikle bir enerji sarfiyatının 
ortaya çıktığı görülmektedir. İdeal olan durum ise sistemin ihtiyacı kadar enerjinin sistemde 
kullanılmasıdır.  
 
Değişken devirli tahrik sisteminde iki yöntem mevcuttur. Pompa alternatif akım (AC) servomotor veya 
frekans konvertörlü AC elektrik motoru tarafından tahrik edilmektedir. Burada servomotor istenen 
devirde döndürülerek silindirin istenen hızda hareket etmesi için gereken debi sağlanmakta, 
servomotor belirli bir döndürme momentine ulaştığında ise istenen kuvveti sağlamak için gereken 
basınç oluşturulmaktadır. Lineer cetvelden alınan bilgi ile motor istenen mesafeye gitmek için gereken 
devri ve basınç transmitterinden alınan geri bilgi ile de istenen döndürme momentini sağlamaktadır. 
Pompanın sabit devirle döndürüldüğü bir sistemde kısma işleminin yapabilmesi için yağın geçtiği kesit 
alanını daraltılır ve yağı buradan geçirilir. Bu geçme sırasında kayıplar ortaya çıkabilir ve mutlak bir 
basınç kaybı oluşur. Bu kayıp ise ısı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sistem iş yapmadığında bile 
pompa sürekli sabit bir devirle dönmek zorundadır. Bu sebeplerden ötürü verimsizlik ve kayıp 
oluşmaktadır. Değişken devirli tahrik sisteminde ise hidrolik devrede kısma işlemi yapılacağı zaman 
tahrik devri düşürülmektedir. Böylelikle, sistemin ne kadar debi üretmesi gerekiyorsa o kadar 
üretilmekte ve herhangi bir kayıp meydana gelmemektedir. Sistemin iş yapmadığı durumlarda ise 
pompa yüksek sabit devirde dönmek yerine minimum devre inmekte, buradan hem enerji tasarrufu 
sağlanmakta hem de gürültü seviyesi minimuma inmektedir. Pompanın servomotorla direkt tahrik 
edilmesi ve valf olmadan silindire bağlanmasıyla kapalı bir çevrim oluşturulmakta ve bunun 
neticesinde de yüksek dinamiğe ve hassasiyete sahip bir sistem meydana gelmektedir. [9] 

 
Şekil 8  sabit deplasmanlı eksenel pistonlu bir pompa ile değişken aynı deplasmana sahip bir pistonlu 
pompa arasındaki verimlilik farkını göstermektedir. Aşağıda grafikte gösterilen sabit deplasmanlı 
pompanın değişken hızlarda kontrolünün sağlanması ile değişken deplasmanlı pompanın aynı güç 
değerlerini üretirken ki verimlilikleri kıyaslandığında frekans konvertörlü pompa sisteminin verimliliği 
%91 iken değişken deplasman kontrollü pompa sisteminin verimliliği %85'tir. [7] 
 

 
 

Şekil 8. Hız ve deplasman kontrollü eksenel pistonlu pompaların verimleri. [7] 
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4. HİBRİT SİSTEMLER 
 
Otomobiller, kamyonlar ve inşaat makineleri için tahrik sistemlerinin enerji verimliliği, temel olarak 
artan yakıt maliyetleri ve çevreyi korumak için gerekli olan motor emisyonları ile ilgili yeni 
düzenlemeler nedeniyle günümüzün mobil sistem tasarımında en önemli konulardan biri haline geldi. 
Daha yüksek verimlilik ve daha iyi işlevsellik konusundaki artan gereksinimleri karşılamak için yıllar 
içinde bileşenler ve sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden son on yıldır üzerinde yoğunlaşılan bir 
model olan hibrit sistemlerin geliştirilmesi elektrikli hibritler ve hidrolik hibritler olarak iki ana teknolojiye 
ayrılabilir. 
 
Bu iki ana teknolojiyi basitçe karşılaştırdığımızda hidrolik hibrit sistemlerin başlıca avantajlarını şöyle 
özetleyebiliriz. Güç yoğunluğu açısından hidrolik makineler, elektrikli makinelerden yaklaşık 5 kat daha 
yüksek yoğunluğa sahip olması ve doğrudan hidrolik tahrik kullanılması, bir elektrikli hibrit sistemde 
ihtiyaç duyulan mekanik dişlilerden oluşacak kayıpları aradan çıkarma fırsatı verir. Aynı zamanda tüm 
hızlarda motor yüklemesini optimize edilebilir. Bu durum, sistemin genel verimliliği üzerinde büyük bir 
etkiye sahiptir.  
 
Hidrolik akümülatörler kullanılarak, potansiyel yük enerjisinin bir kısmı yeniden kullanılabilir, bu da bu 
tür ekipmanlar olmadan benzer bir sisteme kıyasla daha yüksek dayanıklılığa sahip bir sistem 
tasarlamayı mümkün kılar. Bu tür rejeneratif yetenekler güç kaynağı kapasitesini arttırır. Ek güç, 
birincil motor gücünü artırmadan sistemin performansını artırmak için kullanılabilir. Hidrolik akümülatör 
kullanmanın bir başka avantajı, özellikle sık hızlanma ve frenlemede, gidiş-dönüş verimliliğinin bir 
elektrikli bataryadan daha yüksek olmasıdır. [8] 
 

 
 

Şekil 9. Elektrikli ve hidrolik paralel hibrit sistem. [8] 
 
 
 
Araçlarda hibrit teknolojisinin kullanılmasının hedefi, genel sistem verimliliğini artırmak ve bu şekilde 
yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmaktır. Gereksinimler şu şekilde ifade edilebilir: 
 
- Birincil güç kaynağının verimli kullanımı. 
- Hareket için enerjinin verimli dönüşümü. 
- Enerjinin verimli bir şekilde geri kazanılması ve yeniden kullanılması. 
 
Enerji verimliliğinin yanı sıra diğer önemli gereksinimler, kontrol edilebilirlik, sağlamlık, güvenilirlik ve 
bakım maliyetidir. Hibrid teknolojinin temel avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. [10] 
 
 

• Hem daha az sera gazı emisyonu hem de daha az yakıt masrafı ile sonuçlanan yakıt 
tüketiminde % 15 varan azalma, 

• Daha az gürültü, 
• Bakım maliyetlerinde azalma. 
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SONUÇ 
 
Enerji maliyetlerinin artması ve her geçen gün teknoloji ve imkanların gelişmesi ile enerji kaynaklarının 
daha verimli kullanılması büyük önem kazanmıştır. Enerjiyi verimli kullanabilmek her sektör için bir 
tercih sebebi olmaktadır. Bu durum hidrolik sistemlerde süreklilik arz eden kayıpların da üzerine 
çalışılması gerekliliğini doğurmuştur. Yapılan çalışma sonucunda ortay çıkan uygun ekipman seçimi 
ve sistem tercihlerinin doğruluğunun geleneksel tasarımlara göre verimliliği arttırdığını göstermektedir.  
Bu tercihler özellikle değişken debi ihtiyacı olan hidrolik sistemlerde önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 
Bu sayede makina imalatçıları müşterilerine enerji sarfiyatı, gürültü ve bakım kolaylığı konusunda 
avantajlar sağlamakta ve bu sağlanan faydalarda makina satışlarında gittikçe önemi artan bir etkiye 
sahip olmaktadır. Kullanıcı talepleri doğrultusunda enerji verimliliği yüksek ve bakım kolaylığı sunan 
sistemler tercih anlamında ön plana çıkmaktadır. 
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HİDROLİK ARAÇ YÜRÜYÜŞ SİSTEMLERİNDE VERİMLİLİK 
 
 

I. Onur Çelik 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
Verimlilikteki çok küçük iyileşmelerin bile hayati önem kazandığı günümüzde araç yürüyüş sistemleri 
ile ilgili farklı yaklaşımlar, iyileştirmeler ve optimizasyon çalışmaları artan ivme ile devam etmektedir. 
Her araç yaptığı işe , ağırlığına, yol ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı özellikler taşır. Yürüyüş 
sistemlerinin bu özelliklerin yarattığı gereksinimlere cevap verebilmesi önemlidir. Bu bildiride, yol dışı 
araç yürüyüş sisteminde hidrolik komponentlerin yoğun olarak kullanıldığı sürekli değişken güç 
aktarma organları ve verimlilikleri ( CVT – Transmission ) incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidrostatik, Hidrolik, Hidromekanik, Yol dışı araç yürüyüş sistemleri , Power-split, 
Planet dişli, Verimlilik 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Improvements and optimizations are continued with increasing momentum to contribute to the 
standards of the vehicle transmission systems. Different approaches play a significant role for 
maximizing the performances of the self-propelled mahcines even with small improvements in 
efficiency. We should not neglect the fact that each vehicle has different features coming from its 
weight, driving mode, work functions, road and environmental conditions. And it is important that the 
transmission systems meet the requirements and even do far better today in order to perform the 
tasks in the most efficient way. Throughout this article, continuously variable power transmission 
systems (CVT - Transmission) with hydraulic components will be examined with this perspective.  
 
Key Words: Hydrostatic, Hydraulic, Hydromechanic, off-highway vehicle transmission systems, 
Power-split, Planetary gear system, efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde kullanılan yol dışı araç yürüyüş sistemlerin çoğu (hidrolik, mekanik vs.) temel yapıları 
itibarıyle yıllardır kullanılmakta olan ancak sürekli geliştirilmekte ve iyileştirilmekte olan sistemlerdir. 
Her yıl sistem performansına en ufak katkıyı sağlayacak olan özellikler gözden geçirilerek bir dizi test 
sonucunda uygulamaya koyulur veya proje olarak rafa kaldırılır. Hidrolik ve mekanik sistemlerin 
yanında nispeten daha yeni sayılabilecek elektrikli yürüyüş sistemleri ( yol dışı araçlar için e-drive ) de 
günümüzde teknolojisi geliştikçe gittikçe daha fazla kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Çevreci 
özelliği , gürültüsüz çalışması ve yüksek verimliliği elektrikli yürüyüş sistemlerinin öne çıkan 
özelliklerindendir. Ancak bu makalede bu sistemlere değinilmeyecek hidrostatik, hidrodinamik ve 
hidromekanik sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması örnek ve testlerle gerçekleştirilecektir.   
 
 
 
 

THE EFFICIENCY OF THE HYDRAULIC TRANSMISSION SYSTEMS 
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2. YOL DIŞI ARAÇLARDA BAŞLICA KULLANILAN SİSTEMLER 
 
2.1 Hidrodinamik sistemler  
 
Günümüzde hala bir çok uygulamada kullanılan Tork konverterleri bu sınıfa girmektedir. Tork 
konverterlerinin oran kontrollleri genellikle otomatik olarak yüke göre belirlenir. Özellikle hafif-ticari 
araçlarda ve inşaat makinelerinde kullanılmaktadır. En önemli dezavantajı yağın türbinler arasındaki 
akışına ve hıza bağımlı olması nedeniyle düşük verimliliğe sahip olmasıdır. Özellikle mekanik aktarma 
organlarının kullanılmasının elzem olduğu yerlerde kullanılır.   

 
 
 

  
Görsel 1. Tork Konverter iç Yapısı 

 
 
2.2 Hidrostatik sistemler 
 
Hidrostatik sistemler kapalı devre hidrolik pompa ve motordan oluşur. Pompa ve motor deplasmanları 
ve değişkenlikleri ile farklı tork ve hız oranları elde edilebilir. Pompa ve motorun çeşitli kontrol 
özellikleri ( Elektronik , mekaink , hidrolik ) bulunur ve uygulamaya göre en uygun kontrol yöntemi 
seçilir. Hidrostatik sistemlerin, motorun optimum değerde çalışmasına imkan sağlaması ve hidrolik 
frenleme gibi avanajları vardır. Ancak bunun yanında veriminin yüksek olmaması , fazla ısı 
üretebilmesi ve yağ kaçakları gibi göz önünde bulundurulması gereken dezavantajları bulunmaktadır.  
 
 

 
        Resim 1.  Hidrostatik sistem temel elemanları 
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2.3 Hidromekanik sistemler ( Power-Split )  
 
Hidromekanik ( Power-Split) sistmeler hidrolik ve mekanik sistemlerin birbirine entegre bir şekilde 
kullanılmasından meydana gelir. Hidrolikte yine kapalı çevrim hidrolik pompa ve motor kullanılırken 
bunlara entegre planet dişli sisteminden faydalanılır. En önemli özelliği hidrolik ve mekaniğin 
avantajlarından birlikte yararlanmasıdır. Böylece diğer sistemlere göre daha verimli ve düşük yakıt 
sarfiyatı sağlayan bir yapı sunar. Dezavantajı ise tasarım ve üretim aşamasının, başka bir deyişle 
yatrırım maliyetinin diğer sistemlere göre biraz daha fazla olmasıdır.  
 
Hidromekanik sürekli değişken güç aktarma sistemleri iletim yoluna göre başlıca iki sınıfa ayrılır.  
 
1.Girişte planet dişliye akuple 
2.Çıkışta planet dişliye akuple  
 

 
Resim 2. Girişte ve Çıkışta akuple tran. sistemleri 

 

 
Resim 3. Fendt Vario çıkışta akuple sistem 
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         Resim 4. Steyr girişte akuple system 

 
 
 
 
3. VERİMLİLİK REDÜKSİYON İLİŞKİSİ  
 
Transmisyon sistemlerinde verimliliği artırma yollarından biri hız oranının düşmesi olmakla birlikte fazla 
oranda redüksiyon aralığı da sİstemin verimsiz olmasına yol açabilmektedir. Tipik bir hız/redüksiyon 
modellemesini göstermek adına aşağıdaki sistemin redüksiyon oranını analiz edebiliriz.  

 
   Resim 5 Girişte akuple sistem (basitleştirilmiş) 

 
Güneş ve çember dişli arasındaki hız oranını hesaplamak için aşağıdaki denklemden yararlanılır.  
 

𝑤𝑤𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛ş =  
𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş
𝑖𝑖12
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Burada ;  
 
𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş : Giriş şaft açısal hızı 
 

𝑖𝑖12=Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 1 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

       ;     𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ = Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛ş 𝑑𝑑𝑔𝑔ş𝚤𝚤𝑔𝑔 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

 
 
Çember dişlinin açısal hızı aşağıdaki şekilde ifade edilebilir : 
 

𝑤𝑤ç𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 =  
𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş
𝑖𝑖34

 

 
Yine burada ; 
 

𝑖𝑖34=
Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 3 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
Ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 𝑎𝑎ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝚤𝚤  ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

    
 
Planet dişli setindeki şaft hızları Willis denklemminden aşağıdaki şekilde ifade edilebilir : 
 
𝑤𝑤𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛ş − 𝑤𝑤ç𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔 . 𝑖𝑖0 = 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤.(1-𝑖𝑖0) 
 
Burada;  
 
𝑤𝑤ç𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑔𝑔  = Çember dişli açısal hızı 
𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤= Taşıyıcı açısal hızı 
 

𝑖𝑖0 = −
ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑖𝑖ş𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖ş 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑒𝑒ş 𝑑𝑑𝑖𝑖ş𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖ş 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 

𝑖𝑖0 = −3 
 
Bu denklemler sonucunda giriş ve çıkış millerinin hız oranları aşağıdaki şekilde bulunabilir. 
 
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝑎𝑎𝑒𝑒 =

𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş
𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

=  𝐺𝐺𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤
Ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

  

 
=

(𝑔𝑔0−1) .  𝑔𝑔12 .𝑔𝑔34 .  𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑ğ
𝑔𝑔0 .𝑔𝑔12 .𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑ğ−𝑔𝑔34

 

 
Hız değiştirici (Variator – Hidrolik) redüksiyon aralığı ise aşağıdaki şekilde ifade edilir :  
 

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑛𝑛ğ =
𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ,𝑒𝑒𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ,𝑒𝑒𝑔𝑔𝑛𝑛
 

 
Bu örnekte 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑛𝑛ğ , 4 olarak alınmış ve 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ de parallel olarak 1 olarak belirlenmiş ve bu durumda 
𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ,𝑒𝑒𝑎𝑎𝑚𝑚 = 2 ; 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛ğ,𝑒𝑒𝑔𝑔𝑛𝑛 = 0,5 olarak elde edilmiştir.  
 
Eğer 𝑖𝑖12 =  𝑖𝑖34 = -1 olarak alırsak tüm transmisyon sisteminin hız oran aralığı aşağıdaki gibi 
olacaktır.  
 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝑎𝑎𝑒𝑒 = max (⎢𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡⎢)

min (⎢𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡⎢)
=1,14
0,08

= 1,429 

 
Bu sonuçtan toplam transmisyon oran aralığını 1,429 olarak elde eder ve hidrolik hız değişitirici hız 
oran aralığının sadece %35’Ine eşit olduğunu görmüş oluruz.  
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4. GİRİŞTE AKUPLE SİSTEM GÜÇ AKIŞI 

 
 

Resim 6. Girişte akuple sistem güç iletimi 
 
 

Aşağıda girişte akuple sistemin güç akışını görmekteyiz. Girişte akuple sistemler iş çevrimi boyunca 
temelde 4 evreden geçer. Bunlar sırasıyla ; 
 

- Pozitif sürekli dolaşım  
- Negatif sürekli dolaşım  
- Sadece mekanik iletim 
- Birlikte iletim 

Olarak adlandırılır.  
 
Bu evrelerdeki planet redüktörün güneş, planet ve çember dişli yön ve hız gösterimi yine aşağıda 
gösterilmiştir. Birlikte iletim evresinde giriş gücü hidrolik ve mekanik iletimine paylaştırılır ve çıkışta 
tekrar birleşir. Sadece mekanik iletim evresinde hidrolik sistemden hiç bir güç iletilmez. Pozitif ve 
negatif sürekli dolaşımda ise hidrostatik üniteler pompa ve motor fonksiyonlarını değiştirerek çalışırlar. 
Hidrostatik ünitelerin en önemli özelliği hem pompa hem de motor gibi çalışabilmeleridir. ( Negaif ve 
pozitif deplasman ). Şekillerden görüşleceği üzere çıkış mili taşıyıcı planet dişliye, giriş mili güneş 
dişliye sabit hızlı olarak ve çember dişli hidrolik üniteye bağlıdır. Hidrolik ünitelerin deplasman oranları 
değiştirilerek çember dişlinin açısal hızı değiştirilir ve bu da taşıyıcı dişlinin hızında değişim yaratarak 
araç hızında değişiklik yaratır.  
 
Geri harekette ise pozitif sürekli dolaşımdan faydalanılır. İleri hareket başladığında negatif sürekli 
dolaşım evresine geçer. Hız arttığında tamamen mekanik güç iletimine geçer ve hidrolik ünitedeki 
iletim sıfırdır. Daha fazla hız istendiğinde bu durumda hidrolik ve mekanik birlikte iletim evresine geçer. 
Verimde düşme olabilse de hız bu şekilde daha da artırılır. 
 
Çıkışta akuple sistemlerin örneğini yıllardır başarıyla kullanılan üretici firmlaradan Traktör firmaları 
(Fendt Vario vs.)  özellikle öne çıkmaktadır. Genek olarak power-split sistemlerde değişken kısmın 
(bizim örneklerimizde hidrostatik systemin) payının mümkün mertebe düşük olması verimlilik açısından 
olumlu etki yapar. Girişte akuple sistemlerde systemin tüm gereksinimlerine cevap verecek şekilde 
hidrostatik systemin tasarlanması uygun görüşmüştür. Bu nedenle yüksek deplasmanlı ve daha çok 
bu uygulamaya özel olarak üretilen hidrolik pompa ve motorlar kullanılır. ( 233 cc vs. ) 
 
Girişte akuple sistemlerde ise düşük deplasmanlı pompalar kullanılmaktadır. Ancak tüm çalışma 
evresine cevap verebilmek ve istenilen hız ve tork değerlerini sağlamak için ek olarak çıkışta akuple 
sistemine göre daha fazla dişli oranı kullanılır. (Örneğin çıkışta akuple sistemlerinde çift hız varken 
girişte akuple sistemlerinde bu sayı dörde kadar çıkabilmekte ve powershift şanzımanlar 
kullanılabilmektedir.)      
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Resim 7. Güç iletim konfigurasyonları 

 

 
 

 Resim 8. Konfigurasyonlara göre planet dişli hareketleri 

 
Aşağıda ise Dana firmasının geliştirmiş olduğu sistemi görmekteyiz. Anlaşılacağı üzere burada da 
girişte akuple bir hidromekanik sisteme ek olarak üç hızlı bir “powershift” şanzıman kullanılmakta. Bu 
durum girişte akuple sistemlerin düşük hızlarda düşük verimlilikte çalışmasından kaynaklanmaktadır.  
“Powershift” şanzıman düşük hızlardaki düşük verimliliği çevrim oranını değiştirerek artırır. Görüleceği 
üzere 1. Faz oranında salt hidrolik sistem 2. ve 3. Faz oranlarının ortasında ise kilitlenme noktası ( 
Sıfır hid. motor deplasmanı ) bulunmaktadır. Böylelikle özellikle yüksek hızlarda hidroliğin performasa 
katkısı mümkün mertebe düşürülmüştür. Bu sayede çıkışta akuple sistemlere göre çok daha düşük 
pompa ve motor deplasmanları ile çalışma olanağı sağlanmış olur. Bu şekilde düşük hızlarda dizel 
motorun harcadığı güçte %30’a kadar azalma tespit edilmiş ve tork konverterli sistemlere göre daha iyi 
perfomranslar elde edilmiştir.  
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Resim 9. Dana girişte akuple sistemi ve verimlilik grafiği 

 

5. ÇIKIŞTA AKUPLE SİSTEM GÜÇ AKIŞI 

 
Sürekli değişken transmisyonlarda çıkışta akuple sisteme örnek olarak aşağıda tarım sektöründe 
yaygın olarak kullanılan Fendt Vario hidromekanik sistemini gösterebiliriz. Görüldüğü üzere güç iletimi 
hidrolik ve mekanik olmak üzere iki yoldan sağlanmaktadır. Hidrolik güç iletimi yeşil, mekanik iletim 
mavi ve dizel motor ise turuncu renkte gösterilmiştir. Bunların dışında 4 tekerlekli çekiş sistemi ve PTO 
(ek fonksiyon şaftı) iletimini sırasıyla sarı ve mor renkle görebilmekteyiz.  
 
Araç ilk harakete başlarken hidrolik motor maksimum deplasmanda, pompa ise kaçakları karşılayacak 
şekilde minimum deplasmanda çalışmaktadır. Bu durumda hareket yoktur. Pompa deplasmanının 
artırırlması ile birlikte ilk hareket verilir. Bu durumda tüm güç iletimi salt hidrolik ile sağlanır. Araç belli 
bir hıza ulaştıktan sonra hidrolik motor deplasmanı kısılarak hız artırırılır (ve tork tepkisi azalır) Burada 
motorun deplasmanının kısılması aynı zamanda planet sistemin çember dişlisinde direnç yaratır ve 
hızı yavaşlar. Uydu dişlide ise hız artar ve bu da aracı daha da hızlandırır. Hidrolik motor tamamen “0” 
deplsamana ulaştığında çember dişli tamamen durur. Bu durumda (kilitlenme noktası) iletim tamamen 
mekaniğe çevrilmiştir.     
 
Bunlara ek olarak çalıştırılan çift hızlı mekaink şanzıman 0-30 km/h ve 30-50 km/h lik iki hız aralığı için 
tasarlanmıştır. Bu sistem ilk zamanlarda özellikle düşük hızlarda çok fazla hidrostatik güçlere ihtiyaç 
duyulması nedeniyle yüksek deplasmanlı hidrolik sistemlerle üretilmiş ve düşük verimlerle 
çalıştırılmıştır. Ancak günümüzde sadece bu uygulamaya özel olarak 45 derecelik pompa ve motor 
tasarımıyla çalışma evresine bağlı olarak %95’e varabilen verimlilik elde edilmiştir.   
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Resim 10.  Çıkışta akuple Fendt Vario sistemi 

 

 
 

Resim 11. Çıkışta akuple sistem çalışma evreleri 
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 Resim 12. Örnek çıkışta akuple sistem verimliliği 

 
6. HİDROSTATİK VE HİDROMEKANİK SİSTEM PERFORMANSININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Aşağıdaki örnekte Purdue Universitesi’nden Gabriel Wilfong ile Shaoping Xiong’un 2019 yılında 
yayınladığı çalışmanın detayları gösterilmiştir. Bu çalışmada bilgisayar ortamında Matlab yazılımından 
faydalanılarak yapılan çalışmada tekerlekli yükleyicinin hidrostatik ve hidromekanik sistem 
simulasyonu gerçekleştirilmiştir. 
 
Hidromekanik sistemde Fendt Vario’dakine benzer şekilde çıkışta akuple sistem kullanılmıştır. Her iki 
sistemde de hidromekaink sisteme ek olarak çift hızlı şanzıman kullanılmaktadır.  

 
           Şekil 1. Hidrostatik sistem gösterimi 

 
 

  Şekil 2. Hidromekanik sistem gösterimi ( Çıkışta akuple )  
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Aracın spesifikasyonları aşağıda belirtilmiştir :  
 

• Maksimum çekme kuvveti : 25kN 
• Aks çevrim oranı :  4,25 
• Dizel motor Gücü :  90 kW.  
• Tekerlekli Yükleyici ağırlığı :  10,000 kg 
• Maksimum ek yük : 3,000 kg 
• Dizel motor nominal hızı: 22000 devir/dak 
• Max. Sistem basınç farkı :  380 bar.  
• Dinamik yuvarlanma yarıçapı: 0,617 m 
• Yuvarlanma katsayısı :  Toprak - 0,08; Asfalt-0,015 
• Maksimum tekerlekli yükleyici hızız : 40 km/s. 
• Çift hız şanzıman değişim hızı: 10 km/s. 
• Maksimum eğim :  %30 

 
Alınan verim değerleri ise yine aşağıda belirtilmiştirÇ 
 

• Hidrolik1( Unit1)  Tork verim değeri :  0,90 
• Hidrolik1( Unit1)  Volumetrik verim değeri  :  0,95 
• Hidrolik2( Unit2)  Tork verim değeri  :  0,90 
• Hidrolik2( Unit2)  Volumetrik verim değeri  :  0,95 
• Çift hız şanzıman verim değeri : 0,98 
• Aks dişlileri verim değeri  : 0,98 
• Planet dişli verim değeri :  0,98 
• Hidromekanik dişliler verim değeri:  0,98 

 
Hidrostatik sistemde iki adet 75 cc deplasmanlı eksenel pistonlu hidrolik pompa/motor kullanılmştır ve 
çift hızlı şanzıamdaki oranlar ¼ ve 1/20 olarak seçilmiştir. Hidromekanik sistemde ise 42 cc ve 75 cclik 
eksenel pistonlu hidrolik komponentler kullanılmış olup çift hızlı şanzıman oranları aynı tutulmuştur. 
Planet redüktör oranı i0 : 0,66 ve hidromekanik dişli oranları 1,4 ve 1,0 olarak seçilmiştir. 
 
Aşağıda iki sistemin Matlab/Simulink yazılımında oluşturulmuş diagramlarını görebilirsiniz.  
 

 
Şekil 3. Testin Matlab Simulink Gösterimi 
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Aracın iş çevrim oranı ile ilgili veriler yine aşağıda gösterilmiştir. Her iki sistemde de 2 dakikalık ve iki 
fazdan oluşan bir iş çevrimine araçlar tabi tutulmuşlardır. İlk fazda araç yüksüz çalışır. İlk durumda bir 
hız sinyali aracı 25 saniyede 40 km/s hzıında ulaştırır. Burada hız değeri 10 km/s değerini aştığında 
çift hızlı şanzımanda vites değişimi gerçekleştirilir. Tekerlekli yükleyici 10 saniye boyunca asfalt yolda 
40 km/s hızla ilerlemeye devam eder. Daha sonraki 25 saniye boyunca kontrollu bir şekilde yavaşlar 
ve topraklı yola girer. 5 saniyelik yük alma işmei için durmadan sonra tekrar 1. Vitese geçilerek 
çevrimin maksimum yükteki ikinci fazı başlamış olur. 10 saniyede 25kN luk çekme kuvveti ile 5 km/h 
hıza ulaşılır. Daha sonra 25 kN çekme kuvveti olmaksızın %30 eğime tırmanır ve 120 saniyede 
çevrimi tamalayacak şekilde durma noktasına gelir.  
 
Hirolik komponentlerin hareketlerine baktığımızda ise  Hidrolik1 ( Unit1) ilk başta “0” deplasmanla 
başlar ve gittikçe deplasmanını artırır. Hidrolik2 ( Unit2 ) ise stroğunu azaltır ve aracı gittikçe 
hızlandırır. Hız 10 km/s geçtiğinde çift hızlı şanzıman vites değiştirir. İşte tam bu noktada Hidrolik2 
tekrar maksimum deplasmana geçer ve Hidrolik1 deplasmanını istenen değer sağlanıncaya kadar 
azaltır. 35. Saniyeden sonra araç yavaşlamaya başlar ve Hidrolik2 motor deplasmanını %16 dan 
%100 ‘e çıkarır. Ve sonrasında Hidrolik1 tamamen stroğunu kapatır ve araç durur. İkinci fazda ise 
Hidrolik1 yine maksimum deplasmanla açılır. Hidrolik2 ise motor olarak çalışarark %66lık deplasman 
oranı ile çalışır. Araç hızı 5 km/s olduğunda %30 eğimli evreye girilir ve bu evrede Hidrolik1 stroğu 
dizel motorun bayılmasını önleyecek şekilde sürekli artar. 5 km/s hızı sabit tutmak amacıyla Hidrolik2 
%6 strokla çalışırken Hidrolik1 full strokla çalışır.  
 
Hidrostatik modelde Hidrolik2 deplasmanı Hidromekanik modele göre daha büyüktür ve hidromekanik 
modele göre daha erken bir evrede deplasmanını kısar. Ikinci fazda ise hidromekanik sistemde 
Hidrolik2 %67 oranında deplsamnını kullanırken hidrostatik sistemde %100 ünü kullanmak 
durumundadır. Hidromekanik sistemlerde hidrolik sisteme düşen yük oranı daha az olduğundan 
Hidrolik2 daha küçük deplasmanlarla çalışabilir.  
 

 

 
Şekil 4. Test Çalışma evreleri 

 
Aşağıda güç ve verim eğrilerini gösteren simulasyon sonuçları verilmiştir.   
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Şekil 5. Simulasyon sonucu Güç Eğrisi 

 

 
 

Şekil 6. Simulasyon sonucu verimlilik eğrisi 
 
 
Görüleceği üzere hidromekanik sistemde hidrostatik sisteme göre %8-9 oranında daha yüksek verim 
alınabilmektedir. Dizel motora düşen yük de bununla ilgili olarak azalacağından daha sistemin daha 
uzun ömürlü olmasını ve arıza ve yıpranmalarla daha az karşılaşılmasına imkan verebilmektedir.  
 
 
 
 
7. YOL DIŞI ARAÇ YÜRÜYÜŞ SİSTEMLERİNDE İÇTEN YANMALI MOTOR KONTROLÜNÜN 

VERİME ETKİSİ 
 
Yürüyüş sistemlerinde verim düşürülmek istenirken gözden kaçan en önemli unsur da içten yanmalı 
motorun çalışma eğrisidir. Güç kayıplarının en fazla olarak gerçekleştiği yer olan içten yanmalı  
motorlar yürüyüş sistemleri tasarlanırken göz ardı edilebilmektedir. Halbuki en az kendisinden sonra 
gelen yürüyüş sistemi komponentleri kadar güç kaybı, yakıt tasarrufu yani kısaca araç verim 
hesabında öneme sahiptir.  
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Aşağıda Miika Ahopelto’nun Tampere Universitesi’ndeki 2019 yılında yayınladığı “Towards Automation 
and Improved Fuel Economy with System Architecture Design of a Non-Road Working Machine” adlı 
çalışmasında değindiği ekskavatör, traktör, tekerlekli ve kazıcı yükleyicilerin tipik çalışma evresi 
gösterilmiştir. Anlaşılacağı üzere her aracın kendi iş çevrimine göre farklı süre ve pik noktaları 
bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek bir diğer husus ise boşta çalışma evrelerinin sıklığıdır. Bu 
evrelerde enerji kaybı çok fazla olabilir ve bu da yakıt maliyeti olarak araç sahbine ve/veya sürücüsüne 
geri dönecektir.   
 
 

 
 

Şekil 7. İş makinaları çalışma evrelerine göre genel güç grafiği 
 

 
Şekil 8. İş Makinaları genel grafiği ( Enerjinin sadece %22'si faydalı iş olarak kullanılıyor ) 

 
 
İçten yanmalı motorun düşük verimlerde çalışmasından dolayı genel olarak iş makinalarında 
faydalanılan güç oranı %22 mertebelerine kadar düşebilmektedir. Bu da %78 gibi çok yüksek 
oranlarda enerji kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşağıda %5 oranında boşta çalıştırlması durumunda 
iş makinalarının ortalama kayıpları gösterilmiştir. Yine %36 gibi yüksek bir kayıp oranı karşımıza 
çıkmaktadır.  
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Günümüzde iş makinelerinde kullanılan içten yanmalı motorların ortalama verimliliği %40 
dolaylarındadır. Gemi, tren, jeneratör gibi sistemlerde bu oran daha da düşmektedir. ( %22) . Bunun 
sebebi içten yanmalı motorlarda düşük yüklerde düşük verimlilik sağlanmasıdır. Bu sebeple optimum 
seviyede çalışmanın araç verimliliğine çok büyük katkı sunacağı açıktır.  
 

 
 

Şekil 9 %5 durma/duraklama hesaba katılarak gözlemlenen iş makinalarının genel enerji dağılımı 
 
 
Aşağıdaki grefiklerden de anlaşılacağı üzere özellikle düşük torklarda belirli hız aralığında içten 
yanmalı motor çalıştırılmadığı durumlarda yakıt sarfiyatı ciddi oranda artmaktadır.  

 
 

Şekil 10. İçten yanmalı motor ( CAT C4.4 )  devir tork ve yakıt sarfiyat grafiği-1 
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Şekil 11. İçten yanmalı motor ( CAT C4.4 ) yakıt sarfiyat grafiği-2 
 
 
7.1. İçten yanmalı motor hız kontrolü ile günümüzde kullanılan hidrostatik sistemlerin 
karşılaştırılması  
 
Günümüzde hidrstatik hidrodinamik ve hidromekanik olmak üzere hidrolik komponentlerin kullanıldığı 
bir çok sistem bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerin genel olarak ortak özelliği içten yanmalı motor 
hızına müdahale etmemesidir. Günümüzde otomotiv kontrol olarak bilinen hidrostatik sistemlerde dahi 
içten yanmalı motor hızına müdahale edilmemekte sadece motorun hızına göre hidrostatik sistemin 
adapte olması sağlanmaktadır.  
 
Bu bölümde içten yanmalı motor hızına müdahale edildiğinde elde edilecek kazançlar ile ilgili 
gerçekleştirilmiş olan bilgisayarlı simulasyonlardan örnek verilecek ve akabinde makinelerle fiziki 
olarak gerçekleştirilmiş testin sonuçlarına yer verilecektir.  
 
 
 
Günümüzde sıklıkla kullanılan hidrostatik kontrol yöntemleri :  
 

a) Direkt kontrol  

Yürüyüş Hidrostatik pompa kontrolü : Pedal vasıtasıyla 
Joyistik :  Valf kontrolu vasıtasıyla yürüyüş dışı fonoksiyonların kontrolu 
El gazı :  İ.Y. motor kontrolu 
 

b) Otomotiv kontrol  

Pedal : İ.Y. motor kontrolu  ( Hidrostatik pompa İ.Y. motora göre adapte olur ) 
Joyistik :  Valf kontrolu vasıtasıyla yürüyüş dışı fonoksiyonların kontrolu 
 

c) Optimum nokta ( elektronik ) kontrolu:  

İçten yanmalı motor , hidrolik pompa  ( ve  dolaylı olarak yürüyüş dışı fonksiyonlar)  kontrolu :  
Yazılımla müdahale edilen Pedal vasıtasıyla 
Yürüyüş dışı fonksiyonlar kontrolü :  Yazılımla müdahale edilen joyistik vasıtasıyla  
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Burada ise elektonik olarak tüm yürüyüş ve yürüyüş dışı fonkisyonlar arasındaki iletişimi sağlayan bir 
kart ve yazılım bulunur. Operator sadece gaz pedalını ve yürüyüş dışı fonksiyonları kontrol etmek için 
joystik kullanır. Ancak tüm bu işlemler yapılan hesaplamalara göre optimum şekilde fonksiyonlara 
dağıtılır ve çıkan sonuca göre içten yanmalı motor minimum hızda ve yükte çalıştırılır. Böylelikle 
kayıplar minimuma indirgenmiş olur. 
 

 
 

Şekil 12. Otomotiv kontrolde araç kontrolu 
 

 
 

Şekil 13. Optimum nokta kontrolunde araç kontrolu 
 
Miika Ahopelto (Towards Automation and Improved Fuel Economy with System Architecture Design of a Non-

Road Working Machine-2019 ) 
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7.2.Otomotiv kontrol ve optimum nokta kontrolunun simulasyon ortamında sonuçlarının 
karşılaştırlması 
 
Miika Ahopleto’nun Finalndiya’da yaptığı bu çalışmada sonuçların karşılaştırılması için aynı şartlar 
altında aynı parametreler ve ortam koşullarında iki ayrı aracın simulasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Aşağıda gösterilen simulasyon sonuçlarından da anlaşaılacağı üzere elektornik optimum kontrolün 
otomotiv kontrole göre üstünlük sağladığı açıktır. Özellikle düşük hızlarda %50 oranında daha az yakıt 
sarfiyatı sağlamaktadır. 
 

 
 

Şekil 14. Otomotiv kontrol ve Optimum nokta kontrolunun simule edilmiş yakıt sarfiyatı eğrisi 
 

 
 

Şekil 15. 5,15,25 ve 35 km/s hızlarında tespit edilmiş olan yakıt sarfiyat değerleri 

 
 
7.3 Otomotiv kontrol ve optimum nokta kontrolunun gerçek ( fiziki ) ortamda  sonuçlarının 
karşılaştırlması 
 
Farklı araçalarda fiziki olarak yapılan testler sonucunda tüm çalışma evresi ortalamsı olarak %17 ila 
20 arasında yakıt tasarrufu sağlanabilmiştir. Bilindiği üzere içten yanmalı motorların dönüş hzıları belli 
bir güçte azaltıldığında yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Buna ek olarak sürekli aynı torku sağlayan 
sistemler özellikle yüksek motor dönme hızlarında daha fazla güç harcamaktadırlar. Örneğin 
hidrostatik pompaların içinde bulunan şarj pompası sürekli birbirine yakın tork değerlerinde 
çalışmaktadır. Bu sebeple içten yanmalı motorun hızının artması durumunda otomatik olarak yakıt 
sarfiyatı da artacaktır.  
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Fiziki testlerin sonucunda bir diğer önemli bulgu da araç hızlarının iki sistemde de neredeyse aynı 
olmasına rağmen dizel motor hızlarında %18-20 arasında fark bulunmasıdır. Optimum nokta 
kontrolunda genelde dizel motor hızı 1600-1700 dev/dak olarak seyrederken otomativ kontrolde ise 
2100 dev/dak hızlarda çalışmaktadır. Anlaşılacağı üzere enerji ve yakıt sarfiyatını sağlayan ana unsur 
da burada karşımıza çıkmaktadır.   
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Gelişen teknoloji ve bilgisayar destekli yazılımların günümüzde geldiği nokta, birçok sektröde olduğu 
gib araç yürüyüş sisemlerinde de alışılagelmiş kalıpların dışına çıkmamıza imkan veriyor. Dünyayla 
rekabet edebilmek ve özgün makineler üretmek için yenilikçilik ve deneyselliği hayatımızın merkezine 
almak günümüzde artık ihtiyacın ötesinde zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle maliyet ve işlevselliğin 
daha da fazla ön plana çıkacağı 2020’li yıllarda ülkemizde yapılacak tüm çalışmalarda bu noktaya 
daha da fazla önem verilerek ülke sanayi pratiğine yayılmalı ve vizyonununun parçası olmalıdır. 
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HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULARININ KULLANIMINDA 
YAPILAN HATALAR VE ISITICILAR 

 
 

Faruk Kartal 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik sistemin verimliliğini ve arıza sıklığını belirleyen en önemli etken, hidrolik akışkanın 
sıcaklığıdır. Akışkan sıcaklığı aynı zamanda sızdırmazlık elemanları ile hidrolik akışkanların çalışma 
ömrünü doğrudan, diğer devre elemanlarını da dolaylı olarak etkiler. 
 
Akışkan sıcaklığını ideal çalışma koşullarında tutabilmek için soğutucu ve ısıtıcı adını verdiğimiz 
düzenekler kullanılır. Soğutucu veya ısıtıcıların seçilmesi ve devre üzerine yerleştirilmesi yeterli çözüm 
değildir. Öncelikle ısıyı yaratan sorunları tespit edip bunları ortadan kaldırmak gerekir. Eğer bu 
mümkün değilse ısıtıcı ve soğutucu kullanılır.  
 
Akışkan sıcaklığını değiştiren bu cihazların seçimi ve tank üzerine yerleşimi çok önemlidir. Bu çalışma; 
devre tasarımında yapılan hatalar ile cihazların seçimi ve kullanımında yapılan hataları ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 
 
 
ABSTRACT 
 
The most important factor that determines the efficiency and frequency of failure of a hydraulic system 
is the temperature of the hydraulic fluid. Fluid temperature also affects the working life of hydraulic 
fluid sand seals while indirectly affecting other circuit elements. 
 
In order to keep the fluid temperature in ideal working conditions, the mechanisms we call cooler sand 
heaters are used. Placing coolers or heaters on the circuit is not enough solution. First of all, it is 
necessary to detect problems that create heat an deliminate them. If this is not possible, the heater 
and cooler are used. 
 
The selection and placement of these devices that change the fluid temperature is very important. This 
study was made to reveal the mistakes made in the selection and use of these devices. 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Endüstriyel hidrolik uygulamalarda kullanılan eşanjörler, ülkemizde genelde soğutma amacıyla tercih 
edilen devre elemanlarıdır. Eşanjör çeşitleri, eşanjör büyüklüğünün tespit edilmesi, eşanjör 
verimlerinin hesaplanması gibi konularda çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen eşanjör kullanımı ve 
kullanım sırasında yapılan uygulama hataları ile ilgili çalışmaların yapılmadığını söyleyebiliriz. Bu 
bildiri; eşanjör seçimi, çeşitleri, olumlu ve olumsuz yönleri gibi bilgilerin yanı sıra uygulama hataları ve 
çözüm önerilerini de kapsamaktadır.  
 
Ülkemiz koşulları nedeniyle birçok bölgede ve özellikle sürekli çalışan hidrolik sistemlerde kullanılan 
hidrolik akışkanların ısıtılmasına gerek duyulmaz; ancak coğrafik koşullar ve çalışma şartları nedeniyle 
zaman zaman akışkanların ısıtılması gerekir. Bu çalışmada, Isıtma yöntemleri ve karşılaştırılması ile 
ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır.  

MISTAKES IN THE USAGE OF HYDRAULIC OIL COOLERS AND HEATERS 
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A. ISI OLUŞUMUNUN NEDENLERİ 
 
Hidrolik devrelerde meydana gelen güç ve sürtünme kayıpları ısı enerjisine dönüşür (Şekil-1). 
Akışkanın kısa sürede ısınmasının temel nedeni budur. Hidrolik sistemi düşük sıcaklık ve yüksek 
verimle çalıştırabilmek için sürtünme kayıplarının ve sızıntıların azaltılması gerekir. 
 

 
 

Şekil 1. Hidrolik sistemde enerji kayıpları (MET Didactic) 
 
 
Hidrolik devrelerde her türlü önlem alınmasına rağmen verim %70-80’ler civarındadır. Bu demektir ki 
%20-30’luk kayıp enerji, ısı enerjisine dönüşmektedir. Bu önemli bir kayıptır. 
 
Hidrolik devrelerde meydana gelen verim kayıplarını olağan ve olağan dışı olmak üzere iki gruba 
ayırabiliriz (Şekil-2). Olağan kayıplar, makul ölçülerde kabullendiğimiz kayıplardır. Olağan dışı kayıplar 
ise gereksiz olan kayıplardır. Sızdırmazlık elemanlarından ya da yüzeylerde meydana gelen 
aşınmalardan kaynaklanır. İç kaçaklar buna örnek olarak verilebilir.  
 

 
 

Şekil 2. Hidrolik sistemde meydana gelen kayıpların sınıflandırılması 
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Verim kayıpları sonucu oluşan sıcaklık değeri için farklı farklı kabullenişler vardır. Örneğin; SKF’ e 
göre 55oC’ nin üzerinde meydana gelen her 5 oC’ lik sıcaklık artışı yağın ömrünü 3 kat oranında 
azaltmaktadır. Kayıplar nedeniyle sıcaklığın artmasına etki eden birçok neden vardır. 
 
Sıcaklığın artmasına etki eden unsurlar: 
 

• Boru ve diğer bağlantı elemanlarının çapı küçük seçilmiştir. 
• Yağın viskozitesi uygun değildir. 
• Çevre sıcaklığı yüksektir. 
• Devre tasarımı hatalıdır. 
• Gereğinden uzun boru, dirsek vb. elemanlar kullanılmıştır. 
• Pompa veya emiş kısmında problem vardır. 
• Tank içindeki akışkan seviyesi azalmıştır. 
• Pompa boşta çalışırken yüke karşı çalışıyordur. 
• İç sızıntı oranı yüksektir. 
• Tank boyutları küçüktür. 

 
 
 
B. ISI OLUŞUMUNUN ETKİLERİ 
 
Soğuk havalarda yağın viskozitesi arttığı için sürtünme direnci artar. Yüksek basınç kayıpları ortaya 
çıkar ve pompa girişine akışkanın zor gelmesi sonucu kavitasyon oluşur. İlk çalıştırma sırasında 
alıcıların hızları yavaşlar. Makineler düşük hızlarda ve gürültülü çalışır. Bir süre sonra yağ sıcaklığı 
artmaya başladığında makine, normal hızda ve daha sessiz çalışmaya devam eder. 
 
Akışkanın sıcaklığı normal değerlerin üzerine çıkacak olursa bu kez viskozite azalır. Viskozitenin 
azalması nedeniyle silindir ve valflerde meydana gelen iç kaçaklar ve basınç kayıpları artar; çalışma 
hızları azalır. Sızıntı sonucu yüksek basınçtan düşük basınca geçen akışkanın sıcaklığı artar. 
 
Artan sıcaklıkla beraber viskozitede değişmeler meydana gelir. Sıcaklığın bir diğer etkisi de akışkan 
ömrüdür. Yağ sıcaklığının artması akışkan ömrünü olumsuz yönde etkiler. Yağ sıcaklığının 60oC’yi 
aşması durumunda yağ, parçalanmaya başlar. Sonuç olarak; devre elemanlarının dış yüzeylerinde 
tortu ve vernikleme dediğimiz durum gerçekleşir (Şekil-3). Oksidasyon hızı her 10oC‘lik artışta iki kat 
oranında artar. Yağ sıcaklığı kesinlikle bu değeri aşmamalıdır. 
 

 
 

Şekil 3. Yağ sıcaklığının artmasının etkileri (MET Didactic). 
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Yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük sıcaklıklar hidrolik devreler için zararlıdır. Akışkan sıcaklığının 
20oC’ nin altına düşmesi kavitasyon riskini arttırır. Hassasiyet istenen hidrolik devrelerde yağ sıcaklığı 
"Isı değiştiriciler" yardımıyla 32-50oC arasında tutulmalıdır.  
 
Tavsiye edilen maksimum çalışma sıcaklığı, kullanılan akışkanın türüne bağlıdır. Genel kural, mineral 
bazlı yağlar için akışkan sıcaklığının 55oC'yi geçmemesi şeklindedir. İyi tasarlanmış bir hidrolik sistem, 
ısıyı tüm elemanlara dağıtır ve akışkan sıcaklığının tavsiye edilen değerlerin üzerine çıkmasını önler. 
Eğer küçük boyutlu bir tank kullanılmışsa ya da yüksek çevre sıcaklıkları söz konusuysa akışkanın 
soğutulması gerekir. 
 
 
 
C. SOĞUTUCU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SEÇİLMESİ 
 
Seçim işleminde devrede oluşan güç kayıplarının tahmin edilmesi gerekir. Bu çok zordur ve kayıpları 
etkileyen birçok faktör vardır; ancak bunun pratik bir yolu vardır. Hidrolik devrede akış kontrolü 
yapılmıyorsa yani pompanın gönderdiği akışkan doğrudan devreye gidiyorsa elektrik motoru gücünün 
yaklaşık %20-%25’i ısı enerjisine dönüşür. Eğer devrede akış kontrolü yapılıyorsa yani pompanın 
gönderdiği akışkanın bir kısmı emniyet valfi üzerinden tanka dönüyorsa elektrik motoru gücünün 
yaklaşık %30' u ısı enerjisine dönüşür. Bu da soğutucu kapasitesinin toplam gücün %30' u kadar 
olması anlamına gelir. 
 
Güç kayıplarının aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanması gerekir. Formülü kullanabilmek için 
devrede sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Devrenin yarattığı ısıyı bulabilmek için akışkanın ilk sıcaklığı 
ölçülür. Devre belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra yağ sıcaklığı yeniden ölçülmelidir. 
 

Pv = ∆T .  𝒸𝒸 .  ρ .  V
t .  60

 …. kW 

Pv: Güç kaybı …. (kW) 

P01: Spesifik soğutma kapasitesi ….  (kW/K) 

V: Tank hacmi…. (lt) 

𝛒𝛒: Hidrolik akışkanın yoğunluğu …. (kg/lt) Madensel esaslı yağlar için 0,915 kg/lt alınabilir. 

𝓬𝓬: Isı katsayısı …. (kJ/kgK) Madensel esaslı yağlar içim 1,88 kJ/kgK alınabilir. 

t: Çalışma zamanı …. (dak) 

T1: İstenilen çalışma sıcaklığı …. (℃) 

T2: Ortam sıcaklığı …. (℃) 

∆𝐓𝐓: Hidrolik devre tarafından üretilen sıcaklık …. (℃) 

 
 
Örnek: Bir hidrolik devrede 2 saatlik çalışma süresinden sonra yağ sıcaklığı 20℃’den 70℃′ye 
çıkmıştır. Tankın hacmi 400 lt ise güç kaybını hesaplayınız ve soğutucu seçimini yapınız. 
 

Pv = ∆T .  𝒸𝒸 .  ρ .  V
t .  60

…. kW     Pv = 50 .  1,88 .  0,915 .  400
120 .  60

= 4,78 kW 
 
Soğutucu seçimi: Kabul edilebilir akışkan sıcaklığının 60℃, çevre sıcaklığının da 30℃ olduğunu 
düşünerek soğutucu seçimini yapalım. 
 

P01 = 
𝑃𝑃𝑃𝑃

T1 – T2
…….. kW/K      P01 = 4,78

60−30
= 0,159 kW/K 

 



  ______________________________________  335  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Soğutucunun petekleri üzerinde bulunan toz, yağ vb. kirler soğutma kapasitesini olumsuz etkiler. Bu 
nedenle bulunan değer %10’luk bir emniyet katsayısı ile çarpılmalıdır. Hesaplama sonucuna göre 
soğutucu seçimi yapılır. 
 
P01 . 1,1 = 0,159 , 1,1 = 0,175 kW/K 
 
 
 
D. ISI DEĞİŞTİRİCİLER (EŞANJÖR) 
 
1. Fan tipi soğutucu 

a. Elektrik motorlu 
b. Hidromotorlu 
c. Modüler  

2. Boru tipi soğutucu (eşanjör) 
a. Tank dışı montajlı 
b. Tank içi montajlı 

3. Plâka tipi soğutucu (eşanjör) 
a. Contalı 
b. Lehimli 

4. Daldırma tip ısıtıcı 
 
 
1. Fan tipi soğutucu: Elektrik motorlu, hidromotorlu ve modüler tip olmak üzere 3 ayrı çeşidi vardır. 
 
a. Elektrik motorlu fan tipi soğutucu: En sık kullanılan fan tipi soğutucudur (Şekil-4). Hidrolik 
akışkan eni dar, yüzeyi geniş olan kanallar (petek) içinden geçirilir. Akışkan içindeki ısının alınması 
için petekler üzerine hava üflenir. Petek yüzeyine çarpan hava molekülleri ısıyı alır ve uzaklaştırır. 
Hava üflemek için dönüş hareketini elektrik motorundan alan bir pervane kullanılır. Petekler ısıyı kolay 
transfer edecek alüminyum, bakır gibi malzemelerden yapılır.  
 

 
 

Şekil 4. Finlerin durumu (MET Didactic) 
 
 

Motor miline dik veya paralel yerleştirilmiş olan petekler iki kademelidir. Şekilde görünen petekler 1. 
kademeye (hava geçiş kanalı) aittir. Petekler arasındaki çıtaların arasında 2. kademe petekleri vardır 
ve buradan yağ geçişi olur. 
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Şekil 5. Elektrik motorlu fan tipi soğutucu (MET Didactic) 

 
 
Mobil sistemler için 12-24V, endüstriyel sistemler için 220V veya 380V gerilimlerde çalışacak şekilde 
yapılır. Şekil-5’ te elektrik motorlu fan tipi soğutucu görülmektedir. Bu soğutucular, devreden dönen 
yağın tanka boşalmadan önce soğutulmasını sağlar. 
 

 
 

Şekil 6. Örnek devre (MET Didactic). 
 
 
Şekil-6' da elektrikli soğutucunun kullanıldığı örnek bir devre şeması görülmektedir. Devrede dönüş 
hattından gelen akışkanın soğutulması görülmektedir. Fan tipi soğutucular, devre şemalarında 
genelde pervaneye benzer şekilde ifade edilir. Bu durum her devre şemasında bu şekilde 
gösterilmeyebilir. Devre şemaları birçok durumda soğutucunun tipi konusunda fikir verebilir.  
 
 
b. Hidromotorlu fan tipi soğutucu: Fan, elektrik motoru yerine hidromotorla tahrik edilir (Şekil-7). 
Büyük boyutlu uygulamalarda, yüksek ısı transferi istenen veya elektrik akımının yanma ve patlama 
riski yarattığı durumlarda kullanılır. Elektrik motorlu soğutucular gibi genelde devrede işini bitirip tanka 
dönen yağın soğutulmasını sağlar. 
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Şekil 7. Hidromotorlu fan tipi soğutucu (MET Didactic). 
 
 
Şekil-8' de görülen devre şemasında hidromotorla tahrik edilen fan tipi soğutucu görülmektedir. 
Devrede tandem pompa kullanılmıştır. Düşük debili pompa devreye akışkan gönderirken yüksek debili 
pompa soğutucu üzerinde bulunan hidromotora akışkan göndererek fanın dönüş hareketini sağlar. 
Devrede işini bitirip dönen akışkan dönüş filtresinden geçtikten sonra soğutucuya gelir. Soğutucudan 
çıkan akışkan tanka gönderilir. Dönüş filtresini yüksek basınçlardan korumak amacıyla 2 barlık baypas 
valfi, soğutucuyu yüksek basınçtan korumak amacıyla 8 barlık baypas valfi kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 8. Hidromotorlu soğutucu kullanılan örnek devre (MET Didactic) 
 
 
c. Modüler fan tipi soğutucu: Soğutucu üzerinde elektrik motoruna bağlı olarak hidrolik pompa 
kullanılır. Elektrik motoru bir yanda fanı döndürürken diğer yanda pompayı tahrik etmektedir. Yukarıda 
anlattığımız modellerden farklı olarak devreden bağımsız soğutma yapar. Soğutma kapasitesi dönen 
yağa ve devrenin çalışmasına bağlı değildir. İstenilen boyutlarda seçilip istenilen sürelerde 
çalıştırılabilir. Soğuk olan yağın serbest dolaşımı sağlanarak yağın ısıtılması işlevini de yapabilir. 
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Şekil 9. Modüler yapıda fan tipi soğutucu (MET Didactic). 
 
 
Şekil-10' da modüler tip soğutucunun kullanıldığı devre şeması görülmektedir. Başka bir elemana 
gerek kalmadan herhangi bir hidrolik devreye rahatlıkla uygulanabilir. Soğutucu üzerindeki filtre isteğe 
bağlı olup eklenebilir ya da çıkartılabilir. 
 
 

 
 

Şekil 10. Modüler tip soğutucunun kullanıldığı devre (MET Didactic) 
 
 
Fan tipi soğutucuların tümü, soğutucu olarak atmosfer havası kullandığı için işletim maliyeti düşüktür. 
Endüstriyel sistemlerin yanı sıra iş makinelerinde kullanılır. Düşük ve orta performans ihtiyaçlarında 
tercih edilir. Soğutma seviyesi çevresel sıcaklığa bağlı olduğu için soğutma verimleri düşüktür. Şekil-
11'de paletli pompanın sızıntı hattından çıkan akışkan tanka gönderilmeden önce alt taraftan 
soğutucuya girer ve üst taraftan soğutulmuş olarak çıkar.  
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Şekil 11. Fan tipi soğutucunun kullanım örneği (Shutterstock). 
 
 
Olumlu yönleri 

• Ek bir eleman kullanmaya gerek kalmaz. 
• İşletim maliyeti düşüktür. 
• Kış aylarında enerji geri dönüşümü sağlar. 

 
Olumsuz yönleri 

• Gürültülü çalışır. 
• Soğutma kapasitesi düşüktür. 
• Aldığı ısıyı ortama verir. 
• Çevre sıcaklığı arttıkça verimi düşer. 
• Basınç düşümü fazladır. 

 
 
 
Fan tipi soğutucularda yapılan uygulama hataları: En sık karşılaştığımız sorunların başında 
soğutucu peteklerin tozlanmasıdır (Şekil-12). Kirlenme ısı transferini zorlaştırdığı için verimi düşürür. 
Ortamın tozlu veya tozsuz olmasına göre temizleme sıklığı 6 ay ile 1 yıl arasında değişir.   
 

 
Şekil 12. Soğutucu üzerine yapışan tozlar verimi düşürür (MET Didactic) 
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Fan tipi soğutucuların yerleşiminde hatalar yapılabilir. Soğutma havasının rahatça emilebilmesi için 
fanın emiş yaptığı bölge kapalı olmamalıdır (Şekil-13a). Emiş havası rahatlıkla fan tarafından 
emilebilmelidir ve emiş havası mümkün olduğu kadar serin olmalıdır. Yaygın olarak yapılan diğer bir 
hata ise yağın ısısını alan sıcak havanın, devre elemanlarına doğru yönlendirilmesidir (b). 
 

 
 

Şekil 13. Soğutucu yerleşiminde yapılan hatalar (MET Didactic) 
 
Fan tipi soğutucuların montajında devre elemanları ile soğutucu arasında minimum fan çapı kadar 
boşluk olmalıdır. Bu mesafe bile olumsuz etkilere yol açabilir. Yeterli boşluğun olmadığı durumlarda 
dikey montaj tercih edilebilir. Şekil-14' te bununla ilgili bir uygulama görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 14. Dikey çalışan fan tipi soğutucu (MET Didactic) 
 
 
2- Boru tip eşanjör: Soğutucu sıvı olarak su kullanıldığı için soğutma verimi fan tipine göre daha 
fazladır. Tank dışı ve tank içi olmak üzere 2 çeşittir.  
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a. Tank dışı montajlı: Silindirik bir kap içine yerleştirilmiş çok sayıda bakır borudan oluşur. Bakır 
boru içinden soğutucu olarak kullanılan su geçerken boruların dışından yağ geçer (Şekil-15). Isı 
transfer oranını arttırabilmek için bakır boruların çevresinden geçen yağın türbülansa girmesi ve altlı 
üstlü akarak tüm hacmi kullanması sağlanır. Bu tip soğutucuların çalışabilmesi için soğuk suya ihtiyaç 
vardır. Su kulesinden soğuk su girişi yapılmalıdır. 

 

 
 

Şekil 15. Boru tip eşanjör kesiti (MET Didactic) 
 
 
En sık kullanılan çeşidi Şekil-15.' te görüldüğü gibidir. Soğutucu olarak kullanılan su, sol taraftan 
eşanjör içine girer. İçeride iki tur attıktan sonra giriş kısmının yanında bulunan çıkış deliğinden 
eşanjörü terk eder. Devreden gelen sıcak yağ, eşanjöre girer ve borulara temas ederek diğer taraftan 
çıkar. Sac plakalar, hidrolik yağın soğutucu içinden doğrudan geçmesini önler. Yağın boruların 
çevresine temas etmesini ve aşağı yukarı doğru kıvrım yapmasını sağlar. 
 
 

 
 

Şekil 16. Boru tip eşanjörün devre üzerinde kullanılması ve devre şeması (MET Didactic) 
 
 
Şekil-16' da boru tip eşanjörün kullanıldığı bir devre şeması görülmektedir. Hidrolik devreden bağımsız 
olarak çalışan soğutma birimi, aynı zamanda filtreleme işlemi yaptığı için "sirkülasyon filtreleme" 
olarak adlandırılır. Soğutma işlevinin yanı sıra ısıtıcı olarak da kullanılabilir. Akışkan soğuk olduğunda 
suyun geçişini açıp kapatan su valfi kapalıdır ve soğutucudan su geçişi olmaz. Akışkan dolaştırılarak 
sadece filtrelenir ve sürtünme kuvvetleri yardımıyla ısınması sağlanır.  
 
Boru tipi eşanjörler, düz, tek ve iki kıvrımlı olarak yapılabilir (Şekil-17). İki kıvrımlı türleri diğerlerine 
göre daha verimlidir.  
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Şekil 17. Kıvrım sayısı soğutma verimini arttırır (MODÜL Eğitim Araçları) 
 
 
b. Tank içi montajlı: Boru tip eşanjörlerin farklı bir türü kartuş tip eşanjördür (Şekil-18). Tank 
içinde bulunan yağın içinden bakır borular yardımıyla su geçirerek soğutma yapar. Bu yöntem 
endüstriyel sistemlerde çok sık kullanılmaz; ancak denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılır. 
Soğutma sıvısı olarak deniz suyu kullanıldığı için işletim maliyeti daha düşüktür. 

 
 

Şekil 18. Tank içi montajlı eşanjör (MET Didactic) 
 
Olumlu yönleri 

• Soğutma kapasitesi fan tiplerine göre daha iyidir. 
• Soğutma işlevinin yanı sıra yağın ısıtılmasını da sağlar. 
• Maliyeti düşüktür. 
• Basınç düşümü azdır. 

Olumsuz yönleri 
• Soğutma kulesine ihtiyaç duyar. 
• Bakır borularda delinme olursa yağ içine su karışır. 
• Boyutları plaka tipine göre büyüktür. 
• Soğutma suyunun da filtrelenmesi gerekir. 
• Su kulesinden uzaklaştıkça soğutma verimi düşer. 
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Şekil 19. Boru tip eşanjörün kullanım yeri (MET Didactic) 
 
 
Şekil-19' da sulu tip soğutucunun kullanımı ile ilgili örneği görebilirsiniz. Su giriş ve çıkışları sağ tarafta 
aynı yerden yapılmıştır. Üstteki bağlantılar ise yağ giriş çıkışına aittir. 
 

 
 

Şekil 20. Boru tip eşanjör kullanılan devre şeması (MET Didactic) 
 
 
Boru tip eşanjörlerde yapılan uygulama hataları: Endüstriyel hidrolik uygulamalarda en yaygın 
olarak karşılaştığımız tasarım hatası; eşanjörün tank üzerine yerleştirilmesidir (Şekil-21a). Su sızıntısı 
ya da hortumlarda meydana gelen terleme, tankın üzerinde toplanarak yağın içine su karışmasına 
neden olur.  
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Şekil 21. Uygulama hataları (MET Didactic) 
 
 
Eşanjörün yıpranması sonucu yağ içine su karışır veya su filtrelerinde tıkanmalar meydana gelir. Yağ 
sıcaklığında meydana gelecek anî bir değişme, eşanjörde meydana gelen bir problemi işaret eden en 
önemli ipucudur. 
 
Verimli bir soğutma için su ve yağ geçişleri ters taraftan yani karşılıklı olmalıdır. Su ve yağ girişlerinin 
aynı yönden olması soğutma verimini düşürecektir (Şekil-22b). 
 
 

 
 

Şekil 22. Su ve yağ girişleri karşılıklı olmalıdır (MET Didactic) 
 
 
Eşanjörler ile su pompası arasındaki mesafe çok fazla olmamalıdır. Mesafe uzadıkça sıcaklık problemi 
artar ve soğutma verimi düşer. Mesafenin kısaltılması mümkün değilse soğutma kuleleri ve su 
pompaları, soğutucuya doğru yaklaştırılmalıdır. Eşanjör kullanıldığı halde soğutma problemi 
yaşanmaya devam ediyorsa sorunun nedeni; kule ile eşanjör arasındaki mesafenin fazla olması veya 
eşanjör kapasitesinin uygun seçilmemesidir. Şekil-23’ te soğutma problemi yaşanan hidrolik devrede 
birden fazla eşanjörün birbirine seri olarak bağlanması görülmektedir.  
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Şekil 23. Birden fazla eşanjörün birbirine seri bağlanması (MET Didactic) 
 
 
Boru tip soğutucularda özellikle suyun geçtiği ve suyla temas eden her yerde paslanma riski vardır. 
Sadece soğutucu içinde değil tesisat boruları, bağlantı elemanları, soğutma kulesi vb. yerlerde 
meydana gelen paslanma su içinde bir kirlilik yaratır. Maliyet kaygısı nedeniyle paslanmaz tip 
malzemelerin kullanımından kaçınılmamalıdır. Yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen kısa sürede 
ciddi kazanımlar elde etmemizi sağlar.  
 

 
 

Şekil 24. Boru tip eşanjörün paslanması (MET Didactic) 
 
 
Gerek paslanmalar gerek aşınmalar nedeniyle su hatlarına filtre konulmalıdır. Filtre, su içinde oluşan 
kir parçacıklarını tutarak soğutucunun kirlenmesine izin vermez. Filtrenin tuttuğu parçacıklara 
bakılarak eşanjör durumu hakkında yorum yapılabilir. Filtrenin konulması problemin çözümü için yeterli 
değildir. Filtrenin düzenli olarak kontrolü ve bakımı yapılmalıdır (Şekil-25).  
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Şekil 25. Su filtresinde meydana gelen kirlenme (MET Didactic) 
 
 
3- Plâka tipi eşanjör: Boru tip eşanjörlerin yaklaşık 90 yıldır endüstriyel sistemlerde kullanılmasına 
rağmen son yıllarda plâka türü eşanjörler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Boru tiplerde olduğu gibi  
hem soğutucu hem de ısıtıcı olarak kullanılabilir. 

 
 

Şekil 26. Plaka tipi eşanjör (MET Didactic) 
 
 
Plâka malzemesi olarak paslanmaz ve aşınmaya karşı dayanımı olan malzemeler kullanılır. Yapılan 
deneyler, soğutucudan geçen akışkanın türbülanslı olması, daha fazla ısı transferinin yapıldığını 
göstermiştir. Soğutucu plâkaları üzerinde çeşitli biçimlerde akış kanalları oluşturulur; böylece 
akışkanın temas yüzeyinin artması ve türbülanslı akışın olması sağlanır. 
 

 
 

Şekil 27. Plaka tipi eşanjör kullanım örneği (MET Didactic). 
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İyi bir soğutma sağlayabilmesi için soğuk su girişine (yaklaşık 20oC) ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
soğutma kulesinden gelen akışkan soğutucuya gönderilir. Su ve yağ girişleri karşılıklı olabileceği gibi 
çapraz olarak da yapılabilir. Su girişinde filtre ve su valfi kullanılmalıdır. Akışkan sıcaklığı düşük ise su 
valfi kapalıdır ve devre içinde yağın dolaştırılarak ısınması sağlanır. Yağ sıcaklığı en az 30-32oC 
olmalıdır. 
 

 
 

Şekil 28. Plaka tipi eşanjörün kullanım yeri (MET Didactic) 
 
 
Olumlu tarafları 

• Soğutma kapasitesi en yüksek soğutucu tipidir. 
• Boyutları küçüktür. 
• Soğutma işlevinin yanı sıra yağın ısıtılması için de kullanılır. 

 
Olumsuz tarafları 

• Kirliliğe karşı duyarlıdır. 
• Soğutma kulesine ihtiyaç duyar. 
• Basınç düşümü fazladır. 
• Plakalarda delinme olursa yağ içine su karışır. 
• Soğutma suyunun da filtrelenmesi gerekir. 
• Su kulesinden uzaklaştıkça soğutma verimi düşer. 

 
 
 
Plaka tipi eşanjörlerde yapılan uygulama hataları: Eşanjörde meydana gelebilecek bir dış sızıntı, 
tank üzerine ve oradan tankın içine su girmesine yol açar. Bu nedenle mecbur kalmadıkça eşanjörler 
tank üzerine yerleştirilmemelidir (Şekil-29a). 
 
Eşanjördeki sızıntıdan dolayı yağ ile su birbirine karışabilir. Tank içindeki yağın seviyesinin artması; 
hatta taşması yağ içine suyun karıştığını ifade eder. Yağ seviyesinin hızla düşmesi de su içine yağın 
karıştığını ifade eder. Yağ içine su karışınca yağın görüntüsü bulanıklaşır. Su miktarı arttıkça görüntü 
boza rengini almaya başlar. Bu durum seviye göstergelerinden rahatlıkla anlaşılabilir (Şekil-29b). 
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Şekil 29. Eşanjör tank üzerinde kullanılmamalıdır (MET Didacic) 
 
 
Plaka tipi eşanjörler bakır alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Paslanma özelliği olan 
malzemeler kullanıldığında ciddi bir kirlilik sorunuyla karşılaşırız. Kirliliğe karşı duyarlı olan bu tip 
eşanjörlerde paslanma durumu olduğunda tıkanma sorunu ortaya çıkacaktır. Kirlilik sonucu plakaların 
delinmesi ile yağ ile su birbirine karışabileceği gibi basıncın artması ile su geçişi azalır ve soğutma 
verimi düşecektir. 
 
 

 
 

Şekil 30. Plaka tipi eşanjörde kirlilik sorunu (Shutterstock) 
 
 
Soğutucunun su hattı girişinde su filtresi, yağ girişinden önce yağ filtresi kullanılmalıdır. Bazı tipler 
lehimli olarak yapılır ve sökülemez. Sökülebilen tipler contalı olarak yapılır (Şekil-31). Eşanjör plâkası 
söküldüğünde su tarafı kahverengi, yağ tarafı siyah bir renk alır. Boyutları, diğer soğutuculara göre 
önemli oranda küçüktür. 
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Şekil 31. Bakım için sökülmüş plakalar (MET Didactic) 
 
 
Plaka tipi soğutucuların kirliliğe karşı hassas olması sık sık temizleme ihtiyacı doğurur. Temizleme 
işlemi için en fazla tavsiye edilen yöntem basınçlı su kullanımıdır (Şekil-32). Mümkün olduğu kadar 
kimyasallardan kaçınılmalıdır. Zorunlu kalmadıkça kimyasal sıvılar kullanılmamalıdır. 
 

 
 

Şekil 32. Plakaların temizlenmesi (Shutterstock) 
 
 
Şu ana kadar anlattığımız eşanjörler minimum 15 bar basınca kadar çalışabilir. Eşanjörler üzerinde 
kullanılan çek valfler aslında emniyet valfi olarak görev görür. Kirlilik vb. durumlarda eşanjörü korur ve 
zarar görmesini önler. Eşanjörlerin tamamına yakını yağın sıcaklığını kontrol ederken aynı zamanda 
yağın filtrelenmesini de sağlar. Sirkülasyon filtreleme olarak adlandırılır. Modern hidrolik sistemlerin 
vazgeçilmez bir parçasıdır.  
 
4. Daldırma tip ısıtıcılar: İklim, çevre şartları ve elemanların konumuna bağlı olarak hidrolik yağlar, 
ısıtılmak zorunda kalabilir. Kış aylarında ortam sıcaklığına bağlı olarak akışkan sıcaklığı düşüktür. 
Akışkanın ısıtılması amacıyla "Isıtıcı" kullanılır. 
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Şekil-33’ te görülen ısıtıcı elektrik akımıyla çalışır. Hidrolik akışkanla doğrudan temas edecek şekilde 
deponun alt kısmına yerleştirilir. Mıknatıs yardımıyla tank içinde tutulur. Tercihen pompa emişine yakın 
konulur. Sıcaklık bir kontrol birimi ile kontrol edilir. Makine çalıştırılmadan önce yağ sıcaklığı düşükse 
ısıtıcı devreye girer ve sıcaklığı, ayarlanan en yüksek değere getirir.  
 

 
 

Şekil 33. Daldırma tip ısıtıcı (MET Didactic) 
 
 
Isıtıcıların yağın içine daldırılması yalıtım sorunu yaratır. Bu nedenle birçok uygulamada tankın 
gövdesine bağlanır. Isıtıcı kısım yağa temas ederken elektrik bağlantısı dışarıda kalır; böylece daha 
güvenilir bir duruma getirilir. 
 
 

 
 

Şekil 34. Gövde üzerine monte edilen ısıtıcı (MET Didactic) 
 
 
Yağ içine daldırılan ısıtıcıların istenilen konumda kalabilmesi için mıknatıs kullanılır. Mıknatıslar yağ 
içindeki metal parçacıkları da tutacağı için az da olsa kirliliğe olumlu katkıda bulunur. 
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Şekil 35. Gövde üzerine monte edilen ısıtıcı (MET Didactic) 
 
 
 
Ülkemizde kullanılan hidrolik sistemlerde soğutma özelliği aranan bir özelliktir. Daha öncede 
söylediğimiz gibi yağın yüksek sıcaklıklara çıkması yağın ömrünü kısaltır. İç kaçakların artmasına ve 
basınç kaybına neden olur. Sızdırmazlık elemanlarının sertleşmesini sağlar ve ömrünü kısaltır. 
 
Hidrolik yağın ısıtılması, bizim gibi sıcak iklime sahip ülkeler için çok da gerekli bir özellik değildir. 
Özellikle devrenin 24 saat sürekli çalışması durumunda yağın soğumaya fırsat bulamayacağını 
düşünürsek; devre üzerinde ısıtıcı kullanmaya gerek bile kalmaz. 
 
Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen makinelerin üzerinde ısıtıcı kullanıldığını görürüz. Boru tipi 
ve plâka tipi soğutuculardan su geçirilmediği taktirde soğutucular aynı zamanda ısıtıcı görevi de görür; 
ancak bu yöntemle yağın ısıtılması zaman alabilir. Özellikle tank hacmi büyümeye başladığında 
zaman kaybı artar.  
 
Bazı makinelerde yağın ısıtılması için elektrikli bir ısıtıcı kullanma yerine makine üzerinde ısıtma 
görevi gören bir valf bulunur (Şekil-35). Valfin çıkışına orifis olarak adlandırdığımız, akışkanın geçtiği 
kesiti daraltan bir eleman kullanılır. Yağ sıcaklığı 32oC ve altına düştüğünde makine çalışmaz. Önce 
ısıtma valfi çalışmaya başlar ve orifis içinden geçen akışkan tanka gönderilir. Orifis önemli oranda 
basınç kaybına neden olur ve basınç kaybının ısı enerjisine dönüşmesini sağlar. 
 
 



  ______________________________________  352  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 

Şekil 36. Hidrolik ısıtma devresi (Standart Profil) 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  
 
Görüldüğü gibi eşanjörler, hidrolik devrelerde en çok ihmal edilen ve maalesef çok da iyi bilinmeyen 
devre elemanlarından biridir. Yapılan küçük bir uygulama hatası; verim ve zaman kaybı, arıza 
yoğunluğunun artması, akışkan ömrünün ve dolaylı olarak sızdırmazlık elemanlarının ömürlerinin 
azalması gibi sonuçlar doğuracaktır. 
 
Tasarım ve uygulama hataları, bazı durumlarda akışkan sıcaklığının 80 oC ve üzerine çıktığını 
göstermiştir. İşte bu çaresizlik durumunda bakım çalışanları, eşanjörlere ek olarak vantilatör veya fan 
kullanarak (Şekil-37) soğutma işlevini arttırmaya çalışmaktadır. 
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Şekil 37. Sıcaklık sorunu nedeniyle eşanjöre ek olarak fanların kullanılması (MET Didactic) 
 
Sonuç olarak; hidrolik akışkanların sıcaklık kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ve eşanjör 
kullanımında yapılan uygulama hatalarını gördüğümüze göre daha bilinçli olarak hareket edeceğimizi 
düşünüyorum. Öncelikle sıcaklık artışına neden olan sorunların kök nedenlerini bulup gidermek ve 
sonrasında verimli bir sıcaklık kontrolü yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz.    
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] KARTAL Faruk, "Endüstriyel Hidrolik Kitabı”, MET Didactic Yayınları. 
[2] Shutterstock. 
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POMPANIN DEĞİŞKEN DEVİRLİ TAHRİKİ İLE HASSAS 
BASINÇ KONTROLÜNÜN YAPILMASI 

 
 

Özgür Çelikdemir 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Konvansiyonel hidrolik sistemlerde hassas debi, basınç, pozisyon ve kuvvet kontrolü oransal valfler 
kullanılarak yapılmaktadır. Son yıllarda hidrolik pompa değişken devirli tahrik teknolojileri ile sürülerek 
ve bu yönde algoritmalar geliştirilerek bu kontrollerin yapılması sağlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada pompanın değişken devirli tahriki ile sağlanan basınç kontrolü incelenmiştir. 
Atölyemizde deneylerin yapılması için tasarlanan hidrolik ünite ve kontrol bloğu düzeneği kullanılarak 
farklı devir ve orifis çaplarında oluşan basınç parametresi izlenmiş, hedeflenen basınç değerinin 
sağlanması için gerekli olan pompa devri ile hidrolik sistemde sağlanması gereken sızıntıyı 
oluşturacak orifis delik çapı arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı hidrolik devre, simülasyon yazılımında 
oluşturularak sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Değişken devir, hassas basınç kontrolü, enerji tasarrufu, değişken motor devri, 
orifis.  
 
 
ABSTRACT 
 
In conventional hydraulic systems, precise flow rate, pressure, position and force control are achieved 
by using proportional valves. In recent years, the hydraulic pump is driven with variable speed drive 
technologies and algorithms are developed to achieve these precise controls. 
 
In this study, pressure control was achieved by the variable speed drive of the pump. Using the 
hydraulic powerpack and control manifold setup in our workshop, the relation between required pump 
speed to achieve the target pressure value and the orifice inner diameter that will create enough 
leakage in the hydraulic system has been examined. The same hydraulic circuit was created in the 
simulation software and the results were compared. 
 
Key Words: Variable speed drive, precise pressure control, energy saving, variable motor speed, 
orifice. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hassas basınç kontrolü takım tezgahlarında parça/aparat tutma, silindir test istasyonları, çakma, 
ezme, sıvama ve sıkıştırma işlemleri gibi bir çok endüstriyel uygulamada yapılmaktadır. Basınç 
kontrolü manuel ayarlanabilir valfler ile yapılabildiği gibi, değişken basınç ihtiyacı olan yerlerde oransal 
valfler ile yapılabilmektedir. Bu tip kontrollerde, ihtiyaç duyulan basınç için gerekli olan yağdan fazlası, 
sistemde bulunan emliyet valfi üzerinden tanka basınçlı bir şekilde geri döndürülmektedir. Dolayısı ile 
ısı enerjisi açığa çıkarak hem mevcut hidrolik tank içerisindeki yağ ısınacak, hem de bu yağı soğutmak 
için ilave güç ve ekipmana ihtiyaç duyulacaktır. Bu sistemlerdeki enerji kaybı oldukça fazladır. 

PRECISE PRESSURE CONTROL USING VARIABLE SPEED DRIVEN PUMP 
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Değişken devirli tahrik uygulamasında sisteme ihtiyaç duyulan basıncı oluşturacak kadar yağ debisi 
gönderilmektedir. Buradaki kısıt pompa devrinin izin verilen minimum ve maksimum devirler arasında 
döndürülmesidir. Pompa tipine bağlı olarak daha düşük devirlerde verimli emiş yapamama veya 
basınç hattında pulsation gibi farklı sorunlar çıkabilmektedir. Daha yüksek devirlerde ise emiş hattı 
basıncının pompa için belirlenmiş olan basınç değerinin altına düşmemesi için ek önlemlere ihtiyaç 
duyulur. 
 
Pompayı izin verilen minimum ve maksimum devir aralıklarında döndürülerek ve uygun orifis’ler 
kullanılarak 10Bar ile 250Bar arasında hassas basınç kontrolü yapılması sağlanacaktır. 
 
 
 
2. Yöntem 
 
Kontrol edilmesi gereken basınç değeri aralığı genişledikçe, başarılabilinecek basınç hassasiyeti 
azalmaktadır. 250 Bar ile 300 Bar arasında hassas basınç kontrolü yapılması için tasarlanan bir 
sistem, 1 bar ile 10 bar arasında aynı hassasiyette kontrol sağlayamayacaktır.  
 
Bu çalışmada, 10 Bar ile 250 Bar arasında geniş bir aralıkta hassas basınç kontrolü yapılabilmesi için 
değişken devirli tahrik yöntemi kullanılmıştır. Pompanın zarar görmeden kontrol hasasiyetin 
sağlanabilmesi için gerekli orifis çapları öncelikle teorik olarak belirlenmiştir. Belirlenen orifis çapları 
kullanılarak deney düzeneği ile elde edilen değerler ve teorik değerler kontrol edilmiştir. Ayrıca teorik 
değerler ile simulasyon programında elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. 
 
 
2.1 Orifis çapının belirlenmesi: 
 
Orifis girişindeki alan daralmasından dolayı akış sırasında oluşan direnç basınç farkı oluşturur. 
 
Bernoulli ve sürekilik denklemleri kullanılarak, orifis akış denklemi aşağıda gibi bulunur. [1] 
 
 

 
 

Şekil 1. Orifis ve kısıcılarda debi ve basınç farkı ilişkisi. 
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𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∶ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂ç𝑒𝑒𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑒𝑒ç𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑦𝑦ğ 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦𝑟𝑟𝑚𝑚 [
𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑚𝑚

] 
𝛼𝛼𝑘𝑘:𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚ş 𝑚𝑚𝑦𝑦𝑚𝑚𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚 (0,6 − 0,8)     [2] 
𝑒𝑒𝐵𝐵:𝑂𝑂𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 Ç𝑦𝑦𝑎𝑎𝑚𝑚 [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
∆𝑎𝑎:𝐵𝐵𝑦𝑦𝑂𝑂𝑚𝑚𝑒𝑒ç 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑏𝑏𝑦𝑦𝑟𝑟] 
𝜌𝜌:𝑌𝑌𝑌𝑌ğ𝑢𝑢𝑒𝑒𝜃𝜃𝑢𝑢𝑚𝑚 [𝑚𝑚𝑔𝑔/𝑒𝑒𝑚𝑚3] 
 
Pompanın üreceği debi miktarı, pompanın deplasmanı (bir turda üretebileceği yağ miktarı) ve 
pompanın devir sayısının fonksiyonudur. 
 
𝑄𝑄 �𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐷𝐷𝑘𝑘
� = 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑦𝑦𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑚𝑚𝑂𝑂(𝑃𝑃𝑃𝑃) ∗ 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑂𝑂𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚( 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑘𝑘
)/1000       (2) 

 
8cc pompa kullanılması ve M6x0.8 - M6x1 - M6x1.2 - M6x1.4 - M6x1.6 farklı orifis çaplarına 
kullanılması durumunda, farklı devirlerdeki debi ve teorik olarak hesaplanan ∆𝑎𝑎 basınç fark değerleri 
Tablo1 de gösterilmiştir.  
 
(𝛼𝛼𝑘𝑘: 0,727 ve 𝜌𝜌: 0,88 𝑚𝑚𝑔𝑔/𝑒𝑒𝑚𝑚3 olarak alınmıştır.) 
 
Tablo 1. Orifis çapına ve debiye göre basınç fark değişimi.(Teorik olarak hesaplanmıştır.) 
 
Basınç Farkı (bar) Orifis Çapı (mm) Pompa Deplasmanı (cc) Debi (lt/dk) Pompa Devri (d/dk) 
10 0,8 8 1,04 131 
40 0,8 8 2,09 261 
70 0,8 8 2,76 346 
100 0,8 8 3,30 413 
130 0,8 8 3,77 471 
160 0,8 8 4,18 522 
190 0,8 8 4,55 569 
220 0,8 8 4,90 613 
250 0,8 8 5,22 653 
280 0,8 8 5,53 691 
310 0,8 8 5,82 727 
340 0,8 8 6,09 761 
10 1 8 1,63 204 
40 1 8 3,26 408 
70 1 8 4,32 540 
100 1 8 5,16 645 
130 1 8 5,89 736 
160 1 8 6,53 816 
190 1 8 7,12 889 
220 1 8 7,66 957 
250 1 8 8,16 1020 
280 1 8 8,64 1080 
310 1 8 9,09 1136 
340 1 8 9,52 1190 
10 1,2 8 2,35 294 
40 1,2 8 4,70 588 
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Basınç Farkı (bar) Orifis Çapı (mm) Pompa Deplasmanı (cc) Debi (lt/dk) Pompa Devri (d/dk) 
70 1,2 8 6,22 777 
100 1,2 8 7,43 929 
130 1,2 8 8,48 1059 
160 1,2 8 9,40 1175 
190 1,2 8 10,25 1281 
220 1,2 8 11,03 1378 
250 1,2 8 11,75 1469 
280 1,2 8 12,44 1555 
310 1,2 8 13,09 1636 
340 1,2 8 13,71 1713 
10 1,4 8 3,20 400 
40 1,4 8 6,40 800 
70 1,4 8 8,47 1058 
100 1,4 8 10,12 1265 
130 1,4 8 11,54 1442 
160 1,4 8 12,80 1600 
190 1,4 8 13,95 1743 
220 1,4 8 15,01 1876 
250 1,4 8 16,00 2000 
280 1,4 8 16,93 2116 
310 1,4 8 17,81 2227 
340 1,4 8 18,66 2332 
10 1,6 8 4,18 522 
40 1,6 8 8,36 1045 
70 1,6 8 11,06 1382 
100 1,6 8 13,22 1652 
130 1,6 8 15,07 1883 
160 1,6 8 16,72 2089 
 
 
Tablo1 de orifis debi formülüne (1) göre teorik olarak hesaplanarak bulunan değerler, simulasyon 
programında tasarlanan hidrolik devre (şekil3) kullanılarak elde edilen değerler (şekil2) ile 
karşılaştırılmıştır. Simulasyon sonuçlarına göre; 250 bar basınç farkı için 0.8mm orifis iç çapı 
kullanılması durumunda gerekli devir 653 d/dk; 1.2mm orifis kullanılması durumunda gerekli olacak 
devir 1469 d/dk ve 10 bar basınç farkı için 2mm orifis iç çapı kullanılması durumunda gerekli olacak 
devir  816 d/dk olarak bulunmuştur. Simulasyon programı sonuçları ile orifis debi formulüne (1) göre 
teorik olarak hesaplanan değerler örtüşmüştür.  
 

         
Şekil 2. Orifis çapına göre devir ve basınç farkı ilişkisi.  
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3. DENEYSEL SONUÇLAR: 
 
Bu çalışmada referans olarak alınan ISO 46 mineral hidrolik yağı kullanılarak yöntem kısmında 
belirtilen değişken devir ile basınç kontrol çalışması deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Yağ sıcaklığı 
25 derecedir. Değişen orifis çaplarına ve değişken devire bağlı kontrollü deneylerin yapılabilmesi için 
aşağıdaki hidrolik devre ile deney düzeneği kurulmuştur. 
 

 
Şekil 3. Deney düzeneği hidrolik devre şematik çizimi. 

 
 
 
Devrede elektrik motorunun (2) tahriki ile dönen pompa(1) hidrolik tank içerisinde bulunan yağı 
emerek orifis(5) üzerinden tanka geri döndürmektedir. Bu akış sırasında oluşan basınç farkları 
transmiterden (3) okunarak kaydedilmiştir. Kullanılan komponentler aşağıdaki belirtilmiştir. 
 
 
Hidrolik tank; 40Lt alüminyum (KTR) 
Pompa; 8cc Dişli Pompa. Pompa devri: Min:600 d/dk.  – 1800d/dk. (REXROTH) 
Akuplaj; Kaplin Kampana Takımı (KTR) 
Elektrik motoru; 3kW 1450 RPM Elektrik Motoru (GAMAK) 
Transmiter; PT160R-14-LI3-H1131 (160 Bar / 4-20 mA Basinç Transmiteri) (TURCK) 
Hız kontrol; 3kW frekans konverter (REXROTH) 
 
 
Deneysel düzenek üzerinde hız kontrol cihazı ile devir değiştirilerek Tablo2 deki değerler elde 
edilmiştir.  
 
 
Tablo 2. Devir sayısı kısıtına göre orifis çapı ve basınç ilişkisi (Deneysel) 
 
Basınç Farkı 
(bar) 

Orifis Çapı 
(mm) 

Pompa Deplasmanı 
(cc) 

Debi 
(lt/dk) 

Pompa Devri 
(d/dk) 

190 0,8 8 4,9 609,0 
220 0,8 8 5,3 658,3 
123 1 8 5,8 725,0 
220 1 8 8,2 1023,7 
51 1,2 8 4,9 609,0 
220 1,2 8 11,6 1450,0 
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Deneyde kullanılan yağın 𝛼𝛼𝑘𝑘:  akış katsayısı ve 𝜌𝜌 yoğunluğu, hesaplanan kısımda kullanılandan farklı 
olduğu için teorik olarak hesaplanan Tablo1’deki ve deneysel olarak bulunan Tablo2’deki aynı pompa 
devirlerine karşılık gelen basınç fark değerlerin farklı olduğu; ancak devir, orifis çapı ve basınç farkı 
ilişkisinin orifis debi formülüne (1) uyduğu gözlemlenmiştir. 
 
Pompanın minimum ve maksimum devir aralıkları (600d/dk-1800d/dk.) göz önüne alındığında Tablo1 
üzerindeki teorik olarak hesaplanan değerler kullanılarak, izin verilen devir aralığına uygun 
kullanılabilir orifis çapları ve devir sayıları Tablo3’de belirtilmiştir. 
 
 
Tablo 3. Devir sayısı kısıtına göre orifis çapı ve basınç ilişkisi 
 
Basınç Farkı 
(bar) 

Orifis Çapı 
(mm) 

Pompa Deplasmanı 
(cc) 

Debi 
(lt/dk) 

Pompa Devri 
(d/dk) 

10 2 8 6,53 816 
50 2 8 14,60 1825 
14 1,6 8 4,94 618 
130 1,6 8 15,07 1883 
23 1,4 8 4,85 607 
220 1,4 8 15,01 1876 
42 1,2 8 4,82 602 
250 1,2 8 11,75 1469 
87 1 8 4,81 602 
250 1 8 8,16 1020 
211 0,8 8 4,80 600 
250 0,8 8 5,22 653 
 
 
Tablo3’de görüldüğü üzere 10 bar ile 250 bar arasında basınç kontrolü yapabilmek için farklı orifis 
kullanım kombinasyonları mevcuttur. Kullanılacak orifisler, sistemin hangi basınç aralığında daha sık 
çalışacağına bakılarak seçilmelidir. Enerji tüketimini azaltmak için; istenilen basınç değerini yüksek 
devirler yerine daha düşük devirlerde sağlayacak orifisler tercih edilmelidir. Buna göre uygun orifisler 
seçilerek Tablo4 oluşturulmuştur. 
 
 
Tablo 4. 10-250 bar basınç ayar aralığı için kullanılacak orifis çapları ve devir sayıları 
 
Basınç Farkı 
(bar) 

Orifis Çapı 
(mm) 

Pompa Deplasmanı 
(cc) 

Debi 
(lt/dk) 

Pompa Devri 
(d/dk) 

10 2 8 6,53 816 
23 2 8 9,90 1238 
23 1,4 8 4,85 607 
87 1,4 8 9,44 1180 
87 1 8 4,81 602 
250 1 8 8,16 1020 
 
 
Elde edilen deneysel sonuçlar, istenilen ayar basınç aralığı ve pompanın çalışabileceği devir aralıkları 
ele alınarak aşağıdaki hidrolik devre önerilmiştir. 
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Şekil 3. Önerilen hidrolik devre şematik çizimi. 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, değişik çaplardaki orifis kullanımına ve değişken debiye bağlı olarak teorik olarak 
hesaplanan basınç fark değerleri ile deney düzeneği üzerinden ölçülen değerlerin aynı olduğu 
gözlemlenmiştir.  
 
Farklı değer aralıklarında basınç kontrolü yapmak için, kullanılacak olan pompa deplasmanına bağlı 
olarak kullanılması gereken orifis çap seçim yöntemleri önerilmiştir. 
 
Basınç hassasiyet kriterine, devir sayılarına, sistemin çalışma süresine ve çalışma sıklığına bağlı 
olarak Şekil3 de önerilen devredeki yön valfleri sayısı arttırabilir veya azaltılabilir; orifis çapları 
değiştirilebilir. Orifis çapı daraldıkça hidrolik sistemdeki filtrasyon seviyesi arttırılmalıdır. 
 
Değişken devirli pompa tahriki ile 10 bar ile 250 bar arasında istenilen basınç değerleri, uygun orifisler 
seçilerek sağlanmıştır. 
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DEĞİŞKEN DEPLASMANLI EKSENEL PİSTONLU 
POMPALARDA GÜRÜLTÜ, BASINÇ DALGALANMASI VE 

TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ İLE BU PARAMETRELERİ ETKİLEYEN 
KRİTİK NOKTALARIN TESPİTİ 

 
 

Erdem Yalçın 
Bahar Uymaz 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik sistemlerde enerji tasarrufu ve kontrol kolaylığı sebebiyle değişken deplasmanlı pistonlu 
pompaların sektörde tercih edilirliği her geçen gün artmaktadır. Ayrıca elektrikli araçların ortaya 
çıkması ve söz konusu araçların gürültü seviyelerinin içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha 
düşük olması hidrolik sektöründe gürültü seviyelerini çok daha önemli bir parametre haline getirmiştir. 
Bu bildiride değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompaları basınç dalgalanması (ripple), gürültü 
ölçümü ve titreşim ölçüm yöntemleri açıklanarak gürültü, titreşim ve basınç dalgalanmasını etkileyen 
kritik tasarım parametreleri,incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Pistonlu pompa, Titreşim, Gürültü seviyesi, Basınç dalgalanması 
 
 
ABSTRACT 
 
Due to energy saving and ease of control in hydraulic systems, the preference of variable 
displacement piston pumps in the sector is increasing day by day. In addition, the emergence of 
electric vehicles and the fact that the noise levels of these vehicles are much lower than internal 
combustion engine vehicles have made noise levels a much more important parameter in the 
hydraulic sector. In this paper, ripple, noise measurement and vibration measurement methods of 
variable displacement axial piston pumps are explained and critical design parameters affecting noise, 
vibration and pressure fluctuation are examined. 
 
Key Words: Piston pump, Vibration, Noise level, Pressure ripple 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde yoğun olarak yaşanan enerji ihtiyacı neticesinde her sektörde olduğu gibi hidrolik 
alanında da enerji tasarrufu sağlayan sistemler daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Dolayısıyla 
hidrolik sistemlerde değişken deplasmanlı pompalar geçmişe oranla daha fazla kullanılmaya 
başlamıştır.  
 
Bir taraftan araçlarda elektrik motorunun kullanımı ile içten yanmalı motorlara göre çok daha düşük 
gürültü seviyelerine ulaşılmıştır. Diğer taraftan teknolojide yaşanan sayısız gelişmeler ışığında nihai 
kullanıcının konfor beklentileri de giderek artmaktadır. Bunun yansıması olarak hidrolik pompalarda 
gürültünün, kullanıcının duyamayacağı seviyede veya en azından rahatsız etmeyecek seviyede 
olması beklenmektedir. Aynı zamanda düşük basınç dalgalanması (ripple) neticesinde hidrolik 
sistemin ve nihayetinde aracın titreşim seviyesinin de kullanıcı tarafından hissedilmemesi, alt 
sistemlere ve bileşenlerine zarar vermemesi gerekmektedir.  

NOISE, PRESSURE RIPPLE AND VIBRATION MEASUREMENT OF VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMPS 
AND DETERMINATION OF CRITICAL DESIGN PARAMETERS AFFECTING THESE PARAMETERS 
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Yukarıda bahsedilen parametrelerin nesnel bir anlam kazanabilmesi için sayısal parametrelere 
indirgenmesi ve evrensel metotlar ile ölçülerek kıyaslanması için belirli uluslararası standartlar 
geliştirilmiştir. Böylelikle ölçülebilir ve iyileştirilebilir duruma getirilmiştir.  
 
Bu çalışmada, değişken deplasmanlı pompaların çalışma prensipleri açıklanarak, gürültü ölçüm 
yöntemleri, ripple ölçüm yöntemi ve titreşime olan etkileri incelenmiştir. Son olarak söz konusu 
parametreleri iyileştirmek için kritik tasarımlar üzerinde durulmuştur. 
 

 

2. DEĞİŞKEN DEPLASMANLI PİSTONLU POMPALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Hidrolik sistemlerin temel elemanlarından biri olan pompalar çalışma prensiplerine göre en genel 
anlamıyla sabit veya değişken deplasmanlı olarak iki farklı kategoride değerlendirilebilir. Ayrıca 
yapılarına göre dişli, paletli, pistonlu, vidalı ve diyaframlı olarak farklı kategorilere ayrılır. Bu çalışmada 
daha önce de belirtildiği gibi değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompalar incelenmektedir. Şekil 1.  
  

 
Şekil 1. Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa kesit görünümü 

 
 
Alt bileşenler olarak incelendiğinde kabaca bir eğim plakası, bir piston yuvası ve piston yuvasının 
içinde tasarıma göre belirli sayıda piston ve pabucu, piston halkası, motordan tahrik almak ve piston 
yuvasına iletmek için bir şaft, kontrol plakası, eğim plakasının açısını değiştirmek için bir mekanizma 
ve tasarıma göre çeşitli özelliklere sahip bir valf mevcuttur. Şekil 2’de genel olarak alt bileşenler 
gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. Pistonlu pompa alt bileşenleri [1] 
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Pistonlu pompa çalışma esnasında eğim plakası konumundan dolayı pistonların bir devir dönmesiyle 
belirli bir strok farkı oluşur. Piston dikey eksende en düşük konumunda akışkanı emerek en yüksek 
konumuna geldiğinde emdiği akışkanı iletmiş olur. Bu nedenle her bir pistonun bir devirde ilettiği 
akışkan strok farkından oluşan hacim kadardır. Bu hacim piston sayısı ile çarpıldığında pompa 
deplasmanı bulunur. Dolayısı ile pompa deplasmanı, piston sayısı, piston çapı ve eğim plakası açısı 
ile orantılıdır.  
 
 
 
 
3. GÜRÜLTÜ, BASINÇ DALGALANMASI VE TİTREŞİM ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 
 
3.1. Gürültü Ölçümü 
 
3.1.1. Akustik Ortam 
 
Akustik ortamlar genel olarak açık alanlar, çınlanım odaları ve anekoik odalar olarak ayrılırlar. Açık 
alanlar en ideal gürültü ölçüm alanlarıdır fakat uygulanabilirliği zor olduğundan endüstriyel olarak pek 
tercih edilmezler.   
 
Çınlanım odaları prensip olarak odanın her yüzeyinin sesi yansıtması ile odanın her yerinde gürültü 
seviyesinin eşit olduğu odalardır. Bu nedenle tek bir mikrofon ile gürültü ölçmek mümkündür. Bu tip 
odaların kurulumu görece basit ve daha ucuzdur. Şekil 3’te çınlanım odası örneği gösterilmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 3. Çınlanım odası 
 
Anekoik odalar veya yarı anekoik odalar ise ses basıncı, ses gücü düzeyi belirlenmesinin yanı sıra, 
toplam ses gücüne etkiyen tüm ses kaynaklarının sınıflandırılması ve sıralanması için de kullanılırlar. 
Anekoik alanda ürün alt sistemlerinden yayılan gürültünün yayılım ve yönsel özellikleri kolaylıkla tespit 
edilebilir. Anekoik odalar veya yarı anekoik odalarda alanı sınırlayan yüzeyler gürültüyü 
yansıtmadığından gürültü ölçümü için kullanılacak mikrofonların ses kaynağına olan uzaklığı 
önemlidir. Dolayısı ile her bir parametre uluslararası standartlar ile tanımlanmıştır.  Şekil 4’te Hema 
Endüstri A.Ş. yarı anekoik odası Şekil 5’te pompanın bağlanması ve yansıtıcı yüzeyler Şekil 6 ve Şekil 
7’de ise mikrofonların konumları gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Hema Endüstri A.Ş. anekoik oda 

 
 

Şekil 5. Pompa konumu ve yansıtıcı yüzey 
 
 

 
 

Şekil 6. Mikrofon konumları 
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Şekil 7. Mikrofon konumları 
 
 
3.1.2. Mikrofon  
 
Gürültüyü ölçen bir mikrofon seçmeye karar verirken seçebileceğiniz birçok model ve seçenek vardır. 
Şekil 8’de örnek olarak bir mikrofon görseli gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 8. Mikrofon 
 
 
3.1.3. Mikrofon Kalibratörü 
 
Mikrofon kalibratörü Şekil 9’da gösterilen ses düzeyi ölçüm cihazları ve diğer ses ölçüm ekipmanının 
kalibrasyonunda kullanılan ufak yapıda, taşınabilir, dayanıklı bir ses kaynağıdır. Kalibratör 1kHz sabit 
iki farklı ses seviyesinde ses üretebilmektedir. Kalibratörden çıkan gürültü değeri ile mikrofonun 
ölçtüğü değer arasındaki fark belirlenerek mikrofon kalibre edilir.   

 
 

Şekil 9. Mikrofon kalibratörü 
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3.2. Basınç Dalgalanması Ölçümü 
 
Basınç dalgalanması (ripple) pompa çıkışına bağlanan yüksek çözünürlüklü (ör: 40kHz frekansında) 
bir basınç sensörü ile ölçülür. Şekil 10’da basınç dalgalanması sensörünün pompaya bağlanış şekli 
gösterilmektedir. Sensör pompa basınç portunun hemen çıkışına bağlanarak en doğru ölçüm 
yapılabilmektedir. 

 
 

Şekil 10. Basınç dalgalanması ölçüm sensörü 
 
3.3. Titreşim Ölçümü 
 
Pistonlu pompa titreşim ölçümlerinde, titreşimleri ivme, hız veya yer değiştirme olarak ölçebilen bir 
sensör, sensörün ilettiği verileri toplayabilmek ve iletebilmek için bir analizör ve analizörden gelen 
dataları anlamlandırabilmek için bir analiz arayüzüne ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 11’de analizör Şekil 
12’de ivme ölçer gösterilmiştir, [1]. 
 

 
 

Şekil 11. Analizör, [1] 
 

 
 

Şekil 12. İvme Ölçer, [1] 
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4. ÖLÇÜMLER 
 
4.1. Gürültü Ölçümü 
 
Gürültü ölçümü odanın içinde hiçbir faaliyet yokken mikrofonlar tanımlı yerlerindeyken ölçüm yapılır. 
Böylece geri plan gürültüsü belirlenir.Geri plan gürültüleri ölüm sonuçlarına 10 dB(A)’dan daha fazla 
yaklaşmamalıdır. Şekil 13’te gösterilen ölçümde geri plan gürültüsü 23.6 dB(A) olarak okunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 13. Geri plan gürültüsü ölçümü 
 
Sonrasında pompa tahrik edilerek çeşitli devir ve basınçlar altında görültü ölçümleri yapılır ve 
pompanın gürültü seviyesi belirlenir.  Şekil 14’de yer alan arayüzde gösterildiği gibi ölçüm sonuçları 
ses basıncı ve ses gücü olarak ayrı ayrı değerlendirilir. Ayrıca mikrofonlar arası ses basıncı değerleri 
kendi arasında kıyaslanır ve aralarındaki farkın 7dB(A)’dan fazla olmamasına dikkat edilir. [1] 
 

 
 

Şekil 14. Gürültü ölçümü 
 
Şekil 15’te gösterilen FFT analizi, büyük ve karmaşık makinelerde yapılan ses ölçümlerinde; frekans 
ile gürültü kaynağı bulma, kaynakları ayrıştırma ve yüksek kaynağı bularak iyileştirme yapılması için 
kullanılır. Böylelikle toplam ses düzeyi iyileşmiş olur. 
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Şekil 15. Frekans bazlı ölçüm. 
 

4.2. Basınç Dalgalanması Ölçümü 
 

Şekil 16’da gösterilen basınç dalgalanması ölçümü yüksek çözünürlüklü basınç sensörünün pompanın 
hemen çıkışına bağlanması ile pompa frekansında ve bu frekansın harmoniklerinde oluşan basınç 
farkları ölçülür.  
 

 
 

Şekil 16. Basınç dalgalanması ölçümü 
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4.3. Titreşim Ölçümü 
 
Titreşim ölçümleri, ivme titreşim sensörünün aldığı verilerin analizör yardımı ile program arayüzünden 
okunması ile gerçekleşmektedir. Yapılan ölçümler Şekil 17’de gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 17. Titreşim ölçümü 
 
 
 
5. GÜRÜLTÜ, BASINÇ DALGALANMASI VE TİTREŞİMİ ETKİLEYEN TASARIM 
PARAMETRELERİ 
 
Her ne kadar gürültü, basınç dalgalanması ve titreşim ayrı büyüklükler ifade etse de birbirileri ile doğru 
orantılı bir ilişki içerisindedirler. Aşağıda söz konusu parametreleri etkileyen genel unsurlardan 
bahsedilmiştir.  
 
5.1. Akış Titreşim Frekansı 
 
Akış titreşim frekansı (FPF), birim zaman boyunca meydana gelen akış dalgalanmalarının sayısıdır. 
Şekil 18’de akış titreşim büyüklük oranı (FPMR), maksimum akış (𝑄𝑄_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥) ve minimum akış (𝑄𝑄_𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛) 
arasındaki farkın ortalama akışa (𝑄𝑄_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛) oranı olarak gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 18. Akış titreşim büyüklük oranı [2] 
 
 
Tasarımda tek sayıda piston kullanılması FPMR'yi azaltır, bu da piston pompasında daha az 
dalgalanma ve daha düşük gürültü anlamına gelir. Şekil 19’daki grafik, piston sayısı arttıkça FPMR'nin 
(%) azaldığını göstermiştir.7, 9 ve 11 piston için değerler şekil üzerinde gösterilmiştir.  
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Şekil 19. Piston sayısı & büyüklük oranı [2] 
 
 
5.2 Emiş hattı akış hızı 
 
Pistonlu pompaların emiş kabiliyeti çok sınırlıdır. Bu nedenle kavitasyon riski diğer pompa tiplerine 
göre daha yüksektir. Yapılan deneysel çalışmalara göre emiş tarafında en küçük kesitte akış hızı 
geçmemelidir. Şekil 20’de pompa emişinin akış analizi örneği gösterilmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 20. Emiş Hattı akış analizi 
 

5.3 Kontrol plakası çentikleri 
 
Kontrol plakası (valf plate) üzerinde bulunan delik, çentik ve benzeri formlar piston pabucunun içinde 
basınç sıkışmasını engellemek için gereklidir. Şekil 21’de çentik örneği gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 21. Kontrol plakası örneği [3] 
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Piston pabucunun emiş tarafından basınç bölgesine geçerken yaptığı hareket Şekil 22’de 
gösterilmiştir. Grafikte gösterilen ideal akış eğrisidir. Fakat çalışma esnasında emiş basınç bölgesi 
geçişlerinden dolayı kırmızı eğri oluşmaktadır.  

 
Şekil 22. Kontrol plakası üzerinde piston hareketi [4] 

 
Şekil 23’de emiş hattından basınç hattına ve basınç hattından emiş hattına geçişlerde oluşan çalışma 
basıncı dalgalanması detaylı olarak gösterilmiştir. Bu basınç değişiminin etkileri basınç dalgalanması, 
titreşim ve gürültü olarak gözlemlenir.  
 
 

 
 
 

Şekil 23. Pistonlu pompa basınç değişimi [5] 



  ______________________________________  373  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

5.3. Piston Pabucu geometrisi 
 

Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompalarda piston pabuçları eğim plakası üzerinde kayarak 

çalışır. Bu nedenle pabuç ile eğim plakası arasında belirli bir yağ filmi oluşturmak gerekmektedir (Şekil 

24). Bu yağ filmini oluşturmak için değişik pabuç geometrileri oluşturulabilir. Şekil 25’de pabuç ile eğim 

plakası arasındaki yağ filminin hidrodinamik etkisi gözükmektedir. Bu yağ filmi yırtıldığında yüksek 

gürültü ve mekanik sürtünmeler gözlemlenir. Sürtünme başladıktan sonra ise pabuç deformasyonu 

başlar. Deformasyon sonucunda basınç dalgalanmasında yükselme ve titreşim oluşur.  

 
Şekil 24. Pabuç ve eğim plakası arasındaki yağ filmi [6] 

 
 

Şekil 25. Pabuç ve eğim plakası arasındaki yağ filmi detay [7] 



  ______________________________________  374  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

5.4. Pistonlu pompa valfi (basınç ve debi kontrolü) 
 

Şekil 26’de gösterildiği gibi eğim plakası açısı pompaya montajlı olan çeşitli valfler aracılığıyla 
değiştirilmektedir. 
 

 
 

Şekil 26. Debi ve basınç kontrol valfi 
 
 
Pistonlu pompa kontrol valfleri, basınç kontrol, debi ve basınç kontrol ve elekto-hidrolik kontrol gibi 
uygulamaya yönelik olarak değişik çalışma prensiplerine sahiptir. Şekil 27’de gösterilen debi ve basınç 
kontrolünün çalışma prensibi aşağıda açıklanmıştır; 
 

• Şekildeki kısa yeşil sürgünün sol tarafına sürekli pompanın çalışma basıncına sahip akışkan 
gönderilir. Sürgü, pompa maksimum çalışma basıncına geldiğinde gönderilen basınç 
sayesinde karşısındaki yayı yenerek konum değiştirir böylece servo pistona yağ gönderir. 
Servo piston da karşısındaki yayı yenerek eğim plakasının açısını sıfırlar ve pistonun çalışma 
esnasında strok farkını ortadan kaldırır. Böylece pistonlu pompa debi üretmez.  

 
• Şekildeki uzun sürgünün sol tarafına da sürekli pompanın çalışma basıncına sahip akışkan 

gönderilir. Aynı zamanda yayların bulunduğu sağ tarafa da sistem basıncına sahip yağ 
gönderilir. Sistem ve pompa basıncı eşit olduğunda yaylar sayesinde sürgü sol tarafa dayalı 
şekilde durur. Fakat sistem basıncı düştüğünde yani pompadan çıkan akışkan herhangi bir iş 
yapmadığında bu eşitlik bozulur ve sürgü sağ tarafa doğru konum değiştirerek servo pistona 
akışkan gönderir. Böylece eğim plakasının açısı ve nihayetinde pompanın deplasmanı değişir.  
 

 
Pistonlu pompa valflerinde gürültü ve titreşim açısından dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardan biri orifislerin çaplarıdır. Statik çapları doğru seçilmez ise akış esnasında gürültü ve 
basınç dalgalanmasına yol açabilir. Dinamik orifislerde de çalışma prensibine göre açıklık oranları 
basınç ve akış dalgalanması sorununa yol açabilir.  Ayrıca sürgü ve gövde eşleşmesi ile yay kütleleri 
ve yay kuvvetleri de akışı etkileyen parametrelerdir. Bunların haricinde sürgüler üzerindeki çentik 
formları da akış karakteristiğini belirleyen önemli parametrelerden biridir.  
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6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa genel özellikleri ile tanımlanmış olup 
çalışma esnasında görülebilecek olan titreşim, basınç dalgalanması ve gürültü seviyesi parametreleri 
üzerinde durulmuştur. Öncelikle bu parametrelerin ölçüm yöntemleri açıklanmıştır. Gürültü ölçümü, 
titreşim ölçümü ve basınç dalgalanması ölçümleri için gerekli materyaller tanıtılmıştır. Gürültü, basınç 
dalgalanması ve titreşimi etkileyen temel tasarım özellikleri incelenmiş ve yeni yapılacak tasarımlarda 
dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.   
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TASARIMI, İMALATI VE TESTLERİ 
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın konusu, özellikle yüksek tonajlı iş makinalarında son yıllarda yaygın olarak karşımıza 
çıkan Hidro-pnömatik Süspansiyon (HPS) sistemidir. Bildiride, ülkemizde ilk kez yerli sermaye ile 
imalatını gerçekleştirdiğimiz Hidro-pnömatik süspansiyon test ünitesinin özellikleri ve kabiliyetleri 
anlatılmıştır. Test ünitesi taşıt dinamiğinin en temel yapı taşı olan çeyrek taşıt modelini temel 
almaktadır. Test ünitesi için farklı kütlelere sahip sistemlerde en uygun süspansiyon sistem 
parametrelerinin çıkarılmasına yönelik ve parametrik bir altyapı oluşturulmuştur. Sistemin girdileri bir iş 
makinası üzerinden toplanan yol verileri ile sağlanmış olup, hem yol hem de yol dışı koşullarını temsil 
edecek yol verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler ile simülasyonlar yapılmış ve sistemin sağladığı 
konfor değişimi incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidro-pnömatik Süspansiyon, Çeyrek Araç Modeli, Tasarım, Test, Modelleme.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The subject of this study is the Hydro-pneumatic Suspension (HPS) system, which has been 
commonly used especially in heavy construction machines in recent years. The features and 
capabilities of the hydro-pneumatic suspension test unit, produced for the first time in our country with 
domestic capital, are presented. The test infrastructure has been designed parametrically, and it is 
suitable for the extraction of the most suitable suspension system parameters for systems with 
different masses. The test unit was based on the quarter vehicle model, which is the basic building 
block of vehicle ride dynamics. Road data to represent on-road and off-road conditions are collected 
using an instrumented construction machine. The comfort change of the system was examined by 
simulations using the road data collected. 
 
Key Words: Hydro-pneumatic suspension, Quarter Car Model, Design, Testing, Modeling. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Taşıt dinamiği modellerinde süspansiyon etkilerini inceleyen çalışmalarda, çeyrek taşıt modeli yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu model, yoldan gelen girdiler sonucu oluşan ve sürüş konforunun 
belirlenmesinde temel veri olan araç asılı kütlesinin farklı yol yüzeylerinde oluşan ivmelerinin 
incelenmesinde kullanılmaktadır. Benzer şekilde yalpa veya yunuslama dinamiklerini içeren iki 
serbestlik dereceli modeller ve tüm süspansiyon sistemini içeren titreşim modelleri de aynı amaca 
yönelik olarak kullanılmaktadır [1]. 

DESIGN, MANUFACTURING AND TESTING OF HYDRO-PNEUMATIC SUSPENSION TEST UNIT 
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Hidro-pnömatik süspansiyon sistemi özellikle iş makinalarında ve askeri araçlarda daha yaygın 
olmakla beraber, binek araçlarda da kullanılmakta ve çeşitli araçlarda farklı yapı ve özelliklere sahip 
olarak karşımıza çıkmaktadır [2].  
 
Hidro-pnömatik sistemlerde, yaylanan kütlenin artması ile süspansiyon sisteminin etkin yay sertliği 
artmaktadır. Bu sayede, farklı yüklerde süspansiyon sisteminin doğal frekansı çok fazla 
değişmemektedir. Klasik süspansiyon yapılarında ise yaylanan kütlenin artışı ile doğal frekansta 
kayma meydana gelmektedir. Bu durum sürüş konforunu olumsuz yönde etkilemektedir. Hidro-
pnömatik süspansiyonlarda aracın yönelim denetimini yapma imkanı da bulunmaktadır. İlave unsurlar 
ile süspansiyon sertliğinin ve sönümleme katsayısının değişken hale getirilmesi de mümkündür. Bu 
özellikleri ile hidro-pnömatik süspansiyonlar, aktif süspansiyon sistemlerinde tercih edilir olmaktadır. 
Bu avantajların yanında, mekanik süspansiyonlara göre daha karmaşık yapıda olmaları, ilk 
maliyetlerinin çok olması gibi dezavantajları da beraberlerinde getirmektedir [2]. 
 
HPS birçok farklı yapıda karşımıza çıkmaktadır. Şekil 1 de görüldüğü üzere, en temel sistem hidrolik 
silindirler, akümülatörler ve hidrolik valflerden oluşmaktadır. Klasik süspansiyon sitemlerindeki damper 
ve yay etkisini hidro-pnömatik süspansiyon sisteminde sırasıyla hidrolik silindir ve akümülatörler 
sağlamaktadır. Aynı aks üzerinde yer alan sağ ve sol süspansiyonlar aralarında çapraz bağlantı 
mevcuttur. Kapalı çevrimdeki yağ miktarı azaltılıp artırılarak silindir seviyesi ayarlanabilmektedir. 
Süspansiyon sisteminde kullanılan silindirlerin içerinde bulunan mesafe duyucuları sayesinde 
süspansiyon seviyelerinin eşit olması sağlanmaktadır. Her bir aks üzerindeki silindirler çapraz 
bağlanmış olup, diğer akslardaki sistemlerle paralel çalışmaktadır. Hidrolik yağın kontrolü hidrolik 
valflerle sağlanmaktadır. Bu valfler sayesinde, aktif durumda iken süspansiyon sisteminin kilitlenmesi 
mümkün olmakta, böylece yaylanan kütlenin hareketi kısıtlanmaktadır [3, 4, 5]. 
 

 
 

Şekil 1. Hidro-pnömatik süspansiyon sisteminin şematik gösterimi 
 

Literatürde birçok örneği bulunan HPS sisteminin test düzeneği için amaç, en az maliyetle sistemin 
karakteristiğini ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. Böylece farklı ağırlıklara ve konstrüksiyona 
sahip sistemler için yay ve damper karakteristikleri belirlenmiş olacaktır. Ayrıca diğer ana 
parametrelerin yapı üzerindeki etkisini ortaya çıkartılabilecektir. Farklı yol girdilerine karşı yapının tüm 
özelliklerinin incelenmesini hedeflemiş olan bu çalışmada, servo silindirlerle farklı ağırlıkların sisteme 
otomatik olarak uygulanma imkanı sağlanmıştır. Ancak bu tip sistemler çok pahalıdır ve uygulamada 
kontrolü zordur [4]. 
 
İş makinaları sektöründe yaygınlaşan hidro-pnömatik süspansiyon sistemi hakkında literatürde birçok 
çalışma mevcuttur. Mevcut uygulamanın yükleyici makinaların üzerinde uygulamasında olduğu 
bilinmektedir. Bu tip uygulamalar doğrudan operatör konforunu yukarı çıkartmak amacıyla olduğu 
bilinmektedir. Farklı yol seviyeleri ve sürüş hızları için süspansiyon parametrelerinin aktif ayarını 
gerçekleştirmek için hidro-pnömatik süspansiyonun optimize etmişler ve parametrelerine dayalı bir 
bulanık kontrolör kurmuşlardır. Elde ettikleri veriler ışığında ivmenin RMS değerleri aktif hale 
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getirildikten sonra 46.2% oranında azalmalar görmüşlerdir. Hidro-pnömatik süspansiyon 
parametrelerinin bulanık kontrolünün, tekerlekli yükleyicilerin konforunu etkili bir şekilde artırabileceğini 
vurgulamışlardır. PSO algoritması, farklı yükleyici koşulları altında dikey ivmeyi en aza indirebilen 
hidro-pnömatik süspansiyon parametrelerinin elde edildiği modeli optimize etmek için kullanılabilir 
olduğunu belirtmişlerdir. Süspansiyon parametrelerinin farklı yol seviyeleri ve sürüş hızları altında aktif 
olarak ayarlanmasını gerçekleştirmek için hidro-pnömatik süspansiyonun optimize edilmiş 
parametrelerine dayalı olarak bulanık bir kontrolör kurmuşlardır. Son olarak, süspansiyon 
parametrelerinin aktif olarak ayarlanmasının farklı sürüş koşullarında dikey titreşim üzerindeki etkisini 
analiz etmek için sanal bir prototipleme modeli oluşturmuşlar ve ilgili çıktıları elde etmişlerdir. 
 
Bu çalışmada ele alınan HPS sisteminin tasarımı, imalat aşaması, yol verilerinin toplanması ve HPS 
test ünitesinden alınan yol verisi ile deplasman çıktılarının bir kısmı sunulmuştur.  
 
 
 
 
2. HPS SİSTEMİNİN TASARIMI VE İMALATI 
 
HPS test sisteminin tasarlanmasında, araç sürüş konforuyla ilgili çalışmalarda yaygın olarak kullanılan 
çeyrek araç modeli temel alınmıştır. Test sisteminin yapısal tasarımı ticari bir CAD yazılımı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapının doğal frekanslarının testlerde kullanılacak yol girdilerin 
frekans aralığı dışında kalması tasarım parametrelerinin belirlenmesinde önemli kriter olarak göz 
önüne alınmıştır. Bunun sağlanması için yapıda kesitler ve konstrüksiyon ile yapısal analiz çıktılarına 
göre değiştirilmiştir. Tasarım aşamasında yapılan yapısal analizler sonucu beklenen tasarım kriterlerini 
sağlayan sistem oluşturulmuş ve üretimine karar verilmiştir. HPS test sisteminin yapısal CAD modeli 
Şekil 2 de gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. Test ünitesi yapısal tasarımının CAD modeli 
 
Tasarımda önemli parametrelerden biri de yol girdilerinin uygulanacağı silindirlerin çalışma alanıdır. 
Genellikle iş makinalarında silindir strok uzunluğu 250 mm olduğu için çalışma alanı ±125 mm olarak 
alınmıştır. Bu kısmın modellenmesi tasarımın en kritik kısmı olup detayı Şekil 3 te verilmiştir. Yapıdaki 
piston çapının etkisini görmek için üç farklı silindir imal edilmiş, tasarım parametrik olarak incelenmiş 
ve en uygun çözüm ile yapı tasarımı tamamlanmıştır.  



  ______________________________________  379  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
 

Şekil 3. Hareketli kütle bağlantısı 
 
 
Hidrolik sistem tasarımı da yapının kontrol edilebilir olması göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 
Sistemin hidrolik yapı anlamında en önemli parametrelerinden birisi akümülatörün performansı 
olduğundan dolayı bu yapı hızlı test sonuçları alınması ve değiştirilebilir olması kapsamında küresel 
vanalar ile desteklenmiştir. Devrenin son hali aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

Şekil 4. Hidrolik şema 
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Hidrolik ekipmanların tedariki ve konstrüksiyonun imalat süreçleri titizlikle yürütülüp toleranslar 
dahilinde üretilip montajlanması yapılmıştır. İmalat sürecini anlatan görseller Şekil 5 de sunulmuştur. 
Çelik konstrüksiyon imalatı gerçekleştirdikten sonra sistemin hidrolik bağlantıları yapılarak montajlama 
tamamlanmıştır.  
 

 
 

Şekil 5. Üretim aşaması ve nihai çelik konstrüksiyon görseli 
 
HPS test ünitesinin montajlanmış en son durumu Şekil 6 da gösterilmiştir. Bu sisteme silindir 
montajlanarak yol girdileri uygulanmıştır. Sisteme montajlanan silindir 50 Hz e kadar cevap 
verebilmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Montajlanmış HPS sistemi 
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3. YOL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE TEST SİSTEMİNİN YERLEŞİMİ 
 
HPS test sisteminin montajlanması tamamlanmasıyla, sistem üzerine uygulanacak yol verisi 
toplanmıştır. Bu aşamada verilerin doğru toplandığından emin olmak için tüm parçalar kalibre edilmiş 
ve raporlanmıştır. Yol verileri bir iş makinası üzerinden ön ve arka aksların ortasına yerleştirilen ivme 
ölçer ile toplanmıştır. Bu veriler HPS test ünitesine uygulanarak sistemin cevapları alınmıştır. Lastikli 
yükleyici üzerine montajlanan ivme ölçerin aks üzerindeki konumu Şekil 7 de verilmiştir. Ayrıca GPS 
anteni ile aracın hızı da anlık olarak kayıt edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Makine üzerindeki ivme ölçerin konumu 
 

Önceden belirlenen parkurda iş makinası üzerinden alınan ivme ve hız verileri Şekil 8 ve 9 da 
gösterilmiştir. Üç eksende de ivme verileri toplanmış, ancak imalatını gerçekleştirdiğimiz test sistemine 
sadece düşey yöndeki ivme değerleri uygulanmış ve sonuçlar bu girdiler üzerinden değerlendirilmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 8. İş makinesi üzerinden toplanan ivme değerleri 
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Şekil 9. İş makinesi üzerinden toplanan hız değerleri 
 

Bu veriler HPS test ünitesine girdi olmak üzere deplasman haline dönüştürülmüştür. Elde edilen 
deplasman çıktısı aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

Şekil 10. Yol koşullarını temsil eden deplasman verisi 
 

Deneysel tasarım faktöriyel yönteme göre planlanmış olup, tüm parametrelerin sisteme olan etkisinin 
en az sayıda test ile elde edilmesi hedeflenmiştir. Önceden planlanan test prosedürüne göre 100 e 
yakın test verisi toplanmıştır. Her bir durum için 13 farklı sensörden  veri alınmıştır. Ana blok 
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çıkışındaki debi ölçerden sadece sıcaklık verisi alınmıştır. Konfor verilerinin işlenmesi ve 
yorumlanması adına dışardan ivme ölçer montajlanarak ekstra bir veri daha alınmıştır. 
 
Hidrolik sistemin şematik gösterimi ve planlanan verilerin toplandığı konumlar Şekil 11 de verilmiştir. 
Bu aşamada, kullanılan data toplama cihazı ile iletişimi sağlayan bağlantılar ve sensörlerin 
kalibrasyonları yapılarak test verilerini toplanmasına geçilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Sensör ve hidrolik bağlantı şematik gösterimi 
 

HPS test sistemi ve test verilerinin toplanmasını gösteren görseller Şekil 12 ve 13 de sunulmuştur. 
Deney esnasında verilerin sağlıklı alınması için MOOG silindirinin kontrolcüsü kalibre edilerek veri 
toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 12. HPS test ünitesinin son hali 
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Şekil 13. HPS test ünitesi detayları 
 

HPS test ünitesinden alınan ölçümlerin incelenmesi ile birçok parametrenin etkisini gözlemlemek 
mümkündür. Bu aşamada sadece farklı kütleye sahip sistemlerin davranışı incelenmiştir. HPS 
sisteminden Tablo 1 de verilen örnek bir deney seti kullanılarak elde edilen çıktılar Şekil 14, 15, 16 ve 
17 de paylaşılmıştır.  
 
Tablo 1. Deney seti ve parametreler 
 

Test Yol Verisi Piston Çapı 
[mm] 

Ağırlık 
[kg] Akümülatör Kısıcı Durumu 

1 Yol 80 260 Pistonlu-Tek En Açık Durum-1 
2 Yol 80 420 Pistonlu-Tek En Açık Durum-1 

 
 

 
 

Şekil 14. Test-1 Basınç çıktısı 
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Şekil 15. Test-2 Basınç çıktısı 
 

 
 

Şekil 16. Test-1-2 Deplasman 
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Şekil 17. Test-1-2 İvme 
 
 
 
 

SONUÇ 
 
Bu çalışmada HPS test ünitesinin tasarımı, imalatı ve örnek bir deney seti kullanılarak elde edilen bazı 
test çıktıları paylaşılmıştır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, HPS sisteminin dinamik modellerinin 
geliştirilmesi ve bu modellerin test ünitesi kullanılarak doğrulanması öngörülmektedir. Elde edilecek 
modeller, öncelikle farklı asılı kütleler için yapılacak simülasyonlarla HPS sistemlerinin 
optimizasyonunda kullanılacaktır. Çalışmanın sonucunda, söz konusu modellerin farklı araçlar için 
HPS sistemlerinin tasarlanmasında önemli düzeyde kolaylık sağlaması beklenmektedir. 
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MOBİL HİDROLİK SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÇİFT 
ETKİLİ PİSTON SIZDIRMAZLIK ELEMANININ SONLU 

ELEMANLAR METODU İLE GELİŞTİRİLMESİ 
 
 

Oğulcan Yıldırım 
Yoncagül Çelik Erez 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İş makinaları, tarım makinaları, forkliftler ve araç üstü gibi mobil hidrolik sistemlerde kullanılan piston 
sızdırmazlık elemanları şok basınçlara, yüksek sıcaklığa, uygun olmayan çalışma yüzeylerine, uzun 
stroklara vb. zorlu şartlara maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada söz konusu zorlu şartlarda 
çalışabilecek çift etkili bir piston sızdırmazlık elemanının tasarlanması, optimizasyonunun 
gerçekleştirilmesi ve ileri sonlu elemanlar yöntemi ile tasarım ve doğrulama süresinin azaltılması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda piston sızdırmazlık elemanlarının tasarım süreçlerinin 
aşamaları ve ürün tasarımı süreci detaylandırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mobil Hidrolik, Piston, Sızdırmazlık Elemanı, Tasarım, Optimizasyon, SEA.   
 
 
ABSTRACT 
 
Piston sealing elements used in mobile hydraulic systems such as construction machinery, agricultural 
machinery, forklifts, and onboard vehicles are resistant to shock pressures, high temperatures, 
unsuitable working surfaces, long strokes, etc. are exposed to hard conditions. This study aims to 
design and optimize a double-acting piston sealing element that can work in these hard conditions and 
reduce the design and verification time with the advanced finite element method. In line with this 
target, the design process stages of the piston sealing elements and the product design process are 
detailed. 
 
Key Words: Mobile Hydraulic; Piston, Sealing Element, Design, Optimization, FEA. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Piston sızdırmazlık elemanları, boru yüzeyine temas ederek hidrolik akışkanın diğer tarafa geçişini 
engelleyen makine elemanlarıdır. Özellikle statik duruşlarda (kilitleme esnasında) silindirin 
pozisyonunu korumasında önemli göreve sahiptir [1]. Sızdırmazlık elemanlarında yaşanan aksaklıklar 
pahalı üretim kesintilerine ve çevresel kirliliğe neden olabilir. Sızdırmazlık elamanlarının hidrolik 
sistemlerdeki önemi 1930lara kadar uzanan bir araştırma ve geliştirme geçmişine sahip olmasına 
neden olmuştur [2]. Bu araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde farklı sistem koşulları göz önünde 
bulundurularak sızdırmazlık elemanları üzerinde sonlu elemanlar metodu ile analizler 
gerçekleştirilmiştir [3]. Sonlu elemanlar analizi, yeni bir geometri tasarlarken veya mevcut olanı 
doğrularken elastomerik contaların performansını araştırmak için kullanmıştır [4-8]. 
 
Mobil hidrolik uygulamaları, çeşitli kaldırma ve iletme ekipmanlarının sızdırmazlığını içeren geniş bir 
uygulama alanıdır.  İç ve dış ortamlarda kullanılan çeşitli ekipmanların farklı çalışma koşullarına ve 
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sistem gereksinimlerine bağlı olarak Kastaş, düşük sızıntı, düşük sürtünme ve etkin yataklama başta 
olmak üzere tüm uygulama beklentilerine uygun sızdırmazlık elemanları geliştirmektedir [1]. 
 
Gelişen teknoloji günümüzde iş makinaları, tarım makinaları, forkliftler ve araç üstü sistemlerinde 
kullanılan hidrolik silindirlerden yüksek basınç dayanımı, yüksek yük taşıma kabiliyeti ve ömür 
konusundaki çift etkili piston sızdırmazlık elemanı özelliklerine sahip olması ihtiyacını doğurmuştur. Bu 
ihtiyaç, sistemlerin sağlıklı çalışması için çalışma koşullarına uygun sızdırmazlık elemanının tasarımını 
da kritik bir öneme düzeyine taşımıştır. Bu çalışma kapsamında bu tip uygulamalarda başarısı 
kanıtlanmış, yenilikçi sızdırmazlık sistem çözümleri derlenmiş ve bu çözümlerin çeşitli çalışma 
koşullarındaki avantajları test değerleriyle birlikte sunulmuştur. [9]. 
 
 
 
 
2. PİSTON SIZDIRMAZLIK ELEMANI 
 
Akışkanın piston başına her iki yönden etki ettiği silindir türü olan çift etkili silindirler hem ileri giderken 
hem de geri gelirken iş yapabilir [1]. Genel olarak en yaygın kullanılan tipteki silindirlerde kullanılan çift 
etkili tasarıma sahip piston sızdırmazlık elemanlarının tasarım ve optimizasyon süreçleri şunlardır: 
 
 
2.1. Tasarım Hedefleri 
 
İş makinaları, tarım makinaları, araç üstü sistemler vb. ağır hizmet sektörlerinde kullanılan hidrolik 
silindirli (özellikle uzun stroklu) sistemlerin sağlık çalışması için sızdırmazlık elemanları oldukça kritik 
bir görev almaktadır. Bu nedenle mobil hidrolik sistemlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları yüksek 
basınç dayanımı, yüksek yük taşıma kabiliyeti, uzun hizmet ömrü ve çift etkili çalışabilme gibi 
kabiliyetlere sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda mobil hidrolik sistemlerde kullanılan çift etkili 
piston sızdırmazlık elemanının sonlu elemanlar metodu ile geliştirilmesi için bu kabiliyetleri sağlayacak 
akma dayanımın arttırılması, sızıntı miktarı ve aşınma kaybının azaltılması tasarım hedefleri olarak 
belirlenmiş ve çalışmalar yürütülmüştür. 
 
 
2.2. Modelleme 
 
İlk etapta ağır hizmet sektörü olan mobil hidrolik sistemlerde kullanılan benzer çift etkili piston 
sızdırmazlık elemanları belirlenmiş ve Solidworks programı ile tasarlanmıştır. Numuneler üzerinde 
ölçüm işlemleri yapılarak yapılan tasarımların analiz sonuçları karşılaştırılarak üstün performanslı 
sızdırmazlık elemanları tasarım çalışması yapılmıştır. 
 

                                    
 

Şekil 1. Çift Etkili Piston Sızdırmazlık Elemanları Tasarımları; a) Ürün 1 b) Ürün 2 
 
Şekil 1’de gösterilen ürünlerden yola çıkarak yeni kompakt set tasarımın optimize edilmesi için 
belirlenen tasarım hedeflerine uygun olarak sızdırmazlık performansını arttırmak için özel sızdırmazlık 
yüzeyi, akmayı önleyici özel destek ringi geometrisi ve daha iyi merkezleme sağlayan yataklama 
elemanı tasarım çalışmaları yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmaları sonucunda ortaya çıkan optimize 
ürünü Şekil 2’de görebilirsiniz [1]. 
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Şekil 2. Üstün Performanslı Çift Etkili Piston Sızdırmazlık Elemanları Tasarımı 
 
 
2.3. Sonlu Elemanlar Analizi 
 
Belirli sınır koşulları altında farklı tasarımların ve malzemelerin davranışını tahmin eden bilgisayar 
destekli bir mühendislik tekniği olan sonlu elamanlar analizi, sızdırmazlık elemanlarının kuvvet ve 
deformasyon reaksiyonlarını incelemek ve sürtünme kuvvetlerini, akma değerlerini ve montaj 
kuvvetlerini tahmin etme imkânı sağlamaktadır. Sonlu elamanlar analizi sayesinde aynı sınır şartları 
altında sızdırmazlık elemanlarının optimizasyonu yapılmakta, zaman ve maliyet kazancı 
sağlamaktadır [10]. 
 

 
 

Şekil 3. Analiz tanımlamaları 
 
Çalışma kapsamında SolidWorks Cad programı ile çizilen tasarımlar nonlineer analiz programı olan 
MSC Marc programına aktarılır. Şekil 3’te belirtilen tanımlar doğrultusunda sınır koşulları, malzeme 
modeli, basınç değeri ve basınç uygulama alanları belirlenen sızdırmazlık elemanları üzerinde analiz 
gerçekleştirilir. MSC Marc içerisinde mesh kabiliyeti ile meshlenen geometride eleman tipi olarak Full 
Herman seçilmiştir. 
 
 
2.3. Saha Testleri 
 
Kastaş Ar-Ge Test Merkezinde gerçekleştirilen testlerde sızdırmazlık elemanının çalışma koşulları 
birebir uygulanır. Test, çift etkili keçe 0.3 m/s hız, 5 – 75 km mesafe, 50-400 bar basınç ve 60°C 
sıcaklıkta gerçekleştirmiştir. Test sonucunda kaçak oranı (dinamik ve statik), sürtünme, aşınma, akma 
ve yapışma gibi kriterler incelenmiştir. 
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Şekil 4. Hidrolik Test Cihazı 
 
Sonlu elemanlar analizinin doğrulanması ve ardından sızdırmazlık elemanının seriye girmesi için 
önemli bir basamağı oluşturan saha testlerinde kaçak oranı standartta verilen aralık içerisinde olması 
gerekmektedir. Öte yandan analiz sonuçları ile Şekil 4’te yer alan test cihazı ile gerçekleştirilen saha 
testi sonucunda akmanın gerçekleşme durumu karşılaştırılır [1]. Böylece validasyon sağlanmış olunur. 
 
 
 
 
3. SONUÇ 
 
3.1. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları 
 
Çalışma kapsamında yapılan sonlu elemanlar analizinde iç gerilme ve temas kuvvet sonuçları elde 
edilmiştir.  
 

 
   (a)                                                   (b)                                                (c) 

 
Şekil 5. Eşdeğer Cauchy Gerilme (0 bar)- a) Ürün 1; b) Ürün 2; c) Optimize Edilen Ürün 

 

 
   (a)                                                   (b)                                                (c) 

 
Şekil 6. Eşdeğer Cauchy Gerilme (400 bar)- a) Ürün 1; b) Ürün 2; c) Optimize Edilen Ürün 
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Eşdeğer Cauchy Gerilme, yataklama elemanının iç gerilmesinin incelenmesi ve karşılaştırılmasında 
kullanılmaktadır. Ürünlerin iç gerilme davranışı Şekil 5 ve Şekil 6’da paylaşılmıştır. 
 

 
   (a)                                                   (b)                                                (c) 

 
Şekil 7. Kontak Normal Gerilme (0 bar)- a) Ürün 1; b) Ürün 2; c) Optimize Edilen Ürün 

 

 
   (a)                                                   (b)                                                (c) 

 
Şekil 8. Kontak Normal Gerilme (400 bar)- a) Ürün 1; b) Ürün 2; c) Optimize Edilen Ürün 

 
Kontak Gerilme yataklama elemanının aşınma durumunun incelenmesinde kullanılmaktadır. Analiz 
sonuçları gösteriyor ki optimize edilen tasarım eşdeğer cauchy gerilmede Ürün 1’e göre %40 Ürün 
2’ye göre %30, kontak gerilmede Ürün 1’ göre %18 Ürün 2’ye göre %27, daha iyi performans 
sergilemektedir. Ürünlerin temas gerilmeleri Şekil 7 ve Şekil 8’de paylaşılmıştır. 
 
 
3.2. Test Sonuçları 
 
Test merkezinde gerçekleştirilen testlerin karşılaştırmalı sonuç grafikleri Şekil 9 ve Şekil 10’daki 
gibidir. 
 

 
 

Şekil 9. Sızıntı Miktarı 
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Şekil 10. Yataklama Parçası Aşınma Miktarı 
 
Test sonuçları sonuçların standartlarda belirtilen değer aralığında olduğunu göstermektedir. 
 
 
3.3. Sonuçların Karşılaştırılması 
 
Sonlu elemanlar analizi bir mühendislik yaklaşımı olup yapılan hesabın doğruluğunu saha testleri ile 
yapmak gereklidir. Sonlu elemanlar analiz sonuçları ve saha test sonuçları akma miktarına ve aşınma 
kaybına göre karşılaştırılmıştır. Prototip üründe akma gözlemlenmemiş olup aşınma miktarları Sonlu 
Elemanlar Analizlerine göre; 
 
Ürün 1’den %18 oranında 
Ürün 2’den %28 oranında 
 
Saha testlerinde göre; 
 
Ürün 1’den %18 oranında 
Ürün 2’den %25 oranında daha az aşınmaya uğradığı tespit edilmiştir. 
 
Sonlu Elemanlar Analizleri ve Laboratuvar Test sonuçları karşılaştırılmış olup modelin doğruluğu 
kanıtlanmıştır. Bu bağlamda SEA ve saha test sonuçları karşılaştırıldığında %90 bir korelasyon 
sağlandığı görülmüştür. 
 
Tüm bu bilgiler doğrultusunda sonlu elemanlar analizleri sayesinde doğru tasarım ve geliştirme 
süreçleri kısalmış imalat süresinin yanı sıra deneme yanılma sonucunda oluşabilecek malzeme kaybı 
da önlemiştir. 
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EMNİYET UYGULAMALARINDA, UYGUN PNÖMATİK 
DEVRE ÇİZİMİ 

 
 

Sinan Cem Güney 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yükselen güvenlik standartları ve 2009 yılının sonunda yürürlüğe giren ISO 13849-1 yeni makine-tesis 
yönergesi nedeniyle Avrupa ülkelerinde, makineler ve tesisler fiziksel zarara yol açmayacak şekilde 
tasarlanıp üretilmemektedir. Makinelerde istenen senaryoya göre pnömatik devre istenen 
performansta hazırlanır. Bunlar; 
 

• Hız düşürülmesi 
• Basınç değeri düşürülerek kuvvet düşümü sağlanması 
• Hızlı eksoz  
• Silindirlerde yön değişimin sağlanması 
• Hareketin kilitlenmesi ve konumunun korunmasını sağlamak 
• İstenmeyen hareketin önlenmesi 

Olduğu gibi, farklı senaryolar tek devrede de bulunabilir. Bundan dolayı aynı pnömatik devresi farklı 
senaryolar için farklı performans seviyesi gösterebilir. Tüm bu senaryoları, standart pnömatik devre 
elemanları ile yapmak mümkün 
 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Risk analizi, Performans seviyesi,  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Due to the rising safety standards and the new machine-plant directive ISO 13849-1, which came into 
force at the end of 2009, machines and plants are not designed and manufactured in a way that does 
not cause physical damage in European countries. In the machines, the pneumatic circuit is prepared 
with the desired performance according to the desired scenario. These; 
 
• Speed reduction 
• Providing force reduction by reducing the pressure value 
• Fast exhaust 
• Ensuring direction change in cylinders 
• Ensuring that the movement is locked and positioned 
• Prevention of unexpected movement 
 
As it happens, different scenarios can also exist in a single circuit. Therefore, the same pneumatic 
circuit may show different performance levels for different scenarios. It is possible to do all these 
scenarios with standard pneumatic circuit elements. 
 
Key Words: Safety, hazard, Performance level,  
 
 
 
 

PNEUMATIC CIRCUIT DRAWING IN SAFETY APPLICATIONS 
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1. GİRİŞ 
 
29.12.2009 tarihinde Avrupa Birliği ülkelerinde makine ve tesis imalatında, güvenlik konusunda yeni 
kriterler getiren  yeni makine-tesis yönergesi yürürlüğe girdi. Tüm AB ülkeleri 2009 yılının sonunda 
makine-tesis yönergesini ulusal hukuk sistemlerine entegre ettiler. Ülkemizde yeni yönetmelik, 
30.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan (98/37/EC) Makine Emniyeti Yönetmeliğini yürürlükten 
kaldırmış ve 29.12.2009 tarihinden itibaren de yeni makine yönergesi uygulamaya girmiştir. Makine-
tesis yönergesi makine ve tesislerin imalat ve kurulumuna yönelik güvenlik ve sağlık talepleri de 
içermektedir. Bu yönerge ile makine imalatçılardan, yapacakları makineler için bir risk analizi 
yapmaları da istenmekte. Makine imalatçıları makine-tesis sınırları tanımlanarak, taşıdıkları riskler 
tahmin ederek ve nihai bir risk değerlendirmesinde bulunmaları gerektiriyor.. Makine-tesis imalatçısı, 
riskleri kabul edilebilir bir düzeye düşürecek uygun tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Bu 
yükümlülükler, aynı zamanda makine imalatçıları ve kullanıcıları yüksek maliyetlerden korur. 
 
Bu maliyetler; 
 

• Kişisel yaralanmaların sonucunda yapılan doğrudan masrafların (tıbbi bakım, tazminatlar.) 
önlenmesi 

• Kişisel yaralanmaların sonucunda yapılan dolaylı masrafların (cezalar, onarım masrafları.) 
önlenmesi 

• Artan makine kullanımı sayesinde yüksek verimlilik: Planlanmamış arızalarda azalma ve daha 
düzgün üretim süreleri ve iş akışları 

• Sistemlerin hizmet ömründe uzama 
• Makinelerin artan ihracat kapasitesi sayesinde global çapta yüksek düzeyde rekabet edebilirlik 

 
 
 
 
2. 2006-42 AT Makine direktifi  ve EN ISO13849 Standardı 
 
2006-42 AT (European Community) Makine Direktifi kumanda sisteminde kullanılacak ekipmanlara şu 
sorumlulukları yüklüyor: “Kumanda sisteminin donanımında veya yazılımında meydana gelen bir 
arızanın tehlikeli durumlara ve Kumanda sisteminin mantık devrelerinde meydana gelen hataların 
tehlikeli durumlara yol açmaması” gerekir. 
 
Bu gereklilik maalesef standart elektronik kumanda cihazları ile sağlanamamaktadır. Bu nedenle bu 
gereklilikleri karşılayacak özellikte üretilen “özel” elektronik cihazlara ihtiyaç doğmuştur. Bu noktadan 
hareketle üretilen bu özel cihazlara “Emniyet Kumanda Cihazı” denir. Bu cihaz; kendisinin ve 
kendisine bağlı, ilişkili çalışan ekipmanların arızasını tespit edebilmeli, bir arıza oluşması durumunda 
sistemi emniyetli duruma geçirerek daha önceden belirlenmiş bir emniyet senaryosunu uygulamaya 
başlayabilmeli ve arıza kaynağı giderilene kadar çalışmamayı garanti edebilmeli, beklenmeyen 
çalışma başlangıçlarına da izin vermemelidir. Anlaşılacağı gibi bu özellikleri taşıyan emniyet 
cihazlarının birbirlerini yedekleyen, çift kanallı mimari yapısında ve yüksek güvenilirliğe sahip olmaları 
hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda ENISO13849 standardı, emniyet ekipmanlarının montaj, 
kullanım ve teknik özelliklerini tüm detaylarıyla anlatan, insan, makin ve proses emniyeti sağlama 
noktasında, makinA tasarım ve imalatçılarının mutlaka uygulaması gereken çok önemli bir standarttır. 
Kumanda sistemlerinin emniyetle ilgili kısımlarının tasarım ve uygulama prensiplerini anlatır. ENISO 
13849-1, eski standart olan EN 954-1 ‘in yerini almıştır. Avrupa Komisyonu`nun zorunlu kıldığı 2006-
42 AT Makine Direktifi kapsamında karşılanması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği 
gereksinimlerinin sağlanması amacı ile (CE işaretinde olduğu gibi) alınacak ilgili tedbirlerin 
uygulanmalarına rehberlik eder. 
 
 
2.1 EN ISO 13849-1 Standardın getirdikleri 
 
Makina direktifine göre insan sağlığı ve çevreyi etkileyen otomasyon işlevlerinin (örneğin acil duruş) 
yukarıda bahsedilen gerekçelerden dolayı emniyet cihazları üzerinden icra edilmesi şarttır. Endüstriyel 
emniyet kontrol sisteminden, kazaya sebep olabilecek tehlikeli bir durumda sistemin emniyetini 
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sağlaması ve koruma görevini yerine getirmesi beklendiğine göre makina risklerini yok etmeye yönelik 
olarak her bir gerekli emniyet fonksiyonunun senaryosunu hazırlamak ve bu senaryolara göre de özel 
tasarımlar yapmak elzemdir. Bu gerçekle bir makinada riskleri değerlendirirken, üç tane çok kritik soru 
soruyoruz: 
 
• Yaralanma şiddeti (Severity) 
S1          İlk müdahaleye gerek kalmadan iki gün içerisinde işine yeniden dönmek 
S2          Doktor müdahalesi gerektiren ve iki günden fazla iş kaybı 
 
• Tehlikeli bölgede yaralanma sıkılığı (Frequency) 
F1          8 saatlik vardiyada 2 seferden fazla olmayacak ve 15  dakikadan az   sürecek 
F2          8 saatlik vardiyada 2 seferden fazla olacak  ve  15  dakikadan daha  fazla sürecek 
 
• Tehlikeden kaçınma olasılığı (Probability) 
P1          Tehlikeden kaçınmak mümkün, yavaş konveyör uygulamaları 
P2          Tehlikeden kaçınmak neredeyse mümkün, Pres uygulamaları 
 
Bu soruların cevapları ile eski standart EN 954-1’e göre risk kategorisini belirleyip (Kategori b, 1,2,3,4) 
bu kategoriye uygun aşağıda belirtilen ilgili bağlantı mimarisini uygulayarak ve bu kategorideki ürünleri 
kullanarak emniyeti sağladığımızı düşünüyorduk. 

 
Şekil 1. Performans seviyelerin bulunması 

 

 
Şekil 2. Performans seviyeleri ile SIL ilişki tablosu 

 
Oysa yeni standart ENISO 13849-1’e göre aynı soruları sorarak risk kategorisi olarak “Kategori” 
ifadesi yerine performans seviyesi “PL” (PL a, b, c, d, e) kavramını kullanıyor. Tek değişiklik ifadede 
kalmıyor. Bu (risk) performans seviyesini karşılayacak emniyet devresinin oluşturulması için sadece 
şematik olarak verilen bağlantı mimarisini (kategori 1-4) değil aynı zamanda MTTFd (Cihazın ilk 
tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süresi) ve DC (cihazın hata teşhis kabiliyeti) değerlerini de 
sorguluyoruz.  
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EN 954-1 sadece bağlantı kategorisi değişkenini kullanırken ENISO 13849-1 buna ilave olarak 
emniyet cihazının MTTFd ve DC değerlerini de hesaba katarak emniyet konusuna istatistiksel bir 
yaklaşım getiriyor. Gerekli emniyet performans seviyesini hesaplarken kullanılan parametreleri kısaca 
şöyle belirtebiliriz: Yukarıda belirtilen (S, F ve P) sorularına ilave olarak, 
 
• Hata teşhis yeteneği (DC) 
• Komponentlerin güvenilirliği ve ilk tehlikeli arızaya geçiş ortalama zamanları (MTTFd) 
• Kumanda sisteminin bağlantı mimarisi 
• Aynı sebepten meydana gelen ortak arızalar (CCF) 
• Emniyet yazılımı (PLC) 
• Sistematik arızalar 
• Çevresel faktörler ve operasyonel etkenler 
 
Emniyet ekipmanlarının kalitesini, güvenilirliğini ve çalışma performansları gösterme açısından DC, 
MTTFd ve CCF verileri çok önemlidir. Bu veriler, bir emniyet sistemi tasarlarken, bu sistem içerisinde 
çalışacak acil stop, kilitleme devre elemanları gibi ekipmanları seçerken, nasıl bir ekipman 
seçeceğimizin sorularının cevaplarını verir.  
 
Hata teşhis yeteneği (DC) tespit edilebilen olası arızaların, tüm olası arızalara oranını yüzde olarak 
ifade eder. Örneğin; emniyet sisteminin doğasında bin tane olası hata potansiyeli var ise ve hataların 
980’i tespit ediliyorsa DC oranı yüzde 98 demektir. Tabiatı gereği DC’nin yüzde 100 olma ihtimali 
yoktur. ENISO 13849-1, bir emniyet ekipmanının yüksek DC oranına sahip olabilmesi için yüzde 
99’dan büyük DC oranına sahip olmasını şart koşmaktadır. 
 
İlk tehlikeli arızaya geçiş ortalama zaman (MTTFd) değeri, tehlikeli arızaların, kontrol sistemlerinin 
emniyetle ilgili kısımları içerisinde, tehlikeli durumlara yol açabilecek risklerini ifade etmektedir. ENISO 
13849-1, bir emniyet ekipmanının yüksek MTTFd oranına sahip olabilmesi için 30 yıldan büyük 
MTTFd oranı olmasını şart koşmaktadır. 
 
Aynı sebepten meydana gelen ortak arızalar (CCF), birden fazla komponentin birbirini etkilemeden 
aynı olay ile hataya geçmesi durumudur. Bu veriler kategori 2 ve üzeri emniyet mimarileri için 
geçerlidir. 
 
Görülmektedir ki, emniyet sisteminde çalışacak komponentler belirli emniyet işlemlerini yerine 
getirecek güvenilirlik ve SIL dediğimiz emniyet bütünlük derecelerini sağlamak zorundadır. Bu 
ekipmanların mutlaka emniyet sertifikalı olması ve emniyet performans seviyelerinin (PL) belirlenmiş 
olması gerekmektedir. Emniyet işlevleri için hesaplanan çalışma ve koruma senaryolarının 
gereksinimlerine cevap verebilecek doğru emniyet ekipmanı seçmek, doğru kullanılmalarını sağlamak 
ve ekipman kaliteleri uygulamalarda vazgeçilemeyecek kriterler olmalıdır. 
 
 
3. Pnömatik devrelerde emniyet fonksiyonları 
 
3.1 STO – Safe torque off- Enerjisiz sistem 
 

 
 

Şekil 3. Enerjisiz devre 
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Güvenli durum 
• Pnömatik tahrik tükenmiş ve enerjisi kesilmiştir. 
 
Yorumlar 
• Bu devre ile güvenlik alt fonksiyonu SS1-t (güvenli durdurma 1 zaman kontrollü) VDMA 24584'e göre 
uygulanabilir. 
 
STO işlevi, belirli bir süre geçtikten sonra sürücü gecikmesini takip eder. Bu, QM5'ten geçiş yaptıktan 
sonra belirli bir sürenin geçmesi gerektiği anlamına gelir. QM4 ve QM6 normal konuma geçmeden 
önce geçen süre. 
 
 
3.2 SSC – Safe stopping and closing -Güvenli durdurma ve kapatma 
 

 
 

Şekil 4. Güvenli durdurma devreleri 
 
Güvenli durum 
• Kullanılan son konumu korumak için basınçlı hava pnömatik tahrikte kilitlenir. 
 
Yorumlar 
• Sızıntılar, daha uzun boşta kalma sürelerinden sonra sürücünün daha yavaş hareket etmesine 
neden olabilir. 
 
 
3.3 SLS – safely limited speed – Güvenli hız düşümü 
 

 
 

Şekil 5. Güvenli hız devresi 
 
Güvenli durum 
• Pnömatik tahrik belirli bir hızı aşamaz 



  ______________________________________  400  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

3.4 SLT – safely limited torque – Güvenli kuvvet düşümü 
 

 
 

Şekil 6. Güvenli kuvvet düşümü 
 
Güvenli durum 
• Basıncı sınırlayarak, pnömatik tahrik ayarlanan kuvveti aşamaz 
 
 
3.5 SSB – Safe stopping and blocking – Güvenli duruş ve kitleme 
 

 
 

Şekil 7. Kilit sistemin kontrolü 
 
Güvenli durum 
• Pnömatik tahrik durdurulur ve serbest hareketi engellenir. 
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3.6 Pnömatik klemp için örnek Pnömatik devresi 
 

 
 

Şekil 8. STO ve PUS uygulanmış pnömatik devre 
 
 
Güvenli durum, örn. ışık perdeli güvenlik gereksinimleri için, güvenlik alt işlevi PUS için (çalışma 
havası mevcut), kategori 3, PL e'ye kadar 
QM1 ve KK1 valfleri kapalı güvenlikle ilgilidir. 
Pnömatik tahrik MM1 izlenen bir son konumdadır. Pnömatik tahrikin bir odası basınçlıdır. QM1 bir 
hareketi değiştiremez ve tetikleyemez 
MM1'den. 
Güvenli durum, örn. acil durdurma veya güvenlik kapısı anahtarı ile güvenlik gereksinimleri için, 
güvenlik alt işlevi PUS için (çalışma havası tükendi), 
kategori 3, PL e'ye kadar 
QM1 ve QM2 valfleri kapalı güvenlikle ilgilidir. 
Pnömatik tahrik, izlenen bir son konumda. Pnömatik tahrik tükenmiş ve enerjisi kesilmiştir. Valfler bir 
hareketi değiştiremez ve tetikleyemez. 
Güvenli durum, örn. acil durdurma işlevi aracılığıyla güvenlik gereksinimleri için, güvenlik alt işlevi STO 
için, kategori 1, PL c'ye kadar 
QM2 valfi kapalı güvenlikle ilgilidir. 
Pnömatik tahrik tükenmiş ve enerjisi kesilmiştir. 
Güvenlik alt fonksiyonlarının uygulanması 
• Güvenli moment kapatma (STO), kategori 1, PL c'ye kadar 
• PL e'ye kadar mevcut çalışma havası, kategori 3 ile beklenmedik başlatmanın (PUS) önlenmesi 
• PL e'ye kadar, kategori 3, egzoz çalışma havası ile beklenmedik başlatmanın (PUS) önlenmesi 
Yorumlar 
• QM2'den gelen çalışma havasının dışarı atılması, MM1'in sıkıştırma kuvvetini azaltır. 
• QM1 valfi, "bir giriş sinyali olmadan ilk anahtarlama konumunun ani değişimi" için bir hata 
dışlamasına sahip olmalıdır. 
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3.7 Sınırlı hız ve hareketin durdurulması ile örnek devre 

 
 

Şekil 9. PUS ,SSC ve SSL Devresi 
 
Güvenli durum 
• Basınçlı hava, pnömatik tahrikte kilitlenir, böylece son işgal edilen konumu (SSC) korur. 
• Tehlikeli bir hareket önlenebilir. 
• Pnömatik tahrik belirli bir hızı (SLS) aşamaz. 
Güvenlik alt fonksiyonlarının uygulanması 
• Güvenli durdurma ve kapatma (SSC), kategori 1'e kadar, PL c 
• Beklenmeyen başlatmanın önlenmesi (PUS), kategori 3'e kadar, PL e 
• Güvenli bir şekilde sınırlandırılmış hız (SLS), kategori 2'ye kadar, PL d 
 
3.8 Sistem basıncını kontrol etmek 
 
Pnömatik sistemlerde hava basıncının  kontrolü çok önemlidir. Sistemi hızlı bir şekilde basınçla 
doldurmak canlılara ve ürünlere zarar verebiliriz. Bu problemi aşabilmek amacıyla basıncın kademeli 
ve zamana yayılarak sisteme verilmesi gerekiyor. Bu sayede ilk harekette meydana gelen ani 
hızlanma ve vibrasyonu önlememiz gerekiyor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. İlk harekete sistem içerisinde  meydana gelen basınç ve zaman grafiği ile olması istenen 
basınç ve zaman grafiği. 
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Pnömatik sistemlerde diğer bir gereksinim ise acil durum da sistemdeki basıncın  boşaltılması ile 
silindirler yük durumundan  kurtulmasıdır. Sistemdeki basınç olabildiğince çabuk boşaltılmalı. Bundan 
dolayı çabuk eksoz valflerinden istenen özellik, eksoz kapasitesinin yaklaşık olarak besleme 
kapasitesinden 1,5 kat daha fazla olmasıdır. Çabuk eksoz valfi tasarlanırken eksoz portu (3), 
besleme(1) ve çıkış(2) portondan bir boy büyük olarak tasarlanır..Kullanılacak susturucunun kapasitesi 
de burada çok önemlidir. Çabuk eksoz valflerin de kesinlikle sinter susturucu kullanılmaması 
gerekiyor.  

 
 

Şekil 11. Yavaş Başlatma –Çabuk eksoz valfin pnömatik diyagramı çalışma şekli 
 
Proses gereksinimi her zaman acil durdurma fonksiyonu her zaman ihtiyaç duyulmaz , fakat ihtiyaç 
duyulduğunda mutlaka fonksiyonu tamamlanması gerekir. EN ISO 13849-1 standartlarından kategori 
3 ve 4 , performans seviyesi olarak ” e “ gereksinimi olarak çift kanal besleme ve monitör özelliğine 
sahip olması gerekmektedir. Monitör özelliğine sahip çabuk eksoz valfi, her saat kendini kontrol 
ederek ihtiyaç duyulduğunda çalışıp çalışmayacağına karar vermektedir. Çift kanallı kontrol sayesinde 
ise, istenmeyen çalışmalara karşı koruma sağlamaktır. 
 

 
Şekil 12. Performans seviyesi “e” ve kategori 4 olan çabuk eksoz valfin çift kanallı elektrik devresi 

 
Kategori 3 ve 4 gereği sinyaller arası süre 75ms den fazla, kısa devre süresi 12 ms den ve çalışma 
süresi 5 ms den küçük olmamalı. 
 
 
SONUÇ 
 
İş Güvenlik ürün zincirlerine baktığımızda  sadece INPUT ve LOGIC kısmında kullanıldığını ama 
OUTPUT kısmında kullanım oranın çok düşük olduğu görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 13. İş güvenliği ürün zinciri 
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OUTPUT kısmı sinyallerin eyleme döküldüğü bölüm olduğunda burada ürün seçimi ve doğru 
mühendislik çok önemli. Doğru ürün seçimi ve uygun devreyi çizmek için öncelikle risk analizlerin 
doğru yapılması gerekiyor. Makinenin oluşturacağı riskler göz önünde bulundurularak yapacağımız 
analizleri doğru yapmaz isek; 
 

• İstenen kategori şartlarından daha düşük kategoride tasarım yapılır. 
Tehlike riski artacak, dolaysıyla kaza riski artarken makine verimliliği düşmesine neden olur. 

• İstenen kategori şartlarından daha yüksek kategoride tasarım yapılır 
Tehlike riski düşecek fakat makine maliyetleri ve sistem karmaşası artmasına neden olacaktır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, kazıcı yükleyici iş makinesi kabini içerisinde bulunan ve servis hatlarının (ataşmanların) 
kontrolünü sağlayan joyistiklerin, kendi ekseninde 180 derece dönebilen operator koltuğu üzerine 
entegrasyonları değerlendirilmiştir. Değerlendirme, hidrolik ve elektronik sistem tasarımlarının 
tamamlanması ve bu sistemlerin makineye adaptasyonları sağlanarak yapılmıştır. İş makinelerinde 
kullanılan pilot hidroliği sistemlerinin genel çalışma prensiplerine bağlı kalınarak koltuk dönüşü ile 
birlikte gelen farklı servis kanallarını kontrol edebilme ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda gerekli 
güvenlik önlemlerininde sağlanması hedeflenmiştir. Deneysel çalışmalar Hidromek firmasının 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın genel amacı operatörün konfor bölgeleri ve kumandalara 
erişimi ile ilgili standartlara uygun olarak ergonomi ve konfor sağlamaktır. Yine bu sistem sayesinde 
makine kabinleri daha kompakt ve verimli kullanıma uygun hale getirilebilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Kazıcı yükleyici iş makineleri, Pilot hidrolik sistemleri, Kabin içi ergonomi, 
Hidrolik yön kontrol valfleri,  
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the integration of the joysticks, which control the service lines (attachments) in the 
backhoe loader construction equipment cabin, on the operator's seat, which can rotate 180 degrees 
on its own axis, has been evaluated. The evaluation was made by completing the hydraulic and 
electronic system designs and ensuring the adaptation of these systems to the machine. Adhering to 
the general operating principles of the pilot hydraulic systems used in construction machinery, it is 
aimed to meet the need to control the different service channels that come with the seat rotation and 
to provide the necessary safety measures at the same time. Experimental studies were carried out in 
a domestic construction equipment company. The general aim of the study is to provide ergonomics 
and comfort in accordance with the standards related to the operator's comfort zones and access to 
the controls. Also, thanks to this system, machine cabins will be made more compact and suitable for 
efficient use. 
 
Key Words: Hydraulic, Backhoe loader construction equipment, Pilot hydraulic systems, In-cab 
ergonomics, Hydraulic directional control valves, 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOYSTICK APPLICATION ON SEAT FOR BACKHOE LOADER 
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1. GİRİŞ 
 
Hidrolik sistemler günümüz dünyasında pek çok sektörde kullanıldığı gibi iş makinesi sektöründe de 
yoğunlukla kullanılmaktadır. İş makineleri çalıştıkları alanlara göre yüksek güç ve verimlilik ihtiyacına 
sahiptir. Temelde hidrolik sistemlerde kullanılan akışkanların yönlendirilmesi sonucunda oluşan basınç 
ve kuvvet bu ihtiyaçları karşılayan en verimli sistemlerden birisidir. 
 
Kazıcı Yükleyici olarak tabir edilen iş makineleri, mobil hidrolik sistemlerinin daha iyi kavranabilmesi 
adına doğru örneklerden birisidir. Gelişen dünyamızdaki teknolojik atılımlar sayesinde bu makine 
grubunda da kullanılan hidrolik sistemler, elektronik biliminin hidrolik bilimi ile ortak çalışması ile birlikte 
önemli bir boyutta gelişmiştir. Bugün gelinen noktada, arka ataşmanları ile kazı, ön ataşmanları ile 
yükleme faaliyetlerini gerçekletiren, üzerine tanımlanan opsiyon ataşmanlar ile farklı fonksiyonlarda 
görevler yerine getirebilen kazıcı yükleyici iş makineleri, fren ve direksiyon sistemleri de dahil olmak 
üzere tüm bu uygulamaları hidrolik komponentler ve elektronik destekler sayesinde sağlamaktadır.  
 
Kazıcı Yükleyici iş makinelerinin ataşman kontrolleri kabin içerisinde bulunan joyistikler aracılığı ile 
sağlanmaktadır. Bu joyistikler silindirlere yağ gönderimini sağlayan ilgili komponentleri tetiklemek ile 
görevlidir. Bu tetikleme işlemi 3 farklı metot ile yapılabilir:  
 
       1. Mekanik kontrollü sistemler 
       2. Elektronik kontrollü sistemler 
       3. Pilot (hidrolik) kontrollü sistemler 
 
Mekanik kontrollü sistemlerde kontrol elemanı ile ana kumanda valfleri arasındaki iletişim mekanik 
olarak sağlanır. Bu sistemlerde küresel mafsallar, kumanda çubukları vb mekanik parçalar vardır. Bu 
parçalar kumanda valfinin ilgili dilimini mekanik olarak tetiklemektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Mekanik kontrollü bir sistemin 3D modellemesi 
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Elektronik kontrollü sistemlerde joyistik ve ana kumanda valfi arasındaki ilişki tamamen elektronik 
olarak yapılmaktadır. Joyistikten gelen elektrik sinyali kumanda valfinin ilgili dilimini yönlendirmektedir. 
Bu sistemlerde joyistiklerin altında elektrik tesisatı bulunmaktadır.  
 
Pilot kontrollü sistemlerde ise joyistikler mekanik kontrole bağlı olan hidrolik bir blok valfe sahiptir. 
Operator eli ile hareket verilen joyistik hemen altındaki blok valfin ilgili kanallarını açmaktadır. Bu 
sistemde tetikleme hidrolik yağ aracılığı ile yapılmaktadır ve joyistik ile ana kumanda valfi arasında 
hidrolik bağlantı elemanları ve hortumlar kullanılmaktadır.  
 
 

 
 

Şekil 2. Pilot kontrollü bir sistemin 3D modellemesi  
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Şekil 3. Pilot kontrollü bir sistemin devre şeması 

 
Kazıcı Yükleyici gibi iş makinelerinde ön ve arka çalışma fonksiyonları bulunduğu icin kabin içerisinde 
bu fonksiyonları sağlayan farklı joyistikler vardır. Bu bildiriye konu olan çalışmada bu joyistiklerin koltuk 
üzerinde, operatörün elleri hizasında pozisyonlandırılarak aynı joyistiklerle hem ön hemde arka 
ataşmanların kullanılabilmesi anlatılmaktadır.  

 
 
 
 
2. KOLTUĞA ENTEGRE JOYİSTİK SİSTEMİ  
 
2.1. HİDROLİK SİSTEM TASARIMI  
 
Sistemin doğru kurgulanabilmesi ve ihtiyaçların tam belirlenebilmesi adına bu tarz çalışmalarda ilk 
yapılması gereken hidrolik şema çizimidir. Bu şema tasarım faaliyetlerine yön vermektedir. Koltuğa 
entegre joyistik sistemi için çizilen hidrolik şema aşağıdaki gibidir. Bu şema anlaşılabilir olması 
açısından sağ joyistik ve sol joyistik için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Şema çizimi uluslararası standartlara 
bağlı kalınarak hazırlanmıştır [1]. 
 
Şema çiziminden sonra proje isterleri doğrultusunda komponentlerin teknik detaylarının belirlenmesi 
için gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar ve kurgulanan yapı sonrası komponent 
seçimleri tamamlanmış ve detay tasarıma geçilmiştir. Bu safhada kurgulanan yapının makineye 
adaptasyonu ve hidrolik bağlantılar çalışılmıştır.   
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Şekil 4. Sağ Joyistik İçin Hidrolik Devre Şeması  
 

 
Şekil 5. Sol Joyistik İçin Hidrolik Devre Şeması  
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Yukarıdaki hidrolik şemalarda gösterilen yapıyı sade bir şekilde anlatmak gerekirse; pilot kontrollü bir 
hidrolik sistemde, kazıcı ve yükleyici tarafları aynı joyistikler ile kontrol edilmek istendiğinde bunu 
uygulayabilmenin en doğru yöntemi bu sistemde joyistikler ile ana kumanda valfleri arasında yön 
kontrol valfleri kullanmaktır. Her bir joyistik için 1 adet olarak belirlenen yön kontrol valfi tamamen 
koltuk pozisyonu ile ilişki kurmuştur. Koltuk pozisyonunun algılanıp valfin yağa yön vermesi için 
solenoid kontrollü ve 12/2 (12 yol, 2 konumlu) bir yön kontrol valfi belirlenmiştir [2]. 
 
Yön kontrol valflerinin ilk konumları joyistik ile ön ataşmanları kontrol etmek için, ikinci konumları ise 
arka ataşmanları kontrol etmek için kullanılmaktadır. Konum değişikliği ise koltuk altında bulunan 
sensorün verdiği geri bildirim doğrultusunda yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklama elektronik 
system tasarımı başlığı altında yapılacaktır.  
 

 
Şekil 6. Yön Kontrol Valfi Hidrolik Şeması  

  
ISO normları gereği kazıcı yükleyici iş makinesinde kullanılan joyistikler 4 pozisyonda hizmet 
vermektedir. Pilot kontrollü bir joyistikte her bir pozisyon için bir port vardır. Burada belirlediğimiz yön 
kontrol valfi üzerinde bulunan A1,B1,C1,D1 portları ile joyistik üzerindeki 1,2,3,4 portları birbirlerine 
bağlanmıştır.  
 
Valf enerjili değil iken ön ataşmanlarla hizmet verilmesi konusunda kurgulanan yapıya göre 
A2.B2,C2,D2 portlarından çıkan hatlarda ön kumanda valfine bağlanmalıdır. A3,B3,C3,D3 portları ise 
valfin enerjilendiği durumda arka ataşmanlarla hizmet verilmesi için arka kumanda valfine 
bağlanmıştır.  
 
Valf üzerine dranej hattı eklenmiştir. Bu hat konum değişikliği sırasında hidrolik yağın sıkışarak konum 
geçişini engellemesinin önüne geçebilmek adına eklenmiştir.  
 
Ana kumanda valflerinin belirlenmesinde pek çok farklı parametre mevcuttur. Bu çalışmada ise daha 
önce mekanik olarak kontrol edilen ve sistem gerekliliklerini sağlayan ana kumanda valfleri referans 
alınmış, mekanik tetiklemeyi sağlayan actuatörlerin yerine hidrolik pilot hatlarının bağlanabilmesi için 
pilot giriş portlarının olduğu bir ana kumanda valfi seçilmiştir. Valf üzerinde bulunan öncelik valfleri, 
kompansatör valfleri, antişok ve antikavitasyon valfleri ve spoollar üzerinden bulunan ve kazıcı 
yükleyici iş makinesinde yüzdürme ve rejenerasyon fonksiyonlarını sağlayan özel yapılar korunmuştur.   
 
Hidrolik sistem tasarımından sonra belirlenen bir diğer komponentte joyistiklerdir. Joyistiklere sistem 
pompası tarafından gelen yağ yine sistem üzerinde bulunan basınç düşürme valfleri sayesinde 35 
bara düşürülmektedir. Bu değer ana kumanda valfinin spoollarının açılması için yeterli bir basınçtır. Bu 
hedef veri ana kumanda valfi teknik verilerinin içinden alınmıştır. Pilot hatlarından geçen debi miktarı 
da yapılan testler sonucu 10 l/min olarak belirlenmiştir.  
 
Bu tarz sistemlerde joyistiklerin hattı ilk açmaya başladığı ve hattı tamamen açtığı basınç değerini 
belirlemek önemlidir. Joyistiklerin basınç eğrisi ile kumanda valfinin basınç eğrisi parallel olmalıdır. 
Aksi taktirde joyistik hareketi içinde ölü alan oluşur ve buda joyistik hassasiyetini negative yönde 
etkiler ve müşteri memnuniyetsizliği yaratır. Bu değerlerin belirlenmesinde yine kullanılan kumanda 
valfinin basınç eğrilerine bakmak gerekmektedir.  
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Şekil 7. Joyistik Pilot Basınç Eğrileri  
 

Bu örnek eğriden de anlaşılabileceği gibi joyistik 6 bar civarında yağ göndermeye başlayarak 25 bar 
seviyelerinde ful debi ile yağ gönderebilmektedir. Bu eğri ana kumanda valfinin spollarının başlangıç 
ve tamamen açık olacak şekilde verilen basınç değerleri ile paraleldir.  
 
 
2.2. ELEKTRONİK SİSTEM TASARIMI 
 
Koltuğa entegre joyistik sistemi kurgulanırken elektronik anlamda bir dizi yenilik yapılmıştır. Bunlar 
temel olarak koltuk dönüşü ile birlikte joyistik fonksiyonlarının geçişi, joyistik üzerindeki butonların 
elektronik kurgusu ve emniyet sistemlerini kapsamaktadır.  
 
Hidrolik sistem tasarımında yapıldığı gibi öncelikle elektronik devre şeması çizilmiştir. Bu şemada 
joyistikler üzerindeki tüm fonksiyonların uygulanabilirliği anlamında makine kontrol ünitesi ile ilişkisi 
verilmiştir. Burada joyistikten gelen hatlar motor kontrol ünitesine output olarak girmekte, motor kontrol 
ünitesinden yön kontrol valfine bağlanan hatlar ise input olarak verilmektedir. Şema aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 8. Elektronik Devre Şeması 

 
Koltuğun dönüş açısının algılanabilmesi icin koltuk altında 2 adet proximity sensor bulunmaktadır. Bu 
iki sensor koltuğun bulunduğu açıyı sinyal verisi olarak makine kontrol ünitesine göndermektedir. 
Böylece kontrol ünitesi koltuğun ön konumda mı yoksa arka konumda mı olduğunu 
algılayabilmektedir. Bu algılama sayesinde de yön kontrol valfi üzerinde bulunan ve hatların kazıcı 
tarafa yönlendirilmesini sağlayan bobinlere enerji gönderebilmektedir [3]. 
 
Koltuğa entegre joyistik sistemlerinde olası bir iş kazasını önlemek icin bir dizi güvenlik tedbiri 
gerekmektedir. Bunların en başında joyistik emniyet butonu yer almaktadır. Bu buton aktif edildiğinde 
joyistiklere gelen hidrolik ve elektronik tüm hatlar kesilmektedir. Böylece operatörler joyistikleri 
kullanmadığı zamanlarda yanlış bir kullanımın önüne geçebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 9. Joyistik Emniyet ve Joyistik Yön Değiştirme Anahtarları 
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Şekil 10. Sistem Üzerinde Bulunan Pilot Kontrol Valfi 

 
Joyistik emniyet butonu aktif edildiğinde burada JS portu üzerinde bulunan solenoid kontrollü valf 
enerjilenerek hattı kapatmaktadır. Bu şekilde joyistiklere gelen tüm hidrolik yağ kesilmektedir.  
 
Sistem algoritması (emniyet butonu haricinde) güvenlik önlemleri ve çalışma pozisyonları düşünülerek 
şu şekilde kurgulanmıştır. Koltuğun önde bulunduğu pozisyon 0 derece olarak kabul edilerek, bu 
pozisyonda operator ön yükleyici ataşmanlarını kontrol edebilmektedir. Ancak koltuk dönüşü 
başladığnda operatörün 180 derecelik dönüş açısının ilk 140 derecesinde her iki joyistikte aktif 
değildir. Ilk 140 derecelik açı operatörün kabinden inme pozisyonlarını kapsamaktadır. Ve koltuktan 
kalktığı anlarda bir kaza sonucu joyistiklere değmesinin önüne geçebilmek adına, joyistik emniyet 
butonu kullanılmamış olsa bile, proximity sensörden gelen veriler ışığında joyistik üzerindeki elektronik 
ve hidrolik sistemler devre dışı bırakılmıştır.  
 
180 derecelik dönüş açısının son 40 derecesinde kazıcı tarafı aktif edilecek şekilde algoritma 
kurgulanmıştır. Bu 40 derecelik açıda operator kazı pozisyonundaki ataşmanlar ile çalışabilmektedir. 
Bu sahadan gelen bir talep olduğu icin değerlendirilmiştir.  
 
Bir diğer saha talebi ise koltuk ön konumda iken arka tarafı kontrol edebilme, arka konumda iken ise 
ön tarafı kontrol edebilme isteğidir. Bu istek kısa süreli pozisyon almak ve iş tamamlamak icin 
gerekmektedir. Bu isteği karşılamak adına kabin içerisine joyistik yön değiştirme anahtarı eklenmiştir. 
Bu anahtarı aktif edildiğinde koltuk açısından gelen verinin tam tersi çalışacak şekilde valf 
enerjilendirilmektedir. Ancak herhangi bir iş kazasını önlemek içinde bu uygulamada bir dizi güvenlik 
önlemi alınmıştır. Bu şartta çalışan bir makinede sürekli olarak sesli ikaz sistemi (buzzer), ekran 
üzerinde renkli ve yazılı olarak uyarılar bulunarak operatörü uyarmaktadır.  
 

 
 

Şekil 11. Yön Değiştirme Anahtarı ile ilgili Ekranda Verilen Uyarıları Anlatan Örnek Bir Yazı  
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Elektrik devre şemasında anlatılan bir diğer detay ise joyistikler üzerinde bulunan buton ve 
donanımlardır. Bu ekipmanlar kazıcı yükleyici iş makinelerinde kullanılan genel çalışma fonksiyonları 
değerlendirilerek kurgulanmıştır.  
 
Donanımlar hidroilk sistemle paralel olarak değerlendirilerek koltuk dönüş açısından gelen veriye göre 
hem ön hemde arka tarafa hizmet edebilmektedir. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse operatör aynı 
buton ile ön tarafta farklı bir fonksiyonu arka tarafa dönüldüğünde farklı bir fonksiyonu 
kullanabilmektedir.  
 
Joyistik üzerinde bulunan donanımların genel kullanımları şu şekildedir.  
 
Tablo 1. Donanımların Anlatımı 
 
Sağ Joyistik Üzerindeki 
Donanımlar  

İşlev ve Tanım 

Tip Shift Anahtar FNR olarak tabir edilen ve makinenin ileri, nötr ve geri 
pozisyonlarında yürüyüşünün joyistik üzerinden kontrol edilebildiği 
butondur.  

Roller Ön yükleyici üzerinde bulunan açılır çene silindirlerinin oransal olarak 
açma ve kapanmasını sağlar. Arka konuma dönüldüğünde ise aynı 
roller oransal teleskobik silindirin kullanımını sağlamaktadır.  

Kick-Down Push Buton Mevcut sürüş vitesini bir vites düşürmek icin kullanılır.  
Dump-Push Buton Butona basılı tutulduğu süre boyunca vites boşa alınmaktadır. Arka 

konuma dönüldüğünde kırıcı hidroliğini aktif etmek amacı ile 
kullanılabilmektedir.  

RTD  Kalmalı tip bir buton olup, RTD fonksiyonunu aktifleştirmektedir. Arka 
konuma dönüldüğünde ise Çift etkili hidrolik sistemi aktif etmektedir.  

Floating Kalmalı tip bir buton olup, Yüzdürme fonksiyonunu aktif etmek icin 
kullanılmaktadır.  

 
 
Sol joyistiğin ön tarafta hidrolik ve elektronik olarak bir kullanımı bulunmamaktadır. Ön tarafta iken 
yapılacak olan tüm iş tanımları sağ joyistik ile yapılabilmektedir. Kazıcı tarafına dönüldüğünde sol 
joyistik hidrolik kullanımının yanında, üzerinde bulunan iki buton sayesinde korna ve HSC sistemini 
kontrol edebilmektedir. HSC sistemi kazıcı yükleyici iş makinelerinde pompa debisini ayarlamak icin 
kullanılmaktadır.  
 

 
 

Şekil 12. Joyistik Üzerinde Bulunan Donanımların Örnek Gösterimi  
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2.3. ERGONOMİ  
 
Iş makineleri kullanan operatörlerin fiziki ölçüleri doğrultusunda kabin iç tasarımı ve koltuğun 
tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar ergonomiye hizmet temelinde olup 
ISO 3411 numaralı standartta belirtilmiştir. Koltuğa entegre joyistik uygulamasında da koltuk MIP 
noktası baz alınarak operatörün erişim alanları üç boyutlu modelleme çalışmaları ile belirlenmiş, ve 
joyistiklerin bu erişim alanları içerisinde kalacak şekilde pozisyonlandırılması sağlanmıştır [4]. 
 

 
 

Şekil 13. ISO 3411 Standardına Göre Operatör Ölçüleri 
 
2.4. DETAY TASARIM VE MAKİNE ADAPTASYONU 
 
Hidrolik ve elektronik sistem tasarımı tamamlandıktan sonra uluslararası standartların talep ettiği 
şartlar, yapılan saha araştırmaları ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda gerekli emniyet sistem tasarımı 
ve ergonomi tasarımı tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra detay tasarım yapılmış ve prototip 
belirlenen kazıcı yükleyici iş makinesinde makine adaptasyonu uygulanmıştır.  
 
Makine adaptasyonunda yapılacak ilk çalışma belirlenen komponentlerin uygun alanlara yerleşimidir. 
Uygun alanlar belirlenirken; komponentin kolay montajı, üzerine bağlanacak ekipmanların kolay 
montajı, joyistik gibi operator tarafından direkt olarak kullanılan komponentlerin erişilebilir olması, 
makine üzerinde yapılacak düzenli servis hizmeti için tüm komponentlerin servis edilebilir ve 
ulaşılabilir konumlarda olması gözetilmiştir.  
 
Komponentlerin yerleşimi sonrasında hidrolik bağlantı elemanları belirlenmiş ve montajlanmıştır. 
Hidrolik bağlantı elemanları olan nipeller ISO 8434-1, DIN 3852 T2 gibi standartlardan belirlenerek 
pilot sisteminin çalışma basıncına uygun olarak “L Serisi” hafif hizmete uygun malzeme ve ölçülerde 
tasarlanmıştır [5]. 
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Şekil 14. ISO 8434-1 Standardı Doğrultusunda Yapılan Nipel Tasarımı  
 
Koltuğun hareket ediyor olması ve sistem üzerindeki titreşimleri daha iyi sönümleyebilecek olması 
nedeniyle joyistikler ile yön kontrol valfleri arasındaki hatlar tesisat boruları yerine hidrolik hortumlar 
olarak ilerlenmiştir. Hidrolik hortumların seçiminde sistem çalışma basınçları, debi, akış hızı gibi 
parametreler belirlenmiş ve uygun çapta ve özellikte hortumlar seçilmiştir [6]. 
 
Minimum hortum iç çapı (d,mm) belirlenirken sistemin maksimum debisi (Q, l/min), maksimum akış 
hızına (V, m/s)  bölünerek aşağıdaki formül uygulanır.    
 

d=4,61 * √¯(Q/V)             (mm)  (1) 
 
 
Tablo 2. Hortum Ebatları  
 

Hortum Ebatları 
Kesir Inch mm 
  3/16 0,19 4,76 
  1/4  0,25 6,35 

  5/16 0,31 7,94 
  3/8  0,38 9,53 
  1/2  0,50 12,70 
  5/8  0,63 15,88 
  3/4  0,75 19,05 

1       1,00 25,40 
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Şekil 15. Hortum Ebadı Belirlenirken Kullanılan Chart 
 
Özellikle pilot hatlarda kullanılan termoplastik yapıdaki hortumların bu bölgedeki hareketliliği kısıtladığı 
gözlemlenmiş ve saha araştırmaları sonucunda daha elastik özellikte olan kauçuk hidrolik hortum 
seçilmiştir.  
 

 
 

Şekil 16. Kauçuk Hidrolik Hortum Seçimi  
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Şekil 17. Koltuk Üstü Joyistik Montaj Görseli  
 

 
 

Şekil 18. Koltuk Üstü Joyistik 3D Model Görseli  



  ______________________________________  419  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Yön kontrol valflerinin şasi üzerine taslak montajı aşağıdaki görselde anlatılmıştır. Burada şasi 
bağlantısı için kullanılan sac malzeme tasarımları yapılırken mukavemet açısından doğru malzeme 
seçimi ve kuvvetlendirilmesi çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur.  

 

 
 

Şekil 19. Yön Kontrol Valfi Şasi Üzerine Montaj Görseli  
 

Burada anlatılan tüm montajlara ait montaj teknik resimleri prototip makineye adaptasyon öncesi 
hazırlanmıştır.  
 
 
2.5. DENEYLER 
 
Makine adaptasyonunun tamamlanmasının ardından basınç, sıcaklık, fonksiyonel uygunluk, silindir 
hızları, kabin içi ergonomi, emniyet gibi pek çok test ve saha uygulamaları yapılmıştır. 
 
İlk testte fonksiyonel uygunluk incelenmiştir. Tüm bağlantılar hidrolik şema ve elektrik devre şeması 
doğrultusunda yapılarak makine çalıştırılmış ve tüm fonksiyonlar test edilmiştir. Herhangi bir sorun 
gözlemlenmemiştir.  
 
İkinci testte silindir hızları test edilmiştir. Bu testin amacı, komponentlerin doğruluğundan emin 
olmaktır. Yapılan testler sonrasında ön yükleyici boom silindirlerinde mevcut mekanik kontrollü 
sistemlere kıyasla bir yavaş çalışma gözlemlenmiş. Bunun üzerine joyistik açma basınçları bu bildiride 
verildiği değerlere revize edilerek ürün üzerindeki yay kiti değiştirilmiştir. Kit değiştirilmesi ile birlikte 
hızlar mevcut değerler ile örtüşmüştür. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  
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Şekil 20. Silindir Hız Testi Sonuçları 
 
Joyistik hatları üzerinde sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Test sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
Değişken basınç değerleri kauçuk hortumlarda deformasyona neden olabilir bu durumda sıcaklık 
yükselir [7]. 
 

 
 

Şekil 21. Joyistik Hatları Sıcaklık Ölçümleri  
 
Pilot hatlar ve tank hatları üzerinden makine çalışırken basınç ölçümleri alınmıştır. Bu basınç değerleri 
uygundur.  
 
 
2.5.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar  
 
Encoder: İpli sistemi ile silindir açma-kapama pozisyonları algılanmaktadır.  
LMS Scadas: Encoder üzerinde toplanan verilerin okunması amacıyla kullanılmaktadır.  
Strain Gauge: Sıcaklık ölçümleri icin kullanılmıştır.  
Basınç Sensörleri: Hatlar üzerindeki değerlere bağlı olarak 60 bar değerinde basınç sensörlerinden 
basınç değerleri alınmıştır.  
Hidroteknik: alınan basınç değerlerinin okunması ve kayıt altına alınması icin kullanılan cihazdır.  
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3. SONUÇ 
 
Yapılan tüm değerlendirme ve testlerin sonucunda koltuğa entegre joyistik sistemi genel amaç ile 
paralel olarak operatörün konfor bölgeleri ve kumandalara erişimi ile ilgili standartlara uygunluğu 
belirlenmiş, pek çok alanda verimli, ergonomik ve kompakt olduğu gözlemlenmiştir. Aynı şekilde 
müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.  
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TRAKTÖRLERDE KULLANILAN HİDROLİK AKIŞKANIN 
ÇALIŞMA BASINCININ DÜŞÜRÜLMESİNİN YAKIT 

TASARRUFUNA ETKİSİNİN DENEYSEL VE TEORİK 
ANALİZİ 

 
 

Samet Nak 
 
 
 
 
 
ÖZET 

Traktörlerin hidrolik kaldırıcılarında kullanılan kontrol valfleri, hidrolik kaldırıcıya bağlanan ekipmanları 
kaldırıp indirmede ve sürüm esnasında istenilen hareketlerin kontrollü bir şekilde yapılmasını 
sağlamaktadır. Kontrol valfleri, pompadan gönderilen hidrolik akışkanın hidrolik kaldırıcıda bulunan 
silindir veya silindirlere istenildiği kadar hidrolik akışkan dolmasını, boşaltılmasını veya hapsedilmesini 
sağlayarak, bu sayede hidrolik kaldırıcının istenilen hareketleri yapması sağlamaktadır. Hidrolik 
kaldırıcıların istenilen hareketleri yapması kontrol valfi tarafından dengeli, hassas veya sert tepkili 
olacak şekilde istenebilir. Kontrol valfleri tasarımları gereği sistemde dolaşan hidrolik akışkanda belirli 
bir basınç kaybına yol açmaktadırlar. Bu basınç kaybı sistemin ihtiyacı olan basınçtan daha yüksek 
basınç kullanılmasına ve traktörün daha fazla yakıt harcamasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, 
kontrol valflerinde kullanılan hidrolik akışkana yön veren ana sürgünün, mevcut tasarım ve yeni 
tasarım ana sürgülü modellerin çalışma anında traktörlerin pompasından çektiği gücün azaltılmasına 
yönelik, deneysel ve teorik olarak analizleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, traktörün tarla 
sürüm işlemi esnasında yakıt tasarrufu sağlanabileceği deneysel ve teorik analizlerle doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Kaldırıcı, Kontrol Valfi, Traktör,  Yakıt Tasarrufu, 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The control valves used in the hydraulic lifters of the tractors ensure that the desired movements are 
carried out in a controlled manner in lifting and lowering the equipment connected to the hydraulic lift 
and during the release. The control valves ensure that the hydraulic fluid sent from the pump is filled, 
discharged or confined to the cylinders or cylinders in the hydraulic lifter, thus enabling the hydraulic 
lifter to perform the desired movements. The hydraulic lifters can be required to make the desired 
movements by the control valve in a balanced, sensitive or hard response manner. Control valves 
cause a certain pressure loss in the hydraulic fluid circulating in the system due to their design. This 
loss of pressure increases the pressure of the hydraulic fluid sent from the pump and causes the 
tractor to consume more fuel. In this study, experimental and theoretical analysis of the main slide that 
guides the hydraulic fluid used in the control valves, the existing design and the new design main slide 
models to reduce the power drawn by the tractor's pump during operation. As a result of this study, it 
was confirmed by experimental and theoretical analysis that the tractor can save fuel during the field 
plowing process. 
 
Key Words: Hydraulic Lift, Control Valve. Tractor, Fuel Oil,Saving 
 
 
 
 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF REDUCING THE WORKING PRESSURE OF 
HYDRAULIC FLUID USED IN TRACTORS ON FUEL SAVINGS 
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1. GİRİŞ 
 
Tarımda teknoloji ile birlikte iş gücünün azaltılmasına ve zamana karşı büyük adımlar atılmıştır. Atılan 
bu adımlar her geçen gün yeniliklerle ve kolaylıklar ile sürekli gelişmektir. Tarımda kullanılan traktörler 
ve traktörlere bağlanan ekipmanlar sayesinde doğa koşullarına bağlı olan zorlukları ortadan 
kaldırmakta veya etkilerini azaltılmaktadır. Traktör tarım makinesi sayıldığından çoğunlukla tarla 
işlerinde kullanılmaktadır. Traktörler tarla işlerin büyük çoğunluğunu 3 nokta askı sistemi sayesinde 
gerçekleştirmektedir. 3 nokta askı sistemi yani hidrolik kaldırıcılar, hidrolik yağ hareketi kontrolü ile 
kontrol edilmektedir. Traktörler de kullanılan hidrolik yağ traktör motorundan alınan tahrik ile çalışan 
pompalar tarafından akışa dönüştürülmektedir. Pompadan sağlanan yağ akışı traktör üzerinde 
bulunan devre elemanlarına iletilmekte ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. 
 
Traktör üreticileri genelde enerji kayıplarının sadece serbest dolaşım basıncından olduğu ve 
çalışmalarını sadece serbest dolaşım basıncının düşürülmesi yönünde yapmaktadırlar. Geçmişte 
yapılan çalışmaların hepsi sadece serbest dolaşım basınçlarının düşürülmesi üzerinde oluştur. 
 
Bu çalışmada traktör hidrolik kaldırıcısında bulunan kontrol valfinin, tarla sürüm esnasında topraktan 
gelen tepkiler ile traktörün pompasında ihtiyaç duyulan hidrolik çalışma basıncını ve bu basıncın 
sağlanabilmesi için kullanılan yakıt miktarı incelenmiştir. 
 
 
 

2. TRAKTÖRLERDE HİDROLİK KALDIRICILAR VE KONTROL VALFLERİ 

Traktörlerin temel yapı elemanları;  Hidrolik pompa, motor, kavrama, vites kutusu, son redüksiyon, 3 
nokta askı sistemi, kuyruk mili, diferansiyel ve isteğe bağlı ön tahrik sisteminden oluşmaktadır. 
Traktörün genel yapı elemanları Şekil 2.1.’ de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Bir Traktörün Önemli Yapı Elemanları [1]  

Traktörlerde bulunan üç nokta askı sistemi ve bu sistemi çalıştıran hidrolik kaldırıcı sayesinde, 
traktörlere tarım makinaları bağlanabilmekte ve traktörlerin üretmiş olduğu gücü toprağın işlenmesinde 
kullanılabilmektedir.  
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2.1 Hidrolik Kaldırıcılar 

Hidrolik kaldırıcılar Şekil 2.2.’ de gösterildiği gibi bir gövde, iki adet kaldırma kolu, krank kolu, kaldırma 
mil, piston kolu, piston, silindir ve kontrol valfinden meydana gelen devre elemanlarında oluşmaktadır. 
Ekipmanlar hidrolik kaldırıcıya 3 nokta askı sistemi yardımı ile bağlanır ve kumanda kolları ile istenen 
pozisyona kalkması veya inmesi sağlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tasarımlarında diğer bir farklılıksa toprak hassasiyet sistemleridir.  Hidrolik kaldırıcıların toprak 
hassasiyet sistemleri orta koldan veya alt çeki kolundan olacak şekilde tasarlanırlar.    
 
 
2.1.1. Hidrolik Kaldırıcı Orta Kol Çeki Hassasiyet Sistemi  
 
Şekil 2.3.’ de gösterildiği gibi topraktan hissettiği tepkiyi orta kol ile Hidrolik kaldırıcı üzerinde bulunan 
reaksiyon yayına iletilen tiptir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.3. Çeki Kuvvetini Orta Koldan Hisseden Mekanizma [3] 
 
 
 
 
 

Şekil 2.2.  Hidrolik Kaldırıcı İç Mekanizmaları [1] 
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2.1.2. Hidrolik Kaldırıcı Alt Askı Kolundan Çeki Hassasiyet Sistemi  
 
Şekil 2.4.’ de gösterildiği gibi topraktan hissettiği tepkiyi gösterildiği gibi alt askı kolunda bulunan 
mekanizmalar sayesinde hidrolik kaldırıcıya ileten modeldir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.4. Çeki Kuvvetini Alt Noktadan Hisseden Mekanizma [3] 
 
 

Hidrolik kaldırıcılar fonksiyonel özelliklerinden bir tanesi de çeki hassasiyet sistemi özelliğinin 
olmasıdır. Bu özellikler sayesinde, traktörün hidrolik kaldırıcı ile toprak işlemesi sırasında, topraktan 
gelen çekme direncini orta kol veya alt askı kolu sistemleri ile hidrolik kaldırıcıda bulunan 
mekanizmalara iletilir. Şekil 2.3. ve Şekil 2.4.’ de gösterildiği gibi mekanizmalar orta kol ve alt askı 
kolundan almış olduğu bu hareketleri kontrol valfine iletilir. Kontrol valfine iletilen bu hareketler, 
pompadan gönderilen yağı hidrolik kaldırıcı içinde bulunan silindire gönderir ve ekipmanı yukarıya 
doğru hareket ettirerek çeki direncini azaltmaya yaramaktadır.  
 
 
2.2. Kontrol Valfleri 
 
Traktörlerde istenen özelliklerden bir tanesi hidrolik kaldırıcının hareketlerinin rahat bir şekilde kontrol 
edilebilmesi, hidrolik kaldırıcının ani hareketlerin engellenmesi, bağlanan ekipmanın şekline ve 
ekipmanın ağırlığına bağlı kalmadan kullanım esnasında traktörü sarsmasının engellenmesi ve 
hassas bir şekilde hidrolik kaldırıcının hareketleri hidrolik kontrol valfleri ile sağlamaktadır. Kontrol 
valfleri Şekil 2.5. de gösterildiği gibi ana sürgü,  boşaltma valfi,  çek valf ve indirme valflerinden 
oluşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.5.  Hidrolik Kaldırıcı Kontrol Valfi Sistem Elemanları [4] 
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Hidrolik kaldırıcı kontrol valfleri farklı tasarımlara sahip olsa da çalışma sistemleri aynıdır.  Hidrolik 
kaldırıcı kontrol valfleri pompadan gönderilen hidrolik yağ enerjisini traktörün hidrolik kaldırıcısının 
kullanılmadığı pozisyonda nötr konumda konumlanmaktadır. Kontrol valfi Şekil 2.5.’de gösterildiği gibi 
Nötr ( N ) konumdan Kaldırma ( K ) konumuna doğru veya İndirme ( İ ) konumuna doğru hidrolik 
kaldırıcıda bulunan mekanizmalar ile hareket ettirilerek pompadan gönderilen yağ yön verirler. 
 
 
 
 
3. MATERYAL 
 
Bu çalışmada yararlanılan kontrol valfi aşağıda Şekil 3.1.’ de gösterilmiştir. Kontrol valfi üzerinde ana 
sürgü, boşaltma valfi, çek valf, indirme valfi ve bazı bağlantı parçaları yer almaktadır. Bu çalışmada 
kullanılan kontrol valfi nötr konumdan itibaren 8 mm kaldırma konumunda ve 4 mm de indirme 
konumunda hareket etmektedir.  
 
Çalışmada kullanılan kontrol valfi incelendiğinde toprak hassasiyet sistemi ile sadece 0-2 mm arası 
nötr en kaldırma konumuna hareket ettiği tespit edilmiştir. 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3.1. Hidrolik Kaldırı Kontrol Valfi Kesiti [5] 

 
 
 
 
4. TEORİK ANALİZLER 
 
Bu çalışmada mevcut tasarım ana sürgü ve yeni tasarım ana sürgü,  kontrol valfi üzerinde toprak 
hassasiyet sisteminin çalışma aralığı olan, 0-2 mm değerleri arasında ortalama 1 mm kaldırma 
konumunda hareket ettirilerek incelenmiştir. Çalışmada traktör hidrolik pompasının yağ debi değerleri 
10, 20, 30, 40, 50 lt/dk olan çalışma değerleri alınmış olup, valf üzerindeki basınç kayıplarını 
görebilmek için ana sürgü üzerinden yağ çıkış noktası basıncı 0 bar kabul edilmiş ve CFD analiz 
programı kullanılarak incelenmiştir.  
 
AutoDesk CFD programına ana sürgü 3d yağ geçiş kanalları kontrol valfinin çalışma prensibi gereği 
sadece basınçlandığı alanlar Şekil 4.1.’ de gösterildiği gibi belirlenmiş ve sadece o bölgede oluşan 
basınç kayıpları incelenmiştir. 
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Şekil 4.1. Kontrol Valfi CFD Analiz Bölgesi[5] 
 
 
4.1.  CFD ile Mevcut Tasarım Ana Sürgü Analizi  
 
Çalışmada kullanılan mevcut tasarım ana sürgü yağ geçiş kanalları 4 adet 0.8 mm delik,  4 adet 3.5 
mm delik ve  4 adet boşaltma kanalları bulunmaktadır.  
 
4.2. CFD ile Yeni Tasarım Ana Sürgü Analizi 
 
Çalışmada kullanılan yeni tasarım ana sürgü yağ geçiş kanalları 6 adet 2.5 mm delik ve  2 adet 
boşaltma kanalları olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
4.3 CFD ile Mevcut ve Yeni Tasarım Ana Sürgü Analizi Sonuçlarının 
AutoDesk CFD ile yapılan analiz sonuçlarında mevcut tasarım ile yeni tasarım ana sürgüler 
kıyaslaması yapıldığında, mevcut tasarımdaki ana sürgünün sistemi 10lt/dk pompa debisinin dışındaki 
pompa debilerinde sistemde bulunan emniyet valfi hidrolik yağ tahliye ayar basıncının üzerine 
çıkardığı gözlemlenmiştir. Yeni tasarım ana sürgünün analizde kullanılan pompa debilerinde sistemde 
bulunan emniyet valfi hidrolik yağ tahliye ayar basıncının üzerine çıkarmadığı gözlemlenmiştir. 
Mevcut ve yeni tasarım ana sürgü modellerinin oluşturduğu pompa giriş hattı basınçları 
incelendiğinde, yağ çıkış basıncı 0 bar olduğunda yeni tasarım ana sürgünün mevcut tasarıma oranını 
hesaplayacak olursak;  

İyileşme oranı =  (Mevcut Tasarım Sistem Basıncı) – (Yeni Tasarım Sistem Basıncı)   
                                            Mevcut Tasarım Sistem Basıncı 

Tablo 4.1.’ de gösterildiği gibi 50 lt/dk pompa debisinde mevcut tasarım sistem basıncını yeni tasarım 
sistem basıncına kıyaslayacak olursak, %92’ye kadar iyileşme olacağı gözlemlenmiştir. 
 
Tablo 4.1.  Mevcut ve Yeni Tasarım Ana Sürgü Basınç Değişim Değerleri 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompa 
Debisi      
 (lt/dk) 

Mevcut Tasarım 
Sistem Basıncı  

(bar) 

Yeni Tasarım 
Sistem Basıncı  

(bar) 

Yeni Tasarımın 
Mevcut Tasarıma 
Oranla İyileşme 

Miktarı  
(%) 

10 70,6 6,9 90 
20 216,5 19,6 91 
30 412,4 37,2 91 
40 667,6 58,8 91 
50 998 84,7 92 
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5. DENEYSEL ANALİZLER 
 
5.1. Deney Şartları 
 
Mevcut ve yeni tasarım ana sürgüler aşağıda verilen deney şartlarında ayrı ayrı test edilmiştir. 

 
Pompa Debileri; 10lt/dk, 20lt/dk, 30lt/dk, 40lt/dk, 50lt/dk, 
Yağ Viskositesi; 23Cst 
Yağ; ISO VG32 
Silindir Hattı Basıncı; 0 bar, 50 bar, 100 bar, 150 bar  
Ana Sürgü Test Konumları: nötr, 1,2,3,4,5,6,7,8 mm kaldırma konumunda. 
Emniyet Valfi Açma Basıncı; 190 Bar 
 
 
5.2 Deney Düzeneği 
 
Mevcut ve yeni tasarım ana sürgüler Şekil 5.1.’ de gösterilen deney düzeneğinde test edilmiştir.  
 

 
Şekil 5.1. Kontrol Valfi Test Düzeneği 

 
1- Debi Ölçer 
2- Küresel Vana 
3- Silindir çıkış hattı manometresi 
4- Pompa 
5- Emniyet Valfi, 
6- Pompa Giriş hattı manometre 
7- Mesafe Ölçer 
8- Kontrol valfi Test aparatı 

 
 
5.3 Deneylerin Yapılışı 
 
Şekil 5.1.’ deki düzenek için Hema Endüstri A.Ş. test atölyesinde bulunan PL71 Deney tezgâhına 
Kontrol valfi bir aparat yardımı ile bağlanır. Deney şartları sağlanarak istenen debi ve basınçlar 
ayarlanır ve aparat yardımı ile ana sürgü boyu değiştirilir. Pompa basınçları ve silindir basınçları her 
bir ana sürgü konumunda manuel olarak kaydedilir. Yapılan bu deneyler aynı gövde üzerinde sadece 
mevcut ve yeni tasarlanmış olan ana sürgüleri değiştirilerek test değerleri alınmıştır. 
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5.4.  Autodesk CFD Analiz ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması 
 
Mevcut ve yeni tasarım ana sürgünün 1 mm kaldırma konumunda yapılan CFD analiz ve Deney 
sonuçlarını değerlendiğimizde; CFD analiz sonuçlarının vermiş olduğu değerler ile deney koşullarında 
da elde edilen değerlerin örtüştüğü ve yapılan CFD analiz çalışmalarının gerçek koşullara yakın 
sonuçlar ile elde edilebileceğini kanıtlamıştır.  
 
Mevcut tasarım ve yeni tasarım ana sürgülerin CFD analiz programında pompa girişinden sisteme 10 
lt/dk debisinde yağ gönderildiğinde silindir hattı (yağ çıkışı) basıncı 0 bar olduğunda sistemin emniyet 
valfi açma basıncına ulaşmadığı analiz sonucunda elde edilmişti. Aynı koşullarda pompa girişinden 
sisteme 20, 30, 40, 50 lt/dk debilerinde yağ gönderildiğinde silindir hattı (yağ çıkışı) basıncı 0 bar 
olduğunda sistemde bulunan emniyet valfi açma basıncına mevcut tasarım sürgü ile ulaşılacağı, yeni 
tasarım sürgü ile ulaşılmayacağı analizler sonucu ortaya çıkmıştı.  Mevcut tasarım ve yeni tasarım ana 
sürgünün deney koşullarda da pompa girişinden sisteme 10 lt/dk debisinde yağ gönderildiğinde silindir 
hattı (yağ çıkışı) basıncı 0 bar olduğunda sistemin emniyet valfi açma basıncına ulaşmadığı 
deneylerde elde edilmiştir. Aynı koşullarda pompa girişinden kontrol valfine 20, 30, 40, 50 lt/dk 
debilerinde yağ gönderildiğinde silindir hattı (yağ çıkışı) basıncı 0 bar olduğunda sistemde bulunan 
emniyet valfi açma basıncına mevcut tasarım ana sürgü ile ulaşılacağı, yeni tasarım ile ulaşılmadığına 
deney sonuçlarında elde edilmiştir.  
 
Kontrol valfi üzerinde yapılan mevcut ve yeni tasarım sürgülerin CFD ve deney sonuçları 
karşılaştırması Tablo 5.1.’ de verildiği gibidir. Silindir hattı basıncı 0 bar olan deney sonuçları, kontrol 
valfindeki diğer montaj parçalarının ve sistemde bulunan bağlantı elemanlarında oluşan basınç 
kayıpları ile birlikte minimum 0,5 bar ile maksimum 5 bar arasında fark olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Deney sonuçları ile CFD analiz sonuçlarında çıkan basınç farkını diğer devre elemanlarından 
kaynaklandığı göz önünde bulundurulursa, CFD analizleri ile deney sonuçlarında yaklaşık aynı 
sonuçlar elde edilmiştir.  

 
Tablo 5.1. Mevcut ve Yeni Sürgü Silindir Hattı Basıncı 0 Bar Karşılaştırması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, traktörlerde kullanılan kontrol valflerinin ana sürgülerinin tasarımları ve çalışma 
fonksiyonları simule edilmiş olup, traktörlerde kullanılan kontrol valflerinin ana sürgülerin tasarımları 
çalışma basınçlarına ne kadar etkilediği gözlemlenmiştir. 
 
Mevcut tasarımlı ana sürgüye sahip bir kontrol valfi, traktör pompa debisi 10 lt/dk ve yağ çıkış 
hattındaki basıncı 120 bar ‘ı geçmediği takdirde herhangi bir basınç kaybına yol açmayacağı elde 
edilmiştir. Ancak traktörlerde kullanılan pompalar çalışmada da tespit edildiği gibi tasarımları ve 
çalışma prensipleri gereği 10 lt/dk ile 50lt/dk ya kadar çalışma devrine bağlı olarak debi sağlayabilirler.  
 

Pompa Giriş 
Debisi (lt/dk) 

Mevcut Tasarım 
Ana Sürgü 

Pompa Giriş 
Basıncı CFD 
Analizi (Bar) 

Mevcut Tasarım Ana 
Sürgü Pompa Giriş 

Basıncı Deney Sonucu 
(Bar) 

Yeni Tasarım 
Ana Sürgü 

Pompa Giriş 
Basıncı CFD 
Analizi (Bar) 

Yeni Tasarım 
Ana Sürgü 

Pompa Giriş 
Basıncı Deney 
Sonucu (Bar) 

10 70,6 71 6,9 7,5 

20 216,5 190 (Max Sistem 
Basıncı) 19,6 23,5 

30 412,4 190 (Max Sistem 
Basıncı) 37,2 40,3 

40 667,6 190 (Max Sistem 
Basıncı) 58,8 62,4 

50 998 190 (Max Sistem 
Basıncı) 84,7 89,4 
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Traktörler tarla sürüm esnasında güç kontrol sistem ile topraktan aldığı tepkimeyi hidrolik kaldırıcıya 
ileten mekanizmalardan oluşmaktadır. Traktör hidrolik kaldırıcısında bulunan mekanizmalar kontrol 
valfini kaldırma konumunda 1 mm hareket etmesi durumunda yapılan bu çalışmada görüldü ki;  
Kontrol valfinde bulunan ana sürgünün mevcut tasarım ile 14 ile 50 lt/dk pompa yağ debileri arasında 
0 ile 1 mm arasında ana sürgü kaldırma konumundaki hareketi ile sistemde bulunan emniyet valfinin 
hidrolik  yağı tahliye edeceği elde edilmiştir. Mevcut tasarım kontrol valfi ana sürgüsü ile traktör tarla 
sürüm esnasında motor devri ve traktörler üreticilerinin tasarımlarında kullandıkları pompa seçimlerine 
göre,  pompadan gönderilen yağ debisi 14 lt/dk ile 50 lt/dk  arasın da olmasın durumunda, emniyet 
valfinin maksimum çalışma basıncını pompanın motordan çekeceği güç, emniyet valfinin açması ile 
maksimuma çıkacağı saptanmaktadır. 
 
Yeni tasarım ana sürgünün 30, 40, 50 lt/dk yağ debilerinde ve 150 bar ve üzeri basınçlarda yakıt 
tasarrufuna etkisinin olmadığı elde edilmiştir. Yeni tasarım ana sürgülü modeli 30 lt/dk yağ debisinin 
üzerindeki uygulamalarda kullanılmasının yakıt tasarrufuna etkisi yoktur. 
Motorlar tasarımları gereği istenen güç e göre yakıt tüketirler. Pompaların maksimum basınçlarda 
çalışması için,  motorunda pompanın ihtiyacına göre güç üretmesi anlamına gelir. Motor üreteceği bu 
gücü yakıttan sağlayacağından, pompanın sisteme göndereceği basınç traktöre yakıt olarak 
yansımakta ve yakıt sarfiyatını arttırabilmektedir.  
 
Motorun ürettiği güç  ve bu güç e karşılık gelen yakıt tüketimi geçmişte yapılan deneyler ile belirlenmiş 
günümüze aktarılmıştır. 100HP gücündeki bir traktör 19  bar basınç sağlaması için 0,56 kW enerji 
çekmesi ve buna karşılık 0,18 litre/saat yakıt kullanması  gerekeceği Burak ve Turgay (2018)‘ [6] nun 
araştırmalarında ortaya çıkmıştır. Bu hesaba göre 190 bar emniyet valfi açma basıncı anında 5,6 kW 
enerji ve 1,8 litre/saat yakıt harcanması demektir.  Tablo 6.1.’ de kontrol valfinin mevcut ve yeni 
tasarım ana sürgülerin, pompadan ihtiyaç duyulan hidrolik yağ basınçlarının sağlanması için, 
pompanın motordan çektiği yakıt bilgilerini içermektedir. 
 
Yapılmış olan bu çalışma ile yeni kontrol valfi ana sürgünün mevcut sürgüye kıyasla traktörün tarla 
sürüm işleminde hidrolik kaldırıcı da bulunan toprak hassasiyet mekanizmalarının topraktan gelen 
tepkimeye bağlı olarak; kontrol valfini 1 mm  kaldırma konumunda hareket ettirmesiyle hidrolik 
kaldırıcının silindir basıncı 50 bar ve pompa yağ debisi 20 lt/dk olması durumunda mevcut tasarım ana 
sürgü ile 1,8 litre/saat yakıt tüketirken, yeni tasarım ana sürgü ile 0,7 litre/saat yakıt tüketeceği 
hesaplanmıştır. 
 
 
Yüzde Tasarruf = (Mevcut Ana Sürgü Yakıt Miktarı) – (Yeni Ana Sürgü Yakıt Miktarı)  

                   Mevcut Ana Sürgü Yakıt Miktarı 
 
 
Yukarıdaki formül ile yakıt tasarrufu en fazla 20 lt/dk yağ debisinde ve 50 bar silindir hattı basıncı  
olduğu durumda  %61’e varan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.  
 
Traktör üreticileri yakıt tasarrufu konusunda sadece transmisyon ve motor modellerini geliştirmenin 
yanında birde hidrolik sistemlerini de yakıt tasarrufu sağlayabilecek şekilde tasarlayabilirler. 
 
Traktörler bilindiği üzere motorin yakıtı ile çalışmaktadır. Motorin yakıtı benzin yakıtına oranla daha 
fazla çevreye zehirli gaz salınımı yapmaktadır. [2]  Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt 
Tüketimi ve Karbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi çalışması ile; Traktörlerin tarla sürümünde 
kullanılan motorin yakıtının 1 litresi yakılmasından çevreye 2.66 kg karbondioksit salınımı yapıldığı 
elde edilmiştir. Hidrolik kaldırıcı kontrol valfinde yeni tasarım ana sürgünün 20 lt/dk pompa debisi ve 
50 bar silindir basıncında 1.10 lt/saat yakıt tasarrufu elde edileceğinden,  çevreye de 2.92 kg 
karbondioksit salınımının önüne geçilebilecektir. 
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Tablo 6.1. Mevcut ve Yeni Sürgülerin Traktör Saatlik Yakıt Tüketimi 
 

Silidir 
Hattı 

Basınc
ı (bar) 

 Pompa  
yağ 

Debisi 
(lt/dk) 

Mevcut 
Tasarım 

Ana 
Sürgünün 

Pompa 
Basıncı         

(bar) 

Yeni 
Tasarım 

Ana 
Sürgünün 

Pompa 
Basıncı         

(bar) 

Mevcut 
Tasarım 

Ana 
Sürgünün 

Yakıt 
Tüketimi 
(lt/saat) 

Yeni 
Tasarım 

Ana 
Sürgünün 

Yakıt 
Tüketimi      
(lt/saat) 

Mevcut 
Tasarım ile 

yeni 
tasarım 

arasındaki 
Yakıt Farkı 

(lt/saat) 

Yeni 
Tasarımın 

Mevcut 
Tasarıma 

göre  Yakıt 
Tasarrufu 
oranı (%) 

50 

10 121 57,5 1,15 0,54 0,60 52 

20 190 73,5 1,8 0,70 1,10 61 

30 190 90,3 1,8 0,86 0,94 52 

40 190 112,4 1,8 1,06 0,74 41 

50 190 139,4 1,8 1,32 0,48 27 

100 

10 171 107,5 1,62 1,02 0,60 37 

20 190 123,5 1,8 1,17 0,63 35 

30 190 140,3 1,8 1,33 0,47 26 

40 190 162,4 1,8 1,54 0,26 15 

50 190 189,4 1,8 1,79 0,01 0 

150 

10 171 157,5 1,62 1,49 0,13 8 

20 190 173,5 1,8 1,64 0,16 9 

30 190 190 1,8 1,80 0,00 0 

40 190 190 1,8 1,80 0,00 0 

50 190 190 1,8 1,80 0,00 0 
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LASTİKLİ YÜKLEYİCİLERDE OTOMATİK GÜÇ KONTROLÜ 
SİSTEMİNİN KURGUSU VE TASARIMI 

 
 

Mustafa Karahan 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada hidrolik pompalarda güç ve torkun otomatik olarak kontrol edilmesi ve ayarlanması 
anlatılmaktadır. Birçok hidrolik iş ve inşaat makinelerinde güç ve tork kontrolü farklı yöntemlerle 
uygulanmaktadır. Operatörler çalışma koşullarına göre güç kontrolünü ve tork limitini manuel olarak bir 
anahtar veya şalter ile yapabilmekte, farklı çalışma modları seçebilmektedir. Bu çalışmada, güç ve tork 
kontrolün operatör inisiyatifi ve kabiliyetinden bağımsız, otomatik olarak yüksek verimlilikte yapılması 
anlatılmaktadır.  Lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici vb. makinelerin tipik çalışma koşullarında, güç 
aktarım paketi ve hidrolik sistem eş zamanlı olarak yüksek güce ihtiyaç duyduğu birçok çalışma modu 
mevcuttur. Hidrolik sistemin ve güç aktarım paketinin ihtiyaç duyduğu toplam gücü sağlayacak içten 
yanmalı motorun makineye paket büyüklüğü olarak sığmaması ve maliyetinin yüksek olması gibi 
sonuçlar güç regülasyonu ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  Bu çalışma kapsamında kurgulanmış bir 
güç kontrol algoritması ve yazılımı, sensörler, motor CAN bağlantısından alınan anlık veriler sayesinde 
yüksek verimlilikte çalışan, çok yönlü bir otomatik hidrolik güç kontrol yönetimi anlatılmaktadır. Lastikli 
yükleyici makinelerde güç kontrolü ve regülasyonu sayesinde içten yanmalı motoru bayılmaktan (devir 
kaybından) kurtararak motorun daha verimli çalışması sağlanıyor, yakıt tüketimi düşüyor, aracın 
üretkenliği ve verimliliği artıyor, güç aktarım organlarına ayrılan güç payı arttığı için hafriyata 
penetrasyon ve yükleme kabiliyeti iyileşiyor. Güç regülasyonu yapılırken maksimum koparma 
kuvvetinden kayıp olmuyor ve makinenin performansında düşme olmuyor.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik pompalarda güç ve tork kontrolü, Otomatik tork limiti ve kontrolü, Pompa 
güç regülasyonu.  
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the automatic control and arrangement of power and torque in hydraulic pumps are 
described. In many construction machines, power and torque control are implemented in different 
methods. Operators can manage the power, limit the torque and select operating modes by means of 
a manual switch.  It is described the automatic high efficiency of power and torque control independent 
of operator initiative and ability. In the typical operating modes of wheel loaders, backhoe loaders and 
etc., there are several operating modes where the power train package and hydraulic system need 
high power requirement simultaneously. The result of that the internal combustion engine providing 
the total power which is required for the power train package and hydraulic system does not fit in 
machines as the package size and its high cost reveals the requirement of the power regulator.  In the 
scope of this study, by means of the algorithm and software developed, sensors, immediate data 
received from engine CAN connection a sophisticated hydraulic power management method running 
very efficiently is described. In wheel loader machines, by means of the power control and regulation, 
the internal combustion engine runs more efficiently by saving itself from the stall (engine speed drop), 
the fuel consumption reduces, the efficiency and productivity of the vehicle increases, the ability of the 
loading and penetrating into pile improves since the margin of power train package increases. During 
the power regulation, the maximum breakout force is not compromised and there is no decrease in the 
machine performance.  
 
Key Words: Torque and power control of hydraulic pumps, Automatic torque limit and control, Power 
regulations of pumps.  

DESIGN AND CONCEPTION OF THE AUTOMATIC POWER CONTROL SYSTEM IN WHEEL LOADERS 
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1. Lastikli Yükleyici Genel Çalışma Prensibi ve Şartları 

Lastikli yükleyicilerde, dizel motor güç aktarım paketine ve hidrolik sisteme tahrik sağlamaktadır. 
Çalışma şart ve tork gereksinimine göre şanzıman vites sistemi yürüyüş için farklı tork ve çekiş 
kuvvetleri sağlamaktadır. Şanzıman ile dizel motor çalışma şartları gereği direkt mekanik bir bağlantı 
veya kavrama ile tork aktarımına uygun değildir. Arada hidrodinamik kavrama olan tork çevirici 
bulunmaktadır. Hidrolik sistem elektronik veya hidrolik pilot uyarılı şekilde kumanda kolu ile oransal 
kontrol edilebilmektedir.  En yaygın çalışma şekilleri; V / Y çevrim, yığın yükleme, tesviye, yükle ve 
taşıdır. V / Y çevrimde makine kova hafriyatı yükler, başka alana veya araca boşaltır. Hareket V ve Y 
harflerine benzediği için bu ismi almıştır.  
 

 
 

Şekil-1. Lastikli yükleyici makine genel görünümü 
 
 

2. Güç ve Tork Gereksinim Analizi 

Makinenin genel çalışma şartlarında eş zamanlı olarak güç aktarım paketi ve hidrolik sistem motordan 
güç çekmektedir. Makine yükleme için kepçe ile hafriyata nüfuz ettiği an ve rampa yukarı tırmanması 
anında yüklü kepçenin kaldırılması esnasında hem güç aktarım paketi hem de hidrolik sistem 
motordan eş zamanlı olarak yüksek güç talebinde bulunur. Motordan talep edilen toplam güç ve tork 
motorun verebileceğinden daha yüksek olabilmektedir.  Bu ve buna benzer şartlar sistemde güç 
regülasyon ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, boş ağırlığı 21.000 kg ve yüklü maksimum 
ağırlığı 28.000 kg olan bir araç incelenmiştir. [1] ve [4] kaynaklarda tork kontrolü ile ilgili benzer 
yöntemlerden bahsedilmektedir.   
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Grafik-1. Motor gücünün hızı göre değişim eğrisi 
 
 
 

 
 

Grafik-2. Motor torkunun hızı göre değişim eğrisi 
 
 
 

3. Güç Aktarım Paketi Güç ve Tork Gereksinim Hesabı 

Lastikli yükleyici makinelerde maksimum çekiş kuvvetine yükleme esnasında kovanın hafriyata 
penetrasyonu esnasında ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan araştırma ve testlere göre, araç ağırlığının 
%90 ile 95 arası tekabül eden rakam, maksimum çekiş kuvveti olarak lastikli yükleyiciler için ideal 
olarak kabul edilmektedir. [2] kaynakta çekiş kuvveti hesabından bahsedilmektedir.  
 
 
 
FTmax = WT x g x 0,9 ~ 0,95   [N]                         (1) 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑉𝑉

  1000 𝑥𝑥 η𝑇𝑇𝑥𝑥 η𝐴𝐴𝑥𝑥 η𝑆𝑆
      [kW]                         (2) 

 

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑥𝑥 9548,8 
𝑛𝑛

    [Nm]                                      (3) 
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FTmax : Maksimum çekiş kuvveti [N] 
WE : Makine boş ağırlığı 
ηT : Şanzıman verimliliği 
ηA : Aks verimliliği 
ηS :  Şaft verimliliği 
PPT : Güç aktarım paketi güç gereksinimi [kW] 
TPT : Güç aktarım paketi tork gereksinimi [Nm] 
n :  Devir hızı [rpm] 
V : Aracın hızı [m/sn] 
 
WE = 21.000 kg boş araç ağırlığı için, (1) eşitliğinden FTmax = 185.409 N ile 195.709 N arasında ideal 
maksimum çekiş kuvveti olarak kabul edilmektedir. Aracın hafriyata nüfuz ederken belli bir hıza sahip 
olması ilerleyebilmesi için gerekmektedir.  Bu hesaplamada aracın hafriyata doğru ilerleme hızı V = 
0,5 m/s, maksimum çekiş kuvveti olarak 190.000 N ideal rakamlar olarak alınmıştır. (2) eşitliğinden 
güç aktarım paketi güç gereksinimi PPT = 142,16 kW olarak hesaplanmıştır. (3) eşitliğinden güç 
aktarım paketi tork gereksinimi TPT = 798,5 Nm olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar tork konvertörlü 
şanzımanın maksimum çekiş kuvveti sağladığı n = 1700 rpm motor hızına göre hesap yapılmıştır.  
Şanzıman verimliliği ηT = 0,75, aks verimliliği ηA = 0,90, şaft verimliliği ηS = 0,99 olarak kabul 
edilmiştir.  
 
 
 
4. Hidrolik Sistem Güç ve Tork Gereksinim Hesabı  

Hidrolik sistem için gereksinimin belirlenmesi için makinede kullanılan pompalar için tork ve güç 
hesabı yapmak gerekmektedir. Bu çalışmadaki araçta, iki ayrı pompa bulunmaktadır. Pompalardan 
birisi uygulama ve direksiyon hidroliği, diğeri fan soğutma sistemi için kullanılmaktadır. Her iki pompa 
için elde edilen güç ve tork değerleri toplanarak toplam hidrolik güç ve tork gereksinimi elde edilir.   
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃
 600 𝑥𝑥 η𝑃𝑃𝑇𝑇   

   [kW]                                     (4) 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝑛𝑛 𝑥𝑥 η𝑉𝑉 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃
1000 𝑥𝑥 600 𝑥𝑥 η𝑃𝑃𝑇𝑇   

    [kW]            (5) 
 

𝑇𝑇𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃
20 𝑥𝑥 𝜋𝜋 𝑥𝑥 η𝐻𝐻𝐻𝐻   

  [Nm]                                                                       (6) 

 
PP : Pompa gücü [kW] 
ΔP: Basınç farkı [bar] 
QF : Pompa debisi [lt/dk] 
V : Pompa deplasmanı [cm3] 
TP : Pompa Torku [Nm] 
ηHM : Hidro-mekanik verimlilik 
ηPT : Pompa toplam verimliliği 
ηV : Pompa volümetrik verimliliği 
 
Uygulama pompası deplasmanı V = 140 cm3, basınç farkı ΔP = 270 bar, pompa volümetrik verimliliği 
ηV = 0,97,  pompa toplam verimliliği ηPT = 0,92,  hidro-mekanik verimlilik ηHM = 0,95 olarak alınmıştır. 
(5) eşitliğinden uygulama pompası gücü Pp = 112,92 kW,  (6) eşitliğinden  Pompa Torku Tp = 633,3 
Nm olarak hesaplanmıştır. Pompa çalışma devir hızı n = 1700 rpm alınmıştır.   
 
Fan pompası deplasmanı V = 28 cm3, basınç farkı ΔP = 230 bar, pompa volümetrik verimliliği ηV = 
0,97, pompa toplam verimliliği ηPT = 0,92, hidro-mekanik verimlilik ηHM = 0,95 olarak alınmıştır. (5) 
eşitliğinden uygulama pompası gücü Pp = 19,23 kW, (6) eşitliğinden pompa Torku Tp = 107,89 Nm 
olarak hesaplanmıştır. Pompa çalışma devir hızı n = 1700 rpm alınmıştır. 
 
Hidrolik sistem toplam pompa gücü (5) eşitliğinden elde edilen güçlerin toplamı 112,92 kW + 19,23 kW 
= 132.15 kW olarak elde edilmiştir.  
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PT =  PPT  + PP  [kW]                                                                                                                       (6) 
 
TT =  TPT  + TP  [Nm]                                                                                                                       (7) 
 
PT = Güç aktarım ve hidrolik sistem toplam güç gereksinimi 
TT = Güç aktarım ve hidrolik sistem toplam tork gereksinimi     
 
 
Güç aktarım paketi ve hidrolik sistem eş zamanlı tam yükte çalıştığı esnada (5) eşitliğinden 142,16 kW 
+ 112.92 kW + 19,23 kW = 274 kW yaklaşık toplam motor gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.  21.000 kg 
ağırlığa sahip bir lastikli yükleyiciye 276 kW güce sahip dizel bir motor entegre etmek ekonomik ve 
fiziki bakımdan oldukça zorlayıcı bir seçenek olacaktı. Benzer şekilde aracın rampa yukarı tırmanması 
esnasında yükün bom ile yükseltilmesi anında da yüksek güce ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörde benzer 
çalışma ağırlığına sahip lastikli yükleyici makinelerde yaklaşık 200-220 kW civarında güce sahip 
motorlar kullanılmaktadır. Dizel motorlar maksimum sağlayabildiği güçten daha fazla gücü 
yüklendikleri zaman, devir kaybeder, verimsiz bir şekilde çalışır, nihayetinde araç hem yüksek yakıt 
tüketir hem de kullanıcıya düşük performans hissiyatı verir ve araç üretkenliği düşer. 
 
Makinenin bu tür operasyon koşullarında kullanıcıya düşük performanslı algısı oluşturmaması için 
maksimum çekiş gücünden ve koparma kuvvetinden taviz vermeksizin güç regülasyonu yapması 
gerekmektedir. Değişken deplasmanlı güç regülatörlü pompalarda pompa deplasmanı çalışma 
koşullarına bağlı olarak sınırlandırılarak güç dengesi sağlanabilmektedir. Pompa maksimum çalışma 
basıncında bir sınırlandırma olmadığı için maksimum koparma kuvveti düşmeyecektir.  
 
Uygulama pompası deplasmanın 55 cc olarak sınırlandırılması hidrolik sistem güç gereksinimi (5) 
eşitliğinden 132,85 kW ‘dan 48,39 kW’ a düşürmektedir. Böylece makinenin toplam güç gereksinimi 
(6) eşitliğinden 142,16 kW + 48,42 kW + 19,23 kW = 209,81 kW olarak bu tonajda yaygın olarak 
kullanılan motor güç sınırları içerisinde tutacaktır.  Ayrıca hesapların yapıldığı 1700 rpm motor hızına 
karşılık tork hesabı ve kontrolü yapılması gerekmektedir. Toplam tork gereksinimi (7) eşitliğinden 
789,51 Nm + 248,78 Nm + 107,89 Nm = 1146, 18 Nm olarak hesaplanmıştır.  
 
 
 
5. Güç Kontrol Sisteminin Algoritması 

Güç kontrol algoritması Şekil-2’ de görüldüğü üzere gaz pedal sensöründen ve motor CAN hattından 
verilerek toplayarak çalışmaktadır. Pedalın konumuna göre motor hedef hızını ve gerçek hızını 
mukayese etmektedir. Eğer gaz pedalının konumuna göre motor hedef hızı ve gerçek hız arasında 
farklılık varsa motorun sağlayabildiğinden daha yüksek güçlerde yüklendiğinin habercisi olabilir.  
Veriler makine kontrol ünitesinde toplanır ve burada değerlendirilerek pompa güç regülasyonu ihtiyacı 
olup olmadığına karar verilir.  Regülasyon işlemi pompa güç kontrol regülatörüne sinyal gönderilerek 
yapılır. Pompa regülatörü pompa deplasmanı kontrol etmektedir.  

 
 

Grafik-2. Pompa P-Q eğrileri 
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Pedaldan alınan verilere göre yalın olarak motor hedef ve gerçek hız mukayesesi güç regülasyonunu 
tam ve hassas şekilde yapmaya yeterli olmayabilmektedir. Bu sebeple ikincil mukayese mekanizması; 
motorun verebildiği tork ve anlık tork değerleri karşılaştırılır, üçüncül bir mukayese olarak anlık yakıt 
tüketim karşılaştırması yapılır. Yeni teknoloji motorlarda bu tür verilerin CAN hattından alınması 
mümkündür. Bu algoritmaya göre güç regülasyonun gerekmediği, motorun sağladığı torkun yeterli 
olduğu şartlarda pompanın maksimum debi ve basınçta (Grafik-2 köşe noktada) çalışmasına olanak 
tanınmaktadır.  Sabit eğrili bir tork limiti olsaydı, maksimum debi ve basınçta çalışma mümkün 
olmayacaktı.  
 

 
 

Şekil 1. Sistemin şematik gösterimi  
 
 
Tablo 1. Hız farkı pompa deplasman oranı 
 

Hedef Motor Hızı - Gerçek Motor Hızı Farkı (rpm) Pompa Deplasmanı ( %) 
0-100  100 
100 100 
300 42 

300 üzeri 42 
 
 

Tablo-1’de hedef hız ve gerçek hız farkına göre pompa deplasmanın kısılacağı nihai deplasman 
yüzdesi görünmektedir.  Aradaki değerler lineer enterpolasyon yapılarak hesaplanmaktadır. Hedef hız 
ile gerçek hız arasındaki farklılık 100 rpm altında ise, pompaya sinyal gönderilmemekte ve güç 
regülasyonu yapılmamaktadır. Sistem makine kontrol ünitesindeki bir yazılım sayesinde otomatik 
olarak yapılmaktadır. Operatörün inisiyatifine veya kontrolüne ihtiyaç duymamaktadır.  
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Şekil 2. Pompa Güç Kontrol Algoritması  

 



  ______________________________________  440  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

SONUÇ 
 
Güç aktarım paketi ve hidrolik sistem gereksinim hesaplamaları yapılmıştır. Hidrolik sistemde güç 
regülasyonun gerekliliği değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Hidrolik sistem güç kontrol algoritması 
oluşturulmuştur. Motorun verebildiğinden fazla yüklenmesinin önüne geçilerek motorun devir kaybı 
engellenmiş, makinenin daha verimli ve performanslı çalışması sağlanmıştır.  Böylece yakıt tüketimi 
düşürülmüştür. Basınçta azalma olmadığı için maksimum kepçe koparma kuvvetinde azalma 
olmamıştır.  
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YÜKSEK BASINÇ HATTI FİLTRELERİNİN TASARIMI, YERLİ 
İMALATI VE OPTİMİZASYONU 

 
 

Hüseyin Gümüş 
Ali Öztürk 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada yüksek basınç hattı filtrelerinin tasarımı, gövde ağırlık optimizasyonu ve performans 
testlerinin yapılarak doğrulanması ele alınmıştır. Daha önce Mesa Makina bünyesinde gerçekleştirilen 
çalışmalarda, sadece 63 lt/dk hidrolik yüksek basınç hattı filtre muhafazasının tasarımı, test ünitesinin 
tasarımı ve bu muhafazanın test edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 63 lt/dk kapasiteli 
muhafazanın tasarımında da sadece iç taban radyüsünün optimizasyonu gerçekleştirilmişken bu 
çalışmada ise farklı olarak, 40 lt/dk ve 250 lt/dk modellerine ait filtre muhafazalarının gövde kalınlığı 
optimizasyonu ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Ağırlığı azaltma çabalarından dolayı 
gerçekleştirilen sonlu elemanlarla optimizasyon çalışmalarında, sadece taban radyüsü değil, gövde 
kalınlığı ve muhafazaların döküm çıkma açısının da etkisi incelenerek kapsamlı bir optimizasyon 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Tasarım yapılırken döküm çıkma açısı incelenmiş ve 1° döküm çıkma 
açısının parça üzerindeki gerilmeyi % 4,27 azalttığı tespit edilmiştir. Yapılan optimizasyon sonucunda, 
40 lt/dk filtre muhafazasının ağırlığı % 18,5 azaltılırken, 250 lt/dk filtre muhafazasının ağırlığı gerekli 
mukavemeti sağlamak amacıyla % 6,1 arttırılmıştır. Optimizasyonu yapılan filtre muhafazaları 
kullanılarak yüksek basınç hattı filtrelerinin performans testleri filtre test makinesiyle yapılmıştır. 
Performans test sonuçları ve teorik hesaplamalar ile filtrelerin doğrulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Testler, Firmamız tarafından tamamlanan TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Projesi kapsamında 
tasarlanıp imal edilen test makinasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, prototip filtre gövdeleri 
için standartlara uygun katalog değerleri oluşturularak ticarileşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik basınç hattı filtresi; Optimizasyon; SEM. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, design, body weight optimization and verification of high pressure line filters by 
performing performance tests were discussed. In the previous studies carried out within Mesa Makina, 
only design of 63 lt/min hydraulic high pressure line filter bowl, design of the test unit and testing of 
this bowl has been carried out. While in the design of the 63 lt/min capacity bowl only the insole radius 
was being optimized, in this study, differently, body thickness optimization and performance tests of 
filter bowls of 40 lt/min and 250 lt/min models were carried out. In optimization studies with finite 
elements carried out due to weight reduction efforts, not just the base radius, a comprehensive 
optimization study was carried out by examining body thickness and the effect of casting angle of the 
bowls. While designing, the casting angle was examined and it has been determined that 1° casting 
angle reduces the stress on the piece by 4.27%. After casting angle, by examining tangential stress 
calculation and material pull test reports, prototype fabrication material EN-GJS-500-7 was selected. 
Together with the material, optimization of filter bowl, the thinnest-walled component of 40 lt/min and 
250 lt/min filters performed. As a result of the optimization, the weight of 40 lt/min filter bowl was 
reduced by 18,5% while the weight of 250 lt/min filter bowl was increased by 6,1% in order to provide 
the necessary endurance. Using optimized filter bowls, performance tests of high pressure line filters 
were made with a filter testing machine. Filters were verified with performance test results and 
theoretical calculations. 

Key Words: High hydraulic pressure line filters; Optimization, FEM. 

DESIGN, DOMESTIC MANUFACTURING AND OPTIMIZATION OF HIGH PRESSURE LINE FILTERS 
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1. GİRİŞ 
 
Yüksek basınç hattı filtreleri hidrolik devre elemanlarını kirli partiküllerden koruyan elemanlardır. 
Hidrolik sistem içerisinde kirlenen yağ filtrelenmediği takdirde, büyük partiküllerin hidrolik devre 
elemanlarına zarar vermesi söz konusudur. Endüstride makinaların güvenli bir şekilde çalışabilmesi 
için hidrolik sistemde dolanan yağın temiz olması gereklidir. Bu nedenle hidrolik sistemlerde geri 
dönüş filtresi, orta basınç filtresi, düşük basınç filtresi, tank filtresi ve yüksek basınç filtresi gibi 
elemanlar kullanılır. Yüksek basınç filtreleri, pompadan gelen yağın sisteme dağıtılmadan filtrelenmesi 
amacıyla kullanılır. Pompadan yüksek basınçla çıkan yağ filtrelenerek hidrolik devre elemanlarına 
iletilir [1]. 
 
Hidrolik sistemde yağın temiz olması, sistem verimli ve performansını olumlu anlamda etkiler. Hidrolik 
sistemlerdeki yağ, hidrolik basınç filtresi ile filtrelenerek temizlenmektedir. Bu ürünler ülkemizde 
üretilmeyip yüksek miktarlarda ithal edilmektedir ve endüstriyel hidrolik, mobil hidrolik, gemi yapımı 
hidroliği, açık deniz hidroliği, uçak hidroliği, çelik su yapıları ve özel uygulamalar gibi birçok sektörde 
kullanılmaktadır [2]. Dünya’da hidrolik yüksek basınç hattı filtre gövdelerini üreten firmaların filtre 
gövdelerini sıvama veya direk ekstrüzyon yöntemiyle ürettikleri öğrenilmiştir. 
 
Yüksek basınç hattı filtrelerinde filtreleme işlemi dıştan içe doğru gerçekleşmektedir. Yüksek basınca 
maruz kalan bu yapıların yüksek basınca karşı dayanımının da yüksek olması beklenir. Filtrelerin 
üretim yöntemi ve üretildiği malzemenin cinsi bu filtrelerdeki basınç dayanımını değiştirmektedir. Derin 
çekme, soğuk haddeleme, döküm gibi üretim yöntemleri ve gri dökme demir, paslanmaz çelik, 
yumuşak dökme demir gibi malzeme kriterler filtreleme performansını da etkilemektedir. 
 
Yüksek basınca maruz kalan filtre gövdesinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mekanik olarak 
analizlerinin yapılması tasarımın güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir [1]. Momin ve 
arkadaşları [4], denizcilik uygulamalarında yüksek basınç filtrelerinin tasarımı ve analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Denizcilik uygulamalarında tuzlu ortamlarda sürekli çalışmak için yüksek 
güvenilirlikle filtre gereklidir. Filtre yüksek tuzluluk, yüksek ve düşük çevrim sıcaklığı, titreşim, 
ivmelenme ve şok gibi sert çevre koşullarına karşı güvenilirliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 
Denizcilik uygulamalarında kullanılan modern filtrelerin birçoğunda yüksek dayanımlı fiberglastan 
yapılan tek kullanımlık filtre elemanları kullanılmaktadır. Filtre elemanı merkez tüpünün ve filtre 
gövdesinin SEM analizini kullanmışlardır. Analizler sonucunda, filtre gövdesinin maksimum gerilme 
dağılımı elde edilerek iyileştirme çalışmaları yapmışlardır [4]. 
 
Gökalp (2001) yapmış olduğu çalışmada bir makinada dönüş ve basınç hattı filtrelerinin takribi olarak 
%10 yatırım maliyetini arttığını ve bu maliyetin yetersiz veya hiç olmayan yağ filtrasyonun işletmeye 
oluşturacağı maliyetlerin yanında oldukça küçük kaldığını tespit etmiştir. Tespit etmiş olduğu bu 
hususu plastik enjeksiyon makinesi örneği ile açıklamıştır. Bu nedenle makalesinde filtrasyonun 
önemini açıklayarak filtre seçimini ve uygun filtrasyon ile oluşabilecek maliyet azaltma analizlerini 
anlatmıştır [5].  
 
Momin ve ark. [4] yapmış oldukları çalışmalarında hidrolik sıvıların istenilen temizlik seviyesinde 
olmasının önemini anlatmışlar ve denizcilik koşullarında çalışabilecek güvenilir bir filtre tasarımı 
çalışması yürütmüşlerdir. Tasarım çalışmalarında sonlu elemanlar analizinden yararlanmışlardır. 
Çalışmaları sonucunda denizciliğin çevresel şartlarına dayanabilen ve sistemin ihtiyaç duyduğu basınç 
altında çalışabilen yüksek basınçlı filtre tasarımları donanma yeterlilik sertifika programına dâhil 
olmuştur. 
 
Rabinowicz [6] yapmış olduğu çalışmada ekipman değişimlerinin % 70’i ya da ekipmanların sistemde 
sağladığı faydaların kaybı sistemin içerisindeki yüzeysel bozunmalardan ve aşınmalardan 
kaynaklandığını, hidrolik ve yağlama sistemlerinde ise ekipman değişimlerinin % 50’si mekanik 
aşınmanın sonucu olarak ve % 20’si de bozunma (corrosion) olarak ortaya çıktığını tespit etmiştir. Bu 
tespitinin sonucunda sistem elemanlarının çalışma boşluklarına, partikül için akışkan analiz 
yöntemlerine, yağın içindeki suyun oluşturduğu kirliliğe, hidrolik akışkanlardaki numune alma 
prosedürlerine, ISO standartlarında akışkan temizlik seviyelerine vb. değinmiştir. 
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Felix et al. [7] bu çalışmalarında mobil hidrolik sistemler için mevcut veri toplama yöntemlerine ve 
partikül analiz sensörlerinin kullanımı üzerine odaklanılmışlardır. Hidrolik içerisinde yer alan metalik 
parçacık tespit edilmesini sağlayan analizlerin, hidrolik bileşenlerin gerçek zamanlı aşınmasını tespit 
edebilmek için güvenilir bir yol olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
 
Serdaroğlu [8] yapmış olduğu bu çalışmada hidrolik sistemlerde meydana gelen arızaların iş kayıpları 
ile duruşlara sebebiyet verdiğini ve bunların işletmelere büyük maliyetler oluşturduğu açıklamıştır. 
İşletmelerde hidrolik ile ilgilenen personellerin bu çalışma doğrultusunda doğru filtrasyon elemanını 
seçip kullanarak oluşacak maliyetleri azaltmasını amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda akışkanın 
tarifi, kirlilik derecelerini belirleyen standartlar, yağların temizlenmesi için kullanılan filtre malzemeleri, 
filtrasyon kalitesi ve bunu belirleyen test ve standartlar, filtre elemanlarının ömrü, filtre tipleri, filtre 
boyutlama ve seçim kriterleri, filtrasyon şekilleri gibi konuları ele almıştır. 
 
Gorle et al. [9] çalışmasında mekanik bir filtrenin performansını etkileyen parametreler (yağ sıcaklığı, 
kirlilik seviyesi, debi) kullanılarak laboratuvar testleri gerçekleştirilmiş ve sonuçları incelenmiştir. 
Gerçekleştirilen laboratuvar testleri 30°C, 40°C, 50°C, 60°C derecelerde 2 farklı debide (40lt/dk ve 120 
lt/dk), 5µm filtre elamanıyla ve 2 mg/lt, 5 mg/lt, 8 mg/lt, 10 mg/lt yoğunluklarında gerçekleşmiştir. 60°C 
derecede yapılan testte viskozite azalmasından kaynaklı fark basınçlarının azaldığı ve 2 mg/lt kirletici 
yoğunluğuna sahip olan testte fark basıncı daha yüksek kirletici yoğunluğuna sahip diğer testlere göre 
daha uzun sürede artmıştır. 
 
Tekelioğlu et al. [10] tarafından yapılan çalışmada, Mesa Makina bünyesinde iki adet farklı tipte filtre 
seçerek belirlenen tasarım kriterlerine göre performans testleri gerçekleştirmiştir. Ancak yapılan 
çalışmada, sadece 63 lt/dk kapasiteli yüksek basınç hattı filtresi gövdesi sadece taban radyüsü 
optimizasyonu ile sınırlı çerçevede ele alınmış ve diğer kapasitedeki muhafazalar için optimizasyon 
çalışması yapılmamıştır. Hidrolik filtreler için çalışma basıncı, çalışma debisi, filtreleme hassasiyeti, 
ortam koşulları vb. gibi parametreler belirlemiş ve belirlemiş olduğu parametrelere göre seçimler 
gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğu seçimler ile birlikte döküm, talaşlı imalat ve montaj yöntemleri ile 
üretilen filtrelerin performans doğrulamalarını TÜBİTAK projesi kapsamında tasarlanıp imal edilen filtre 
test makinesinde test ederek gerçekleştirmiştir. Yani yapılan çalışmanın odak konusu, filtre test 
cihazının tasarımı ve imalatı üzerinedir. 
 
Bu çalışmada ise, farklı kapasitelerde olan 40 lt/dk ve 250 lt/dk modellerine ait filtre muhafazalarının 
gövde kalınlığı optimizasyonu ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sonlu 
elemanlarla optimizasyon çalışmalarında, taban radyüsüne ek olarak, gövde kalınlığı ve 
muhafazaların döküm çıkma açısının etkisi de incelenmiştir. Yapılan optimizasyona göre imal edilen 
optimum geometriye sahip yüksek basınç hattı filtre muhafazalarının test makinasında standartlara 
uygun testleri gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Gövdenin Statik ve Dinamik Analizi 
 
Hidrolik yüksek basınç hattı filtreleri istenilen çalışma koşullarında hizmet verebilmesi için filtrenin 
imalat yönteminin, filtrenin boyutlarının ve filtre malzemesinin doğru seçilmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada yüksek basınç hattı filtrelerinin tasarımı, gövde ağırlık optimizasyonu ve performans 
testlerinin yapılarak doğrulanması ele alınmıştır. Daha önce Mesa Makina bünyesinde gerçekleştirilen 
çalışmalarda, sadece 63 lt/dk hidrolik yüksek basınç hattı filtre muhafazasının tasarımı, test ünitesinin 
tasarımı ve bu muhafazanın test edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 63 lt/dk kapasiteli 
muhafazanın tasarımında da sadece iç taban radyüsünün optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmada ise farklı olarak, 40 lt/dk ve 250 lt/dk modellerine ait filtre muhafazalarının gövde kalınlığı 
optimizasyonu ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan filtrelerin prototip üretimleri için 
uygun sfero dökme demir malzemesini belirlemek için bilgisayar destekli analizler ve statik gerilme 
hesapları ele alınmıştır. Filtrelerin en ince cidarlı elemanı olan filtre muhafaza tasarımları bilgisayar 
destekli analiz programı ile 45 MPa çalışma basıncı altında statik analize tabi tutulmuştur. Tasarımı 
gerçekleştirilen muhafazalara basınç Şekil 1’deki gibi uygulanmıştır. 
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Şekil 1. Filtre gövdesinin sınır koşulları ve yükleme tanımları. 
 

45 MPa basınç verilen muhafazalar Şekil 2’de gösterildiği gibi ankastre mesnet ile sabitlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Analiz parça sabitleme bölgesi. 
 

Hidrolik basınç hattı filtrelerinin istenilen çalışma koşulları altında hizmet verebilmesi filtrede kullanılan 
malzemeye, filtrenin boyutsal özelliklerine ve üretim yöntemlerine bağlıdır. Bu çalışmada, filtre prototip 
üretimleri için EN-GJS-500-7 standardına uygun sfero dökme demir malzemesi kullanılmıştır. Sfero 
dökme demir malzemesinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de verilen standart 
kimyasal kompozisyona göre dökülen sfero dökme demir malzemesinin mekanik özellikleri ise 
Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. EN-GJS-500-7 Kimyasal kompozisyonu [5]. 
 

Karbon Silisyum Mangan Sülfür Fosfor 
3,4 – 3,85 2,3 – 3,1 0,1 – 0,3 0,02 (Maks.) 0,10 (Maks.) 

 

Tablo 2. EN-GJS-500-7 Mekanik özellikler [5]. 
 

Çekme Mukavemeti Akma Mukavemeti Uzama (%) Sertlik (Brinell) 
500 N/mm2 320 N/mm2 7 170 – 230 

NOT: Aralık verilmeyen değerler minimum değerlerdir. 
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Sonlu elemanlar ile gerçekleştirilen analizlerin doğrulunu belirlemek için analiz sonuçları ile deneysel 
patlatma sonuçları karşılaştırılmıştır. Patlatma testleri Mesa Makina bünyesinde gerçekleştirilen 
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Projesi kapsamında tasarlanıp imal edilen test makinasında 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
3. SONUÇ 
 
3.1. Filtre Muhafazası (40 lt/dk) Tasarımı ve Optimizasyonu 
 
Bu bölümde yüksek basınç hattı filtrelerinin en ufak boyu olan 40 lt/dk filtre muhafazasının tasarımı 
incelenmiştir. 40 lt/dk filtre muhafazası için yapılan ilk tasarım Şekil 3’te verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3. 40 lt/dk filtre muhafazası. 
 
 
İlk tasarımı yapılan 40 lt/dk filtre muhafazasına öncelikle 45 MPa basınç altında statik gerilme analizi 
uygulanmış ve parça üzerindeki statik gerilme 165,6 MPa bulunmuştur. Statik gerilme dağılımı 
Şekil 4’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. 40 lt/dk filtre muhafazası ilk tasarımı statik gerilme analizi. 
 
Statik gerilmesi 165,6 MPa bulunan ilk tasarımın patlatma basıncı için analiz gerçekleştirilmiş ve 
patlama basıncının 160,5 MPa olduğu gözlemlenmiştir. Patlama basıncı 160,5 MPa bulunan 
muhafazaların gerilme dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir ve şekilden de görüleceği üzere patlama yan 
cidarda gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Şekil 5. 40 lt/dk filtre muhafazası ilk patlatma analizi gerilme dağılımı. 
 
 
40 lt/dk filtre muhafazalarının ilk tasarımında yüksek patlatma basıncı elde edildiği için yeni tasarımda 
hem patlatma basıncı düşürmek hem de akış karakteristiğini artırmak amaçlı iç yarıçapta 1 mm olmak 
üzere çapta 2mm inceltme işlemi gerçekleştirilmiştir. İç çapta 2 mm inceltilmiş filtre muhafazasına 
öncelikle 45 MPa basınç altında statik gerilme analizi uygulanmış ve parça üzerindeki statik gerilme 
179,3 MPa bulunmuştur. Statik gerilme dağılımı Şekil 6’da gösterilmiştir. 
 
İç çapta 2 mm inceltme uygulanmış ve statik gerilmesi 179,3 MPa bulunan ikinci tasarımın patlatma 
basıncı için analiz gerçekleştirilmiş ve patlama basıncının 148,1 MPa olduğu gözlemlenmiştir. Patlama 
basıncı 148,1 MPa bulunan muhafazaların gerilme dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir ve görüleceği 
üzere patlama yan cidarda gerçekleşmesi beklenir. 
 
40 lt/dk filtre muhafazalarının ikinci tasarımında da istenilen 135 MPa yüksek patlatma basıncı elde 
edildiği için yeni tasarımda iç yarıçapta 0,5 mm olmak üzere iç çapta 1mm inceltme işlemi daha 
gerçekleştirilmiştir. İç çapta 1 mm daha inceltilmiş filtre muhafazasına öncelikle 45 MPa basınç altında 
statik gerilme analizi uygulanmış ve parça üzerindeki statik gerilme 190,5 MPa bulunmuştur. Statik 
gerilme dağılımı Şekil 8’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. 40 lt/dk filtre muhafazası iç çapta 2mm inceltilmiş (ikinci tasarım). 
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Şekil 7. 40 lt/dk filtre muhafazası ikinci patlatma analizi gerilme dağılımı. 
 
 

 
 

Şekil 8. 40 lt/dk filtre muhafazası iç çapta 3 mm inceltilmiş (üçüncü tasarım). 
 
 

İç çapta 1 mm daha inceltme uygulanmış ve statik gerilmesi 190,5 MPa bulunan üçüncü tasarımın 
patlatma basıncı için analiz gerçekleştirilmiş ve patlama basıncının 139,5 MPa olduğu 
gözlemlenmiştir. Patlama basıncı 139,5 MPa bulunan muhafazaların gerilme dağılımı Şekil 9’da 
gösterilmiştir ve görüleceği üzere patlama yan cidarda gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 

 
 

Şekil 9. 40 lt/dk filtre muhafazası üçüncü patlatma analizi gerilme dağılımı. 
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Yüksek lisans çalışmalarına başlamadan önce yapılan analiz çalışmalarında filtre muhafazalarının iç 
taban radyüsünde gerilmeyi azalttığı ve üniformlaştırdığı için en optimum filtre iç taban radyüsünün 
R18 olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma kapsamında, daha önce elde edilen bu verilerden yola 
çıkarak, yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda 40 lt/dk filtre muhafazasının ilk tasarımının iç 
yarı çapından 1,5 mm inceltilmesine ve iç taban radyüsünün R10’dan R18’e çıkartılmasına karar 
verilmiştir. Yapılan analizler ve optimizasyonların karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir. 
 
 
Tablo 3. 40 lt/dk filtre muhafazası karşılaştırma tablosu. 
 

Özellik İlk 
Tasarım 

İkinci 
Tasarım 

Üçüncü 
Tasarım 

Optimizasyon 
Sonrası Nihai 

Tasarım 
Taban Radyüsü R10 R10 R10 R18 

Ağırlık (kg) 1,66 1,53 1,47 1,40 
Et Kalınlığı (mm) 10 9 8,5 8,5 

Statik Analiz-Maksimum Gerilme 
(45 MPa basınç altında) (MPa) 165,6 179,3 190,5 185,5 

Patlatma Akışkan Basıncı (MPa) 160,5 148,1 139,5 142,3 
 
 
3.2. Filtre Muhafazası (250 lt/dk) Tasarımı ve Optimizasyonu 
 
Bu bölümde yüksek basınç hattı filtrelerinin büyük başlığına uyumlu olan 3 farklı filtre muhafazasından 
ortanca boyu olan 250 lt/ dk filtre muhafazaları incelenmiştir. 250 lt/dk filtre muhafazasının ilk tasarımı 
Şekil 10’da verilmiştir. 

 
İlk tasarımı yapılan 250 lt/dk filtre muhafazasına öncelikle 45 MPa basınç altında statik gerilme analizi 
uygulanmış ve parça üzerindeki statik gerilme 207,2 MPa bulunmuştur. Statik gerilme dağılımı 
Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 
Statik gerilmesi 207,2 MPa bulunan ilk tasarımın patlatma basıncı için analiz gerçekleştirilmiş ve 
patlama basıncının 128 MPa olduğu gözlemlenmiştir. Patlama basıncı 128 MPa bulunan 
muhafazaların gerilme dağılımı Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 
 

 Şekil 10. 250 lt/dk filtre muhafazası ilk tasarımı. 
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Şekil 11. 250 lt/dk filtre muhafazası ilk tasarımı statik gerilme analizi. 
 
 

 
 

Şekil 12. 250 lt/dk filtre muhafazası ilk patlatma analizi gerilme dağılımı. 
 
250 lt/dk filtre muhafazalarının ilk tasarımında patlatma basıncı istenilen değerden düşük elde edildiği 
için yeni tasarımda patlatma basıncını artırmak amaçlı dışı 1 mm olmak üzere çapta 2 mm 
kalınlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Dış çapta 2 mm kalınlaştırılmış filtre muhafazasına öncelikle 45 
MPa basınç altında statik gerilme analizi uygulanmış ve parça üzerindeki statik gerilme 179,3 MPa 
bulunmuştur. Statik gerilme dağılımı Şekil 13’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 13. 250 lt/dk filtre muhafazası dış çapta 2 mm kalınlaştırılmış (ikinci tasarım). 
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Dış çapta 2mm kalınlaştırma işlemi uygulanmış ve statik gerilmesi 179,3 MPa bulunan ikinci tasarımın 
patlatma basıncı için analiz gerçekleştirilmiş ve patlama basıncının 141,8 MPa olduğu 
gözlemlenmiştir. Patlama basıncı 141 MPa bulunan muhafazaların gerilme dağılımı Şekil 14’te 
gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 14. 250 lt/dk filtre muhafazası ikinci patlatma analizi gerilme dağılımı. 
 
 
Yapılan ön analiz çalışmalarında filtre muhafazalarının iç taban radyüsünde gerilmeyi azalttığı ve 
üniformlaştırdığı için en optimum filtre iç taban radyüsünün R18 olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında, daha önce elde edilen bu verilerden yola çıkarak, yapılan optimizasyon 
çalışmaları sonucunda 250 lt/dk filtre muhafazasının ilk tasarımının dış çapından 2 mm 
kalınlaştırmaya ve iç taban radyüsünün R10’dan R18’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Yapılan 
analizler ve optimizasyonların karşılaştırılması Tablo 4’te verilmiştir. 
 
 
Tablo 4. 250 lt/dk filtre muhafazası karşılaştırma tablosu. 
 

Özellik İlk 
Tasarım 

İkinci 
Tasarım 

*Optimizasyon Sonrası 
Nihai Tasarım 

Taban Radyüsü R10 R10 R18 
Ağırlık (kg) 9,02 9,65 9,57 

Et Kalınlığı (mm) 12,5 13,5 13,5 
Statik Analiz-Maksimum Gerilme 
(45 MPa basınç altında) (MPa) 207,2 179,3 174,6 

Patlatma Akışkan Basıncı (MPa) 128 141 143,8 
 
Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerine göre filtre gövdesinde oluşan maksimum gerilmemenin 
oluştuğu yani patlamanın oluşacağı bölge ve patlama basıncı değeri, test ünitesinde gerçekleştirilen 
patlatma deneylerinde oluşan patlama bölgesi ve basınç değeri ile oldukça uyum göstermiştir 
(Şekil 15). Buradan, gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinin güvenilirliği ortaya konulmuştur. 
 
Optimizasyon sonucunda elde edilen geometrik ölçüler kullanılarak 40, 63 ve 250 lt/dk olmak üzere üç 
farklı kapasitedeki filtreler üretilmiştir (Şekil 16) ve tüm filtreler ISO 3968 ve ISO 10771-1 
standartlarına uygun olarak testleri başarıyla geçmiştir. Mesa Makina bünyesinde endüstride sık 
kullanılan hidrolik yüksek basınç hattı filtreleri için geniş aralıkta modeller başlık, siviç ve filtre 
elemanını da içerecek şekilde bitmiş ürün olarak ticarileşme aşamasındadır. 
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Şekil 15. Patlatılmış filtre modelleri. 

 

 
 

Şekil 16. Yerli olarak tasarlanıp üretilmiş yüksek basınç hattı filtreleri. 
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ÖZET 
 
Bu çalışma ile hidrolik ve pnömatik alanında kullanılan akışkan taşıyan ve değişken basınç altında 
çalışan boru bağlantılarının kelepçelenmesi için özgün tasarım ve malzemeye sahip bir ürün 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma ortamındaki korozif etkenler nedeni ile kelepçe ve bağlantı 
yollarının ömrü olumsuz etkilenmekte ve kullanıldığı yerlerde ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak için yerli üretimi olmayan korozyona karşı dirençli yeni bir bağlantı kelepçesi 
geliştirilmiştir. 
 
Bu çalışma özelinde, korozyon direncini arttırmak ve farklı kelepçe tasarımları ve kelepçe mimarisi 
(montajı) oluşturulması amacı ile katma değer ve rekabet avantajı sağlayacak alternatif kelepçe 
tasarımlarının ortaya konulması sağlanmıştır. Tasarımların doğrulama ve geçerli kılma süreçleri, 
prototip üretim ve test işlemleriyle 4000 saate kadar korozyona karşı direnç gösterebilen bir bağlantı 
kelepçesinin üretilebilirliği doğrulanmıştır. Böylelikle, çalışma kapsamında ortaya konulan tasarımların 
maliyet, fiziksel özellikler açısından indekslenmesi sağlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anti-korozyon, Bağlantı kelepçesi, Polimerik malzeme, Plastik enjeksiyon 
 
 
ABSTRACT 
 
With this study, it is aimed to develop a product with a unique design and material for the clamping of 
pipe connections that carry fluid and operate under variable pressure used in the field of hydraulics 
and pneumatics. Due to the corrosive factors in the working environment, the life of clamps and 
connection ways is adversely affected and additional costs arise where they are used. To eliminate 
this problem, a new non-domestic corrosion resistant fastening clamp has been developed.. 
 
In this study, alternative clamp designs have been obtained that will provide added value and 
competitive advantage in order to increase corrosion resistance and create different clamp designs 
and clamp architecture (assembly). A fastening clamp has been produced that resists corrosion for up 
to 4000 hours with design, design verification, prototyping and testing. Thus, the designs obtained 
within the scope of this study were indexed in terms of cost and physical properties. 
 
Key Words: Anti-corrosion, Connection clamps, Polymeric material, Plastic injection 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Polimerik malzemelerin plastik enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmesi sonucu elde edilen parçalar; 
bağlantı kelepçesi olarak raylı sistemler, otomotiv, savunma sanayi, elektronik, soğutma gibi 
sektörlerde ve farklı atmosferik şartlar (nemlilik, su buharı, basınç, vs.) altında kullanılmaktadır.  

DESIGN AND DEVELOPMENT OF CONNECTION CLAMPS WITH IMPROVED CORROSION RESISTANCE 
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Bağlantı kelepçeleri, polimerik malzemeden plastik enjeksiyon ile üretilen plastik parça, somunlu taban 
metali (kaynak plakası), cıvata mimari montajından oluşmaktadır. Bağlantı kelepçelerinde, kaynak 
somunu kullanımına gereksinimi duyulmadan, soğuk şekillendirme ile kaynak plakalarının üretimi ve 
bağlantı kelepçesinin, korozyona elverişli atmosferik şartlar altında, zamana bağlı performansı 
incelenirken korozyon direnci büyük önem taşımaktadır. Atmosfere açık çalışma ortamlarında, deniz 
taşımacılığı gemi ve denizaltı uygulamalarında kullanılan kelepçelerin mevcutlardan daha yüksek 
korozyon direncine sahip olması ve kararlılığını koruması beklenmektedir. Kelepçenin korozyon 
direncini arttırmak için ise yeni kelepçe tasarımlarının ve malzeme seçimi çalışmalarının dikkatli bir 
şekilde yapılması gerekmektedir [1-3]. Şekil 1’de birçok farklı sektörde kullanılan bağlantı 
kelepçelerinin görsellerine yer verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Plastik enjeksiyon yöntemi ile imal edilen bağlantı kelepçeleri. 
 
Deniz taşımacılığı başta olmak üzere korozyona elverişli, asit veya bazik ortamlarda kullanılan 
bağlantı kelepçelerinin sıkma boşluklarında oksijen ile birlikte nemli bölgelerin varlığı, kelepçe ile boru 
arasındaki yüzeylerde korozyon oluşumu başlatmakta ve zaman içinde ilerleyen korozyon nedeni ile 
boru-kelepçe ara yüzeyi bozunmaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Bağlantı kelepçesi ile boru arasında meydana gelen korozyon davranışı. 
 
Çalışma konusu olan yüksek korozyon direncine sahip bağlantı kelepçesi ile, kelepçe ile boru 
arasındaki bozunma-kimyasal degregasyonun (korozyonun) önlenmesi veya geciktirilmesi amacı ile;  
 

1. Yenilikçi kesite sahip kelepçe dizaynları gerçekleştirmek, 
2. Korozyon direnci yüksek malzeme seçimi yapmak, 
3. Katodik koruma gibi elektrokimyasal koruma yöntemleri uygulama esaslı çözüm önerileri 

bulunmaktadır.  
 
Bu çalışma kapsamında, hidrolik ve pnömatik alanında kullanılan, akışkan taşıyan ve değişken basınç 
altında çalışan boru bağlantılarının kelepçelenmesi sırasında yüksek verim ve potansiyel sunacak, 
korozif etkenlere karşı 4000 saate kadar yüksek korozyon direncine, geliştirilmiş fiziksel ve mekanik 
özelliklere sahip bir bağlantı kelepçesi geliştirilmiştir. Söz konusu bağlantı kelepçesi özgün tasarımı ve 
yenilikçi yaklaşımları ile yurtiçi ve yurtdışı pazarda katma değer yaratacak ve rekabetçi niteliğe sahip 
bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Tasarım ve inovasyon faaliyetlerindeki aşılması gereken zorluklar ise; teknik şartnameye göre 4000 
saat istenilen koruma süresine dayanıklı yeni hammadde ve tasarımın araştırılması, geliştirilmesi ve 
üretilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma kapsamında ise kimya, makine mühendisliği ve malzeme mühendisliği temel alanında, ürün 
kesiti tasarımı ve alternatif tasarımların oluşturulması, plastik enjeksiyon yöntemi ile üretim, 
hammadde seçimi, hammaddenin plastik enjeksiyon ile üretim sürecinin geliştirilmesi, kalıp dizaynı, 
malzeme akışı ve kalıp dolumu gibi tasarım kriterleri ve mühendislik hesaplamaları, gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirilen örnek tasarımlar ise 3 boyutlu yazıcı yardımıyla oluşturularak imalat öncesi gerekli tasarım 
revizyonları yapılmıştır. Tasarımların doğrulama ve geçerli kılınması amacı ile son olarak bir dizi test 
ve karakterizasyon çalışması gerçekleştirilerek çalışma konusu ürüne ait fiziksel ve mekanik özellikler 
sayısal olarak ortaya konulmuştur. Aşağıda çalışma sırasında takip edilen teknik ve teknolojik faaliyet 
adımları ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmiştir.  
 
2.1. Tasarım ve Modelleme 
 
Tasarım ve yenilik faaliyetlerinin en önemli noktasını tasarımın doğrulandığı ve hatta geliştirildiği 
bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik uygulamaları oluşturmaktadır. Bu yazılımları, tasarımın 
performans kriterlerine göre statik ve dinamik analizler başta olmak üzere, gerilme ve strain dağılımı, 
şekil değişimi, artık gerilmeler hakkında mühendislik bilgileri vermektedir. Özellikle spesifik konular 
üzerinde geliştirilmiş bilgisayar destekli mühendislik çözümlerinde, ürüne ait boyutsal toleranslar, kalıp 
tasarımları, kalıp montajları ve malzeme seçimi gibi konular detaylı olarak incelenebilmektedir. Bu 
projede ise CAD programı yardımı ile alternatif kesit tasarımları gerçekleştirilmesi ve bu kesitlere ait 
kalıp tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. 
 
Bu doğrultuda, bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarından yararlanılarak ürün ve ürünün 
gerçek üretim koşullarında imalat çalışmaları sırasında kullanılacak olan kalıplara yönelik tasarım 
çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve katı model verilerinin 
oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 
Alternatif tasarım kesitleri belirlenmesi, alternatif kesitlerin 3 boyutlu modellerinin oluşturulması, CAE 
ve CAD desteği ile ön tasarım doğrulama çalışmaları, hammadde seçimi, boyutlandırması ve üretime 
hazırlık şartlarının belirlenmesi, kalıp tasarımı ve geliştirmesi bu faaliyet adımının alt hedefleri 
arasında yer almaktadır. Söz konusu faaliyet adımı sırasında ürün ve kalıplara yönelik elde edilmiş 
olan katı model verileri ilgili faaliyet adımın proses çıktısını oluşturmaktadır. Şekil 3’de tasarım ve 
tasarım geliştirme faaliyetleri sonucunda bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları aracılığıyla 
geliştirilen, çalışma konusu bağlantı kelepçesinin katı model görüntüsüne yer verilmiştir.  

 
 

Şekil 3. Bağlantı kelepçesine ait katı model görüntüsü. 
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2.2. Simülasyon Destekli Tasarım Doğrulama 
 
CAD yazılımlarında belirlenen kalıp boyutlarında katı model oluşturulması, hammadde malzeme 
özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli olan veri dosyasının hazırlanması, tasarımı geliştirilen ürünün 3D 
boyutlu sonlu elemanlar çözümünün yapılması, model üretim sonuçlarından gerçek üretim için veri 
bankası oluşturulması bu faaliyet adımının alt hedefleri arasında yer almaktadır. 
 
Çalışmanın bu faaliyet adımında bir önceki iş paketi sırasında ürüne yönelik ön tasarım ve kavram 
geliştirme faaliyetleri sırasında elde edilen katı model verileri proses girdisi olarak kullanılmıştır. Bu 
kapsamda, ilgili katı model verilerinden yararlanılarak sanal simüle ortamda tasarım doğrulama 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım doğrulama çalışmaları sırasında sonlu elemanlar 
metotlarına dayalı olarak çalışan sayısal simülasyon destekli yazılımlardan yararlanılmıştır. Sanal 
ortamda gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sırasında, malzeme kompozisyonlarındaki farklılıkların 
ürünün fiziksel ve mekanik özelliklere ve özellikle korozyon direncine etkisinin araştırılması amacı ile 3 
farklı malzeme kullanılmıştır. Böylelikle, ilgili ürünün gerçek üretim koşullarında imalat adımları 
öncesinde bilgisayar ortamında üretimi sağlanmış olup, zaman, iş gücü ve enerjiden büyük oranda 
fayda sağlanmıştır. 
 
2.3. Prototip Numune Üretimi 
 
2.3.1. Plastik Enjeksiyon ile Üretim Teknolojisi 
 
Plastik enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek 
şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir [4-5]. Bu yöntem ve 
kalıp dizaynı ile çoklu ürün üretimleri gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Enjeksiyon ile üretim 
prosesinde, sıcaklık, basınç ve uygulama süresi gibi değerlerin ürün özellikleri ve geometrisine göre 
optimize edilmesi sağlanmıştır. Ürün hammaddesi ve tasarıma göre dolum ve akışkanlık özellikleri 
dikkate alınmıştır. Kalıp tasarımında ise; yerleştirme bileziği, yolluk burcu, üst kalıp ve dişi kalıp 
plakası, dişi kalıp, erkek kalıp plakası, varsa maça, destek takozu ve plakası, itici üst ve alt plaka, kalıp 
alt plakası ve yolluk çekici gibi faktörler dikkate alınarak özgün ürün tasarımlarına ait kalıp tasarımları 
gerçekleştirilmiştir. Pilot üretim faaliyetleri sırasında farklı kimyasal kompozisyonlara sahip 3 farklı 
malzeme kullanılmış olup, prototip üretim çalışmaları buna göre sürdürülmüştür. Şekil 4’de prototip 
numune üretimi sırasında kullanılan plastik enjeksiyon makinesinin görseline yer verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Prototip numune üretimi sırasında kullanılan plastik enjeksiyon makinesi. 
 
 
2.4. Test ve Karakterizasyon 
 
Gerçek üretim koşullarında imal edilen ürün üzerinde bir dizi test ve karakterizasyon çalışmaları 
gerçekleştirilerek ürüne yönelik fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi bu faaliyet adımı 
sırasında tamamlanmıştır. İlgili proje kapsamında elde edilmiş olan ürünün müşteri istek ve 
beklentilerine, kalite standardı ve gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda sırasıyla 
korozyon testleri, sıkma torku ve kaymazlık testleri gerçekleştirilmiş, profil projeksiyon altında 
incelemeleri sağlanmıştır. Korozyon dayanımının değerlendirilmesi ve kalite standartlarına 
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla 4000 saat boyunca tuz testleri gerçekleştirilmiştir. 
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İlk olarak imal edilen bağlantı kelepçesine yönelik fiziksel özellikler değerlendirilmiştir. Tablo 1’de bu 
özelliklere yer verilmiştir. Bu doğrultuda, 3 farklı kompozisyona sahip polimerik malzeme kullanılarak 
imal edilen 3 farklı ürün üzerinde sırasıyla yoğunluk, nem miktarı ve akışkanlık indeksleri belirlenmiştir. 
Bu kapsamda, her bir malzemenin yoğunluğunun 0,9 g/cm3 ve nem miktarının ise %0,2’nin altında 
kaldığı tespit edilmiştir. Akışkanlık indekslerinin ise, her bir malzeme için sırasıyla 25, 22 ve 21 g/10 
min değerinde olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Tablo 1. Farklı malzemeler kullanılarak imal edilen 3 farklı ürüne ait fiziksel özellikler. 
 

Fiziksel Özellikler Birimi Numune 1 Numune 2 Numune 3 
Yoğunluk g/cm3 0.9 0.9 0.9 

Nem Miktarı max. % <0.2 <0.2 <0.2 
Akışkanlık İndeksi (MFI) g/10 min 25 22 21 

 
 
Tablo 2’de ise farklı malzemeler kullanılarak imal edilen 3 farklı ürüne ait mekanik özelliklere yer 
verilmiştir. Bu doğrultuda, sırasıyla 3 farklı ürüne ait çekme dayanımı, elastisite modülü, çentik darbe 
dayanımı değerleri ve sıkma tork değerlerinin elde edilmesi sağlanmıştır. Ürüne ait çekme dayanımı 
değerleri incelendiğinde sonuçların 23-27 MPa arasında değiştiği belirlenmiş olup, mukavemet 
özellikleri açısından alaşım kompozisyonları arasında büyük farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. 
Elastik modül değerleri 1 ve 3 no’lu malzeme için 1500 ve 1550 MPa seviyelerinde iken, 2 no’lu 
malzeme için 1345 MPa seviyelerinde bulunmuştur. Çentik darbe testi sonuçları 1 ve 2 no’lu malzeme 
için nispeten yakın değerlerde hesaplanmış olup, bu değerler sırasıyla 13 ve 14 kJ/m2 şeklindedir. 3 
no’lu hammadde için ise çentik darbe dayanımı 80 kJ/m2 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 
imal edilen bağlantı kelepçesinin sıkma torkunun ve kaydırma direncinin belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen testlere ve bu test düzeneklerine ilişkin görsele Şekil 5. a) ve b)’de yer verilmiştir. İlgili 
testler DIN3015 standardına uygun olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Sıkma testi sonucunda 
malzemenin maksimum sıkma tork değerinin 8 N.m olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 2 kN eksenel yük 
altında boruyu kaydırmadığı doğrulanmıştır. 
 
 
Tablo 2. Farklı malzemeler kullanılarak imal edilen 3 farklı ürüne ait mekanik özellikler. 
 

Mekanik Özellikler Birimi Numune 1 Numune 2 Numune 3 
Çekme Dayanımı MPa 23 22 27 
Elastisite Modülü MPa 1500 1345 1550 

Izod Çentikli Darbe Dayanımı kJ/m2 13 14 80 

Tork Testi N.m 8 8 8 
 

 
 

Şekil 5. Sıkma ve kaydırma testlerinin gerçekleştirilmesi. 
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Çalışma kapsamında 3 farklı malzeme kullanılarak imal edilen ürünler üzerinde, korozyon 
dayanımlarının belirlenmesi amacıyla, 4000 saate kadar tuz testleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda 2 nolu malzeme kullanılarak imal edilen numune üzerinde gerçekleştirilen tuz testi 
sonucunda, 1848 saat sonunda numune üzerinde korozyon oluşumunun meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. 3 no’lu numune için bu değerin 3792 saat olduğu ve bu süre sonunda korozyon 
oluşumunun başladığı belirlenmiştir. 1 no’lu numunede ise korozyon dayanımın 8000 saate kadar 
korunduğu, bu süre sonunda korozyon oluşumunun meydana gelmediği kanıtlanmıştır. Böylelikle, 
DIN3015 standartları kapsamında 1 no’lu numunenin istenilen özelliklerin elde edilmesi konusunda 
elverişli olduğu ve yüksek potansiyel sunduğu tespit edilmiştir. 
 
Tablo 2. Tuz testi analizi sonuçları. 
 

Kimyasal Özellikler Birimi Numune 1 Numune 2 Numune 3 

Tuz Testi Analizi saat 8000  1848 3792 

 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışma kapsamında, özellikle, atmosfere açık çalışma ortamlarında, deniz taşımacılığı gemi ve 
denizaltı uygulamalarında yüksek verim ve potansiyel sunacak, gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere 
sahip, 4000 saat ve daha yüksek sürelerde korozyon dayanımı sergileyen bir bağlantı kelepçesinin 
imal edilmesi sağlanmıştır. Aşağıda detaylı sonuçlara yer verilmiştir.  
 

• Korozyon performans limitinin minimum 4000 saate uygun olacak şekilde arttırılması, 
• Boyutsal toleranslarının DIN 3015 standardında yer alan ölçüsel tolerans aralığının içinde 

olması, 
• Sıkma torkunun ile 8 N.m olması ve 2 kN Eksenel yük altında boruyu kaydırmaması, 
• Yatay olarak etki eden ortalama deney kuvvetinin 1,2 - 0,8 (kN) arasında olması, 
• Gövdelerin cıvata ile bağlanmasında uygulanacak sıkma kuvvetlerinin 8-10 (Nm) olması, 
• Kelepçe gövdesi içine konulacak elastomer insert için sertlik aralığının 80 - 90 Shore, 70-80 

Shore aralığında olması, 
• Firma tasarım ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması ve geliştirilmesi, 
• Yurt dışı müşteri teknik şartnamelerine uygun kelepçe tasarımı yapabilmesi, 
• Enerji, Marin ve benzeri sektörlerdeki pazar payının geliştirilen platform ürün sayesinde %15 

oranında arttırılması, 
• Siparişe dayalı Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri gerçekleştirerek yeni kelepçe tasarımları ve 

malzemeler geliştirilmesi, 
• Müşteri sisteminin iyileştirilerek performansının arttırılması ve müşteri bakım maliyetinin %50 

oranında azaltılması, 
 
Söz konusu çalışmanın kazanımları arasında yer almaktadır. 
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HİDROLİK ÖN YÜKLEYİCİ VALFLERDE BS EN 
12525:2000+A2:2010 STANDARDINA UYGUN OLARAK 

OPERATÖR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN SÜRGÜ 
KONTROL VE KİLİTLEME MEKANİZMASI TASARIMI 

 
 

Nilgün Koru 
Gökay Uymaz 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ön yükleyici valfler, içindeki sürgülerin hareketi ile pompadan gelen hidrolik akışkanı silindirlere 
yönlendirerek kepçe gibi ekipmanların indirme-kaldırma ve yükleme-boşaltma gibi işlevlerini yerine 
getirmesini sağlayan hidrolik elemanlardır. Ön yükleyici valfler genellikle iki tip sürgüye sahiptir. Birinci 
sürgü ön yükleyicinin bom silindirlerinin indirme-kaldırma işlevini sağlar, bunun yanında yüzdürme 
işlevini de gerçekleştirebilir. İkinci sürgü ise ön yükleyicinin kepçe silindirlerinin doldurma-boşaltma 
işlevini yerine getirir, opsiyonel olarak hızlı boşaltma (regenerative) işlevini de gerçekleştirir. Bu 
işlevleri yerine getirirken motor çalışmadığı esnada herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve 
operatör güvenliğinin sağlamak büyük önem arz etmektedir. Bu bildiride BS EN 12525:2000+A2:2010 
standardına göre operatör güvenliğinin sağlanması için bütün sürgüleri kilitleyen mekanizma 
tasarımından bahsedilmekte ve tek hareket ile kilitleme yapabilen tasarım tanıtılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Traktör, Ön Yükleyiciler, Yükleyici Valfi Kilitleme Sistemleri 
 
 
ABSTRACT 
 
Front loader valves are hydraulic elements that divert the hydraulics coming from the pump to the 
cylinders with movement of the spool, and enable equipment such as buckets to perform their 
functions such as lowering-lifting and loading-unloading. Front loader valves generally have two types 
of spools. The first spool provides the lowering-lifting function of the boom cylinders of the front loader, 
besides it can also perform the flotation function. The second spool performs the loading-unloading 
function of the bucket cylinders of the front loader, optionally also performs the regenerative function. 
While performing these functions, it is of great importance not to cause any accident while the engine 
is not running and to ensure operator safety. In this statement, the mechanism design that locks all the 
spools is mentioned in order to ensure operator safety and the design that can lock with a single 
movement is introduced according to the BS EN 12525:2000+A2:2010 standard. 
 
Key Words: Tractor, Front Loaders, Loader Valve Locking Systems 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Traktörlerde; operatör güvenliği, makine güvenliği ve süreç güvenliğini sağlamak için belirlenmiş olan 
standartlara uygun ön yükleyici valflerindeki kilitleme sistemleri birçok uygulamanın ihtiyacına göre 
farklı şekillerde tasarlanabilmektedir. 
 
Bu çalışmada manuel ve elektronik olmak üzere 2 çeşit kilitleme sistemi tanıtılmaktadır. 

SPOOL CONTROL AND LOCKING MECHANISM DESIGN TO ENSURE OPERATOR SAFETY IN ACCORDANCE WITH BS 
EN 12525:2000+A2:2010 STANDARD IN HYDRAULIC FRONT LOADER VALVES 
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2. BS EN 12525:2000+A2:2010 KAPSAMI 
 
Bu standart, tarım ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerine monte edilmek üzere tasarlanmış 
ön yükleyicilerin tasarımı ve yapımı için güvenlik gerekliliklerini ve bunların doğrulanmasını kapsar 
(2003/37/EC Direktifinde tanımlandığı gibi). 
 
Kaldırma kollarının traktöre monte edilen şasiye montajı ile ilgili tehlikeler ve ayrıca kola ataşman 
montajı için cihazlarla ilgili tehlikeler ele alınmaktadır. 
 
Şasinin traktöre montajı ile ilgili tehlikeler monte edilen ataşmanlar ve yapının mekanik mukavemet 
kaybından kaynaklanan tehlikeler hariç tutulur. [1] 
 
 
3.  TARIM TRAKTÖRLERİNDE KULLANILAN ÖN YÜKLEYİCİLER 
 
Kelime anlamıyla traktör (Tracteur) çeken demektir. Önceleri traktörler sadece çeki işleri için 
düşünülmüştür. Daha sonra, tarımda ve tarım makineleri tekniğinde ortaya çıkan gelişmeler, traktörün 
yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Günümüz traktörlerini tanımlamak gerekirse; traktör, tarımsal işlerin 
yapılmasında kullanılan bir makinedir. [2] 
 
Ön yükleyiciler,  gücünü traktör ya da iş makinalarının hidrolik sisteminden alarak çalışırlar. Sürücü 
tarafından kumanda edilirler. Yükü aldıktan sonra yükü kaldırır ve istenilen yere taşıyarak bırakırlar. 

 

Resim 3.1. Ön Yükleyicili Traktör [3] 

Ön yükleyiciler; bom, bom silindiri, kepçe, kepçe silindiri, düzleme çubuğu, bağlantı pimleri ve hidrolik 

bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.  Ön yükleyiciye kepçe yerine başka ekipmanlar da 

takılabilmektedir. [4] 

 

Resim 3.2. Ön Yükleyici Modeli [3] 
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4. ÖN YÜKLEYİCİLERDE KULLANILAN HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ 
 
Hidrolik yön kontrol valfleri, içine monte edilmiş çek valf, emniyet valfi, antişok ve antikavitasyon valfi 
gibi diğer yardımcı valfleri de içeren sürgülü valflerdir.[5]  
 
Valflerin hidrolik devreleri kullanım alanına göre paralel, tandem, seri veya bunların 
kombinasyonlarından oluşabilir. Bu valfler genellikle açık merkezlidir. Yani sürgüler nötr konumda iken 
pompa debisi tanka tahliye edilir.  
 
Ön yükleyici valfler, içindeki sürgülerin hareketi ile pompadan gelen hidroliği silindirlere yönlendirerek 
kepçe gibi ekipmanların indirme-kaldırma ve yükleme-boşaltma gibi işlevlerini yerine getirmesini 
sağlayan hidrolik elemanlardır. Genellikle iki tip sürgü mevcuttur. Birinci sürgü ön yükleyicinin bom 
silindirlerinin indirme-kaldırma işlevini sağlar, bunun yanında yüzdürme işlevini de gerçekleştirebilir. 
İkinci sürgü ise ön yükleyicinin kepçe silindirlerinin doldurma-boşaltma işlevini yerine getirir, opsiyonel 
olarak hızlı boşaltma (regenerative) işlevini de gerçekleştirir.  

 
Şekil 4.1. Mekanik Kilitlemeli Paralel Devreli Ön Yükleyici Valfi Hidrolik Şeması 

 
Resim 4.1. Mekanik Kilitlemeli Paralel Devreli Ön Yükleyici Valfi   [6] 
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Resim 4.2. Elektronik Kilitlemeli Paralel Devreli Ön Yükleyici Valfi 
 

 
 
5. ÖN YÜKLEYİCİLERDE KULLANILAN HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİNDEKİ 

KİLİTLEME SİSTEMLERİ 

Ön yükleyicilerde kullanılan hidrolik yön kontrol valflerindeki kilitleme sistemleri, ön yükleyicinin 
kullanılmadığı durumda istemsizce valfin sürgü yönlendirme kollarına temas edildiğinde ön 
yükleyicinin hareket ederek kazaya sebebiyet vermesini engellemek için tasarlanmaktadır. 
 
2 çeşit kilitleme sistemi mevcuttur. 
 
     - Manuel kilitleme sistemi 
 
    -  Elektronik kilitleme sistemi 
 
 
5.1. Manuel kilitleme sistemi 
 
Manuel kilitleme sistemleri el ile kilitleme işlevinin gerçekleştirildiği sistemlerdir.  
 
Aşağıdaki örnekte bulunan kilitleme sistemi itme-çekme hareketi ile pratik olarak çalıştırılmaktadır.  
1 konumunda kilitleme kolu serbest konumdadır ve sürgüler istenildiği şekilde yönlendirilebilmektedir. 
2 konumuna itildiğinde sürgüler hareket ettirilmek istendiğinde sürgünün önündeki engelden dolayı 
hareket ettirilemezler ve valf çalışamaz. Böylece ön yükleyicinin istem dışı herhangi bir hareket 
yapması engellenmiş olur. 

 
Resim 5.1. Ön Yükleyici Valfi Mekanik Kilitleme Sistemi Serbest Konumu 
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Resim 5.2. Ön Yükleyici Valfi Mekanik Kilitleme Sistemi Kilitli Konumu 

 

5.2. Elektronik kilitleme sistemi 
 

Elektronik kilitleme sistemleri; işlevin solenoid komponentler ile gerçekleştirildiği sistemlerdir.  
Aşağıdaki örnekte bir solenoid yardımı ile kilitleme sisteminin çalıştığı görülmektedir. 1 konumunda 
motor çalıştığı anda solenoide enerji gider pim yukarı hareket eder. Böylece sürgü yolu açılmış olur ve 
sürgü istenildiği pozisyonda hareket ettirilir. 2 konumunda motor durdurulduğunda ya da operatör 
koltuktan kalktığında solenoide giden enerji kesilir, pim yuvaya düşerek solenoid sürgü hareketini 
engellemiş olur. 

 
Resim 5.3. Ön Yükleyici Valfi Elektronik Kilitleme Sistemi Serbest Konumu 

 

Resim 5.4. Ön Yükleyici Valfi Elektronik Kilitleme Sistemi Kilitli Konumu 
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6. SONUÇ 
 
Bu bildiride BS EN 12525:2000+A2:2010 standardı şartlarına uygun olarak traktörlerin ön yükleyici 
valflerindeki kilitleme sistemi tasarımı ve operatör güvenliğine olan katkısı anlatılmıştır. Ayrıca tek 
hareket ile kilitleme yapabilen tasarım tanıtılmıştır. 
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MALZEMELER İLE TASARIM 
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ÖZET 
 
Malzeme teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte, kompozit malzemeler sanayi ve teknoloji 
uygulamalarında gittikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Kompozit malzemeler havacılık ve 
uzay, robot, kimya, inşaat ve yapı, otomotiv, elektrik-elektronik, gıda ve tarım sektörleri gibi çok çeşitli 
alanlarda kullanılabilmektedir. Son yıllarda hızla gelişen malzeme teknolojisi, diğer sektörlerde olduğu 
gibi sızdırmazlık sektöründe de kompozit özellikteki mühendislik plastiklerinin yaygın bir şekilde 
kullanılmasını sağlamıştır. Bu bildiride, mühendislik plastiklerinin gelişimi ve sızdırmazlık 
teknolojilerinde kullanım alanları ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca, sızdırmazlık sektöründe 
kullanılan mühendislik plastiği türlerinin mekanik ve tribolojik özellikleri ile sızdırmazlık performansları 
karşılaştırılıp, avantajlarına ve dezavantajlarına göre kullanım alanlarında yarattıkları farklar 
belirtilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, Sızdırmazlık elemanları, Mühendislik plastikleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Developments in material technology, composite materials have been increasingly used in industry 
and technology applications. Composite materials can be used in a wide variety of fields such as, 
aerospace, robotics, chemical, construction, automotive, electrical-electronics, food and agriculture 
industries. The rapidly developing material technology in recent years has made it possible to use 
engineering plastics widely in the sealing sector as well as in other sectors. In this paper, detailed 
information is given about the development of engineering plastics and their usage areas in sealing 
technologies. In addition, the mechanical and tribological properties and sealing performances of the 
engineering plastic types are compared, and the differences in the usage areas according to their 
advantages and disadvantages are specified. 
 
Key Words: Composite materials, Sealing elements, Engineering plastics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGN WITH COMPOSITE MATERIALS IN SEALING TECHNOLOGIES 
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1. GİRİŞ 
 
Yaşantımızı kolaylaştıran çoğu teknolojinin gelişimi, uygun malzemelerin üretilebilirliği ile yakından 
ilişkilidir. Modern dünyada hızla değişen ihtiyaçları karşılayabilmek için her geçen gün yeni 
malzemeler tasarlanıp üretilmektedir. Endüstriyel ürün tasarımlarında demir, çelik, nanoteknoloji 
ürünleri, polimerler, seramikler gibi birçok farklı malzeme kullanılmaktadır. Bir ürünün malzeme seçimi 
aşamasında ürünün görsel özelliklerinin yanında, korozyon dayanımı, mukavemeti, elektrik iletkenliği 
gibi teknik özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Teknik özellikleri açısından ön plana çıkan yeni ve 
özellikleri iyileştirilmiş ileri malzemeler ilk başlarda yalnızca mühendislik alanında kullanılsa da 
zamanla mimari, sanat ve teknolojik ürün tasarımı alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Malzeme 
alanındaki bu gelişmeler günümüzde farklı sektörlerde uygulama alanları bularak araştırma geliştirme 
yatırımları yapan firmalar tarafından verimli, dayanıklı, çevreye daha az zararlı, geri dönüştürülebilir 
malzeme tasarımları için değerlendirilmektedir.  
 
Kompozit malzemeler ortam koşullarına dayanıklı, esnek ve bağlayıcı özelliğe sahip polimer esaslı 
matris reçine ile yüksek mekanik dayanımlı takviye edici cam, karbon ve/veya kevlar gibi elyafların bir 
araya getirilmesi ile elde edilen üstün nitelikli bir mühendislik malzemesidir. Kompozit malzemeler, son 
25-30 yıl içerisinde önemli gelişmeler göstererek günlük yaşantımızda ve endüstrinin hemen her 
alanında kullanılan malzemeler haline gelmiştir. Endüstriyel ürün tasarımlarında yaygın olarak 
polimerik kompozit malzemeler olan elastomerler, termosetler ve termoplastikler kullanılmaktadır. 
Polimer malzemelerin gelişimi plastiğin özelliklerine sahip doğal malzemelerin (kauçuk, nitroselüloz, 
kolajen, galalit vb.) kullanımıyla başlamış ve ardından kimyasal olarak değiştirilmiş doğal malzemelerin 
gelişimiyle devam etmiştir. Son olarak bundan 100 yıl önce modern plastikler olarak tanıdığımız 
tamamen sentetik malzemeler geliştirilmeye başlanmıştır. Polivinil klorür (PVC) ilk olarak 1838-1872 
yılları arasında polimerleştirilmiş ve Leo Baekeland'ın 1907 yılında ilk gerçek sentetik seri üretim 
plastiğini (bakalit) yaratmasıyla önemli bir dönüm noktası yaşanarak pek çok sektörde kullanılmaya 
başlanmıştır. Polimerler, yapıları gereği çelik ve diğer konvansiyonel malzemelerden farklıdır. 
Polimerlerin düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci, düşük sürtünme katsayısı ve seri üretilebilme 
imkânı gibi avantajlı özellikleri kullanım alanlarını giderek genişletmektedir. Birçok üstün özelliğinin 
yanı sıra mekanik özellikler açısından değerlendirildiğinde sertlik, dayanıklılık gibi özelliklerinin düşük 
olması polimer malzemelerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmasına neden 
olmuştur [1; 2; 3]. 
 
Yıllar içerisinde değişen sektörel beklenti ve ihtiyaçlar, kompozitler gibi farklı fonksiyonel özellikleri bir 
arada sunabilen yenilikçi malzeme çözümlerinin endüstriyel ürün tasarımlarında kullanılmasını 
sağlamıştır. Malzeme teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, kompozit malzemeler sanayi ve teknoloji 
uygulamalarında gittikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Kompozit malzemeler sahip 
oldukları karakteristik özellikleri, düşük üretim maliyetleri, kolay şekil almaları ve amaca uygun 
üretilebilmeleri nedeniyle havacılık ve uzay, robot, kimya, inşaat ve yapı, otomotiv, elektrik-elektronik, 
gıda ve tarım sektörleri gibi pek çok alanda verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Kompozitler üzerindeki 
bilimsel çalışmalar da günümüzde yoğun bir şekilde devam etmektedir [4; 8]. Kompozit malzemelere 
yönelik araştırma faaliyetleri sadece kompozit üreticisi firmalarda değil, kullanım durumuna göre diğer 
firmalarda da sıkça yapılmaktadır. Bu faaliyetler sayesinde kompozit malzemeler ile tasarım 
sektöründe yeni çözümler üretmek ve geliştirme alternatifleri sağlamak mümkün olabilmektedir.  
 
Sızdırmazlık elemanları çok çeşitli ekipmanlarda kullanılan, hareketli veya hareketsiz makine parçaları 
arasında her türlü maddenin sızmasını önleyen elemanlardır. Sızdırmazlık elemanları, otomotivden 
havacılık sanayisine, sıhhi tesisattan petrokimya endüstrisine kadar her türlü makine ve iletim 
sisteminin en önemli parçalarındandır [1; 3]. Bu kadar yaygın kullanım alanına sahip olan sızdırmazlık 
elemanlarının malzemeleri ülkemizde genellikle ithal olarak temin edilmektedir. Çoğu zaman basit bir 
bileşen olarak görülen sızdırmazlık elemanlarının ömrü, kalitesi ve güvenilirliği sistemin genel 
verimliliği üzerinde büyük etkiler yaratır. Görünüş olarak birbirine çok benzeyen sızdırmazlık 
elemanları, ölçüm toleransı, kesit farkı, malzeme kalitesindeki farklılık gibi özelliklerden dolayı 
uygulamada beklenmeyen ve istenmeyen kötü sonuçlar yaratabilir. Plastik türevlerinin sızdırmazlık 
elemanları üretimi için kullanılması ilk kez 1937 yılında halka şeklinde olan ve kauçuktan imal edilen, 
kanallara tam ölçüsünde oturan O-ringlerin üretimi ile başlamıştır. Bununla bir silindir içinde kayan 
pistonun sızdırmazlığı güvenilir bir şekilde sağlanmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte son yıllarda 
kompozit özellikteki mühendislik plastikleri sızdırmazlık teknolojilerinde de kullanılmaya başlanmıştır 
[1; 4]. 
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2. KOMPOZİT MALZEMELER 
 
2.1. Genel Özellikler ve Kullanım Alanları  
 
İlk insanların kullandıkları malzemeler sınırlı sayıda olup, taş, ahşap, kil, deri gibi doğal özellikte olan 
malzemelerdir. Zamanla, doğal olanlardan daha üstün özelliklere sahip malzemelere ihtiyaç duyulmuş 
ve bu malzemeleri üretmek için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bir malzemenin özelliklerinin ısıl işlem 
veya başka maddelerin eklenmesi yöntemleriyle değiştirilebileceğinin keşfedilmesi ile modern ve 
karmaşık toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayan oldukça gelişmiş özelliklerde on binlerce farklı 
malzeme üretilmiştir. Malzemeler kimyasal yapılarına göre metaller, seramikler, polimerler ve 
kompozitler olmak üzere dört temel kategoride gruplandırılmaktadır. Son yıllarda geliştirilmeye 
başlanmış olan kompozit malzemeler grubu nanokompozitler, biyokompozitler ve hibrit kompozitlerden 
oluşmaktadır. 
 
Metaller, kendine özgü parlaklığı olan, yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, şekillendirilmeye 
yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren 
elementlerdir. Metaller, kendi aralarında soy metaller (altın, gümüş, platin) ve soy olmayan metaller 
(demir, çinko, alüminyum) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metal olan elementler (silisyum, bor, 
antimon, arsenik) iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal hem de ametal özelliği 
gösterir. 
 
Seramikler, metalik ve metalik olmayan elementler arasındaki bileşiklerdir. Yaygın olarak kullanılan 
seramik malzemeler arasında alüminyum oksit (alümina- Al2O3), silikon dioksit (silika- SiO2), silikon 
karbür (SiC), silikon nitrür (Si3N4) bulunur. Yaygın kullanım örnekleri; sırlı veya sırsız camsı olmayan 
çömlekler, porselenler ve tuğlalardır. Seramik malzemeler düşük elektrik iletkenliklerine sahip oldukları 
için ısı ve elektriğin geçişine karşı yalıtkandır ve yüksek sıcaklıklara, zorlu ortamlara, metallere ve 
polimerlere göre daha dayanıklıdır. Seramikler, mekanik açıdan sert ve güçlü malzemeler olmasına 
rağmen kırılmaya karşı oldukça hassastır. 
 
Polimerler, piyasada bilinen plastik ve kauçuk malzemeleri içermektedir. Birçoğu, kimyasal olarak 
karbon, hidrojen ve diğer metalik olmayan elementlerin (O, N ve Si) birleşiminden oluşan organik 
bileşiklerdir. Genellikle karbon atomlarından oluşan uzun zincirli çok büyük moleküler yapılara 
sahiptirler. Yaygın olarak bilinen polimer türleri; polietilen (PE), poliheksametilen adipamit (naylon), 
polivinil klorür (PVC), polikarbonat (PC), polistiren (PS) ve silikon kauçuktur. Polimerlerin mekanik 
özellikleri metal ve seramik malzemelerden farklıdır. Polimerler diğer malzeme türleri kadar sert ve 
güçlü değildir. Polimerlerin çoğu son derece sünek ve esnektir, bu nedenle kolayca karmaşık şekillere 
dönüştürülebilir. Polimerler, kimyasal olarak inert malzemeler olup, çoğu ortamda reaktif değildirler. 
Polimerlerin belli sıcaklıklarda yumuşama ve/veya bozulma eğilimi göstermeleri en önemli 
dezavantajlarıdır. 
 
Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla malzeme grubundan (metaller, seramikler ve polimerler) 
oluşmakta olup, malzeme bilimi açısından değerlendirildiğinde yeni ve ileri teknoloji malzemeler olarak 
adlandırılmaktadır. İki veya daha fazla malzemenin fiziksel bazı özelliklerinin (hafiflik, dayanım, 
esneklik, vb.) geliştirilmesi amacıyla birbiri içerisinde çözünmeyecek şekilde birleştirilmesiyle elde 
edilen ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemelere kompozit 
malzemeler denir. Kompozit malzemeler, tek bir malzeme grubu tarafından gösterilemeyen özelliklerin 
kombinasyonunu elde etmek ve bileşen malzemelerin en iyi özelliklerini bir araya getirmek için 
geliştirilmiş özel malzemelerdir. Çok sayıda kompozit türü, farklı metal, seramik ve polimer 
birleşimlerinden elde edilmektedir [4].  
 
Kompozit malzemeler; matris fazı ve takviye fazı olmak üzere iki farklı bileşenden meydana 
gelmektedir (Şekil 2.1). Matris fazı ana faz olup; süreklidir, esnektir, takviye malzemesini bir arada 
tutar ve uygulanan yükün homojen dağıtılmasını sağlar. Takviye faz genellikle matristen daha 
kuvvetlidir, matris içinde sürekli veya rastgele şekilde düzenlenmiş halde bulunabilir. Takviye fazının 
malzemesi fiber, partikül veya pul formunda olabilir. Takviye faz ve matris fazı arasındaki etkileşim 
kuvvetli kimyasal bağlardan zayıf sürtünme kuvvetlerine kadar farklı şekillerde olabilir [8]. 
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Şekil 2.1 Kompozitlerin yapısı [4] 
 
 
Matris faz bir polimer, metal, seramik, karbon veya biyopolimer olabilir. Polimer ve metal matrisler 
kısmen esneyebilir yapılardır, oysa seramik matrisler kırılgandırlar ve takviye malzemeler kullanılarak 
kırılmaya karşı dayanıklı hale getirilmeleri gerekir. Kompozitler, matris malzemesine göre metalik, 
polimerik ve seramik kompozitler olarak, takviye elemanına göre ise fiber, partikül, pul, dolgu ve 
tabakalı kompozitler olarak sınıflandırılmaktadır (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2 Kompozit malzemelerin sınıflandırılması 
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• Yüksek Dayanıklılık 
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• Düşük Yoğunluk 
• İyi Kesme Özelliği 
 

  Takviye Fazı  
    (Fiber / Lif) 
 

• Yüksek Dayanıklılık 
• Yüksek Sertlik 
• Düşük Yoğunluk 

      Matris Fazı 

• İyi Kesme Özelliği 
• Düşük Yoğunluk 
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Son birkaç yılda malzeme bilimi ve mühendisliği alanında kaydedilen muazzam ilerlemelere bağlı 
olarak, daha karmaşık yapıdaki özel malzemeler olan kompozit malzemeler geliştirilmeye 
başlanmıştır. Amerika’da 1930’lu yıllarda cam elyafın bulunması ile modern kompozitin üretimi 
başlamış ve cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler dünya pazarında yerini almıştır. Günümüzün ve 
geleceğin malzemesi olan kompozitler, sundukları yenilikçi çözümler ile malzeme dünyasında önemli 
bir etki yaratmıştır. Kompozitler, havacılık, uzay, inşaat, otomotiv, enerji, savunma, elektrik-elektronik, 
denizcilik ve kimya dâhil olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır. Özellikleri gereği dayanıklı, 
esnek ve hafif tasarımlara imkân sağlayan kompozit malzemeler, ulaşım araçlarında, kentsel alt ve üst 
yapılarda, elektronik donanımlarda, fiber optik sistemlerde, yüksek enerji yoğunluklu pillerde, 
lazerlerde, manyetik bilgi depolama alanlarında ve sıvı kristal ekranlar (LCD'ler) gibi yüksek teknolojik 
cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır [8]. 
 
 
2.2. Kompozit Malzeme Türleri 
 
2.2.1. Polimer Matris Kompozitler  
 
Polimer matrisli kompozitler (PMK) matris olarak bir polimer, takviye ortamı olarak da fiberler, dolgular 
ve/veya diğer takviye malzemeleri içeren kompozitlerdir. PMK’lerde matris malzemesi olarak 
termosetler ve termoplastikler, katkı malzemesi olarak ise; cam fiberler, bor fiberler, alümina fiberler, 
karbon fiberler ve kevlar fiberler kullanılmaktadır. Kompozit malzemenin özellikleri, kullanılan matris ve 
takviye elemanının özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. PMK’ler, içerisinde kullanılan katkı 
malzemesi ve polimer matrisine göre sınıflandırılmaktadır. Polimer matrisli kompozitlerin mekanik 
özellikleri Tablo 2.1’de verilmiştir [12].  
 
Tablo 2.1 Polimer matrisli kompozitlerin mekanik özellikleri [12] 

 
Polimer matrisli kompozitler, kompozit uygulamalarında en çok kullanılan kompozit türüdür. PMK’lerin 
gerilme mukavemeti, kırılma / çatlama dayanıklılığı, aşınma ve korozyon dirençleri yüksektir. PMK’lerin 
en önemli dezavantajları termal dirençlerinin düşük ve termal genleşmelerinin yüksek olmasıdır [7]. 
PMK’ler hafiflikleri, korozyon dirençleri, yanma dayanıklılıkları ve kolay montaj olabilmeleri gibi 
nedenlerle çok çeşitli alanlarda tercih edilen malzemelerdir. PMK’lerin başlıca kullanım alanları ise, 
korozyon direnci sebebiyle denizcilik uygulamaları, hafiflikleri sebebiyle spor malzemeleri ile otomotiv 
ve diğer taşımacılık endüstrileri, yanma dayanıklılıkları sebebiyle otomotiv iç dekorasyon alanları 
olarak gösterilebilir [8].  
 
 
2.2.2. Seramik Matris Kompozitler  
 
Seramik matrisli kompozitler (SMK’ler), karbon veya silisyum karbür gibi liflerle güçlendirilmiş alümina 
kalsiyum, alümina silikat gibi seramik bir matrise sahip olan kompozitlerdir. SMK'lerin avantajları 
arasında yüksek mukavemet, sertlik, yüksek servis sıcaklığı limitleri, kimyasal eylemsizlik ve düşük 
yoğunluk sayılabilir. Bununla birlikte, seramikler kendi başlarına düşük kırılma tokluğuna sahiptir. 
Çekme veya darbe yüklemesi altında ise dayanıksızdırlar. Seramiklerin silisyum karbür veya karbon 
gibi fiberlerle güçlendirilmesi, kompozitin kademeli olarak bozulmasına neden olduğu için kırılma 
tokluğunu artırır. Fiber ile seramik matrisin bu birleşimi, yüksek mekanik özelliklerin ve aşırı servis 
sıcaklıklarının istendiği uygulamalar için SMK'leri daha avantajlı hale getirir. Seramik matrisli 
kompozitlerin mekanik özellikleri Tablo 2.2’de verilmiştir [12]. 

Özellik Birim Grafit / Epoksi Cam / Epoksi Çelik Alüminyum 

Özgül Ağırlık - 1.6 1.8 7.8 2.6 

Young Modülü GPa 181 38.6 206.8 68.95 
Maksimum Çekme 

Dayanımı MPa 150 1062 648.1 234.4 

Termal Genleşme 
Katsayısı µm/m/°C 0.02 8.6 11.7 23 
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Tablo 2.2 Seramik matrisli kompozitlerin mekanik özellikleri [12] 
 

 Özellik Birim SİC / LAS SİC / CAS Çelik Alüminyum 

Özgül Ağırlık - 2.1 2.5 7.8 2.6 

Young Modülü GPa 89.63 121 206.8 68.95 
Maksimum Çekme 

Dayanımı MPa 496.4 400 648.1 234.4 

Termal Genleşme 
Katsayısı µm/m/°C 3.6 4.5 11.7 23 

 
 
Seramik matrisli kompozitler, metal ve polimer matrisli kompozitlerin kullanılamadığı yüksek 
sıcaklıktaki uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Özellikle yüksek mukavemetleri ve düşük 
yoğunlukları göz önüne alındığında SMK'lerin kullanımı daha avantajlı olmaktadır. SMK’ler genellikle 
oksitleyici ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kesici takım uçlarında kullanılmaktadır. Textron Systems 
Corporation, geleceğin uçak motorları için SCS™ monofilament fiber takviyeli seramikler geliştirmiştir 
[12]. 
 
 
 
2.2.3. Metal Matris Kompozitler  
 
Metal matrisli kompozitler (MMK), metal bir matrise sahip olan kompozitlerdir. Bu tür kompozitlerde 
kullanılan matrislere alüminyum, magnezyum, titanyum, fiberlere ise karbon ve silisyum karbür örnek 
olarak verilebilir. Metaller, tasarım ihtiyacını karşılamak üzere kendi özelliklerini artırmak veya 
azaltmak için başka bir malzeme ile takviye edilir.  MMK'lerin polimer matrisli kompozitlere göre çeşitli 
avantajları vardır. Bu avantajlar; elastikiyet, servis sıcaklığı, su tutma kapasitesi, elektrik ve termal 
iletkenlik, aşınma ve yorulma direnç değerlerinin daha yüksek olmasıdır. MMK'lerin mekanik özellikleri 
Tablo 2.3’te verilmiştir. 
 
 
Tablo 2.3 Metal matrisli kompozitlerin mekanik özellikleri [12] 
 

Özellik Birim SİC / 
Alüminyum 

Grafit / 
Alüminyum Çelik Alüminyum 

Özgül Ağırlık - 2.6 2.2 7.8 2.6 

Young Modülü GPa 117.2 124.1 206.8 68.95 
Maksimum Çekme 

Dayanımı MPa 1206 448.2 648.1 234.4 

Termal Genleşme 
Katsayısı µm/m/°C 12.4 18 11.7 23 

 
 
Metal matrisli kompozitler esas olarak çelik ve alüminyum gibi monolitik metallere göre avantajlar 
sağlamak için kullanılır. Bu avantajlar arasında, alüminyum ve titanyum gibi düşük yoğunluklu metalleri 
güçlendirerek daha yüksek özgül mukavemet, grafit gibi düşük termal genleşme katsayılarına sahip 
liflerle takviye ederek daha düşük termal genleşme katsayıları ve yüksek sıcaklıklarda mukavemet gibi 
özelliklerin korunması yer alır [12]. Bu malzemeler daha çok uzay ve havacılık alanı uygulamalarında 
kullanılmakta olup uzay teleskobu, platform taşıyıcı parçalar, uzay haberleşme cihazlarının reflektör ve 
destek parçaları kullanım yerlerine örnek olarak verilebilir [9]. 
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2.2.4. Nanokompozitler  
 
Nanokompozitler, kendini oluşturan fazlardan birinin 100 nanometreden küçük bir, iki veya üç boyuta 
sahip olduğu kompozitlerdir. Bir nanokompozit, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip en az biri 
nanomalzeme olan iki veya daha fazla malzemeden oluşur. Nanokompozit malzemeler, kendilerini 
oluşturan malzemelerin özelliklerini büyük ölçüde aşan başka özellikler sergilemek üzere 
tasarlanmıştır. Genellikle nanotüpler, nanolifler veya nanopartiküller ile takviye edilirler. Polimerik, 
metalik veya seramik bir matrise sahip olmalarına rağmen, bir polimer matris ile birlikte kullanımları 
daha yaygındır [14].  
 
Nanokompozitlerin mekanik, elektriksel, termal ve manyetik özellikleri yapılarına farklı malzemeler 
eklenerek iyileştirilebilmektedir. Böylece nanokompozit malzeme çeşitli uygulamalar için kullanıma 
uygun hale getirilmektedir. Bu nedenle nanokompozitler, son yıllarda hızla büyüyen çok işlevli 
malzemeler grubunda yer almaktadır. Nanoparçacık ile matris arasındaki moleküler düzeydeki 
etkileşimler ve çok yüksek nanoparçacık - matris ara yüzey alanının varlığı, nanokompozitlerin fiziksel 
ve mekanik özelliklerini etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. Nanokompozitler tıbbi uygulamalar, 
elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürtünmeye ve yüksek 
sıcaklıklara dayanma özelliklerinden dolayı havacılık ve uzay sektöründeki uygulamalarda da tercih 
edilmektedir [15]. 
 
 
2.2.5. Biyokompozitler 
 
Biyokompozitler, biyobozunur polimer bir matris ve biyobozunur takviye malzemelerden oluşan 
kompozitlerdir. Biyobozunur malzemeler, canlı organizmalar tarafından parçalanabilen malzemelerdir. 
Biyokompozitlerde kullanılan dolgu malzemeleri genellikle biyofiberlerdir. Biyokompozitler, biyolojik 
olarak parçalanabilir, yenilenebilir, ucuz ve doğal kaynaklardır. Bu özelliklerinden dolayı 
biyokompozitlerin çevre dostu olduğu söylenebilir. Günümüzde polimer bilimi ve teknolojisi 
yenilenebilir kaynaklardan yapılan biyokompozitlere odaklanmış durumdadır [14]. 
 
 
2.2.6. Hibrit Kompozitler 
 
Hibrit kompozitler, iki veya daha fazla farklı fiberin (karbon ve cam, karbon ve kevlar gibi) bir yapı 
içinde bir araya getirilmesiyle elde edilen kompozitlerdir. Hibrit kompozitler, konvensiyonel 
kompozitlerin üstün fiziksel ve mekanik özellikleri ile mikrofil kompozitlerin düzgün yüzey oluşumlarını 
bir araya getirmek için geliştirilmiş kompozit türleridir. Dolgu malzemesi genellikle bir mikrofil ve 
tanecik boyutu yaklaşık olarak 0,4 - 1 µm arasında olan küçük dolgulardır. Hibrit kompozitlerin fiziksel 
ve mekanik özellikleri konvensiyonel kompozitlere kıyasla daha gelişmiştir [13]. 
 
 
2.3. Dünya’da ve Türkiye’de Kompozit Kullanımı 
 
Kompozit sektörü ülkemizde, dünyadaki küresel ekonomik gelişmeler paralelinde ve diğer sektörlerde 
olduğu gibi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Türkiye’deki sektörel büyüme oranı, Avrupa ve Dünya’da 
görülen büyüme oranının üzerindedir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak 
Türkiye’de %8-%12 arası bir büyüme görülmüştür. Kompozit sektörü, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ikame malzemelerden pay alarak büyümektedir. Ülkemizdeki kompozit malzeme pazarı 
günümüzde 1,5 milyar Avro ve 280.000 tonluk bir hacime ulaşmıştır. Kompozitler katma değeri yüksek 
ürünler olup, geleceğin malzemesi oldukları için kompozit sektörü ülkemiz açısından çok önemli bir 
sektördür. Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen kişi başına düşen kompozit tüketim 
miktarlarına bakıldığında, Dünya’da 4-10 kg arasında bir dağılım izleyen bu miktar ülkemizde 3,5 kg 
düzeyindedir (Tablo 2.4). Dünyada 6,9 €/kg olan ortalama fiyat seviyesi ise ülkemizde 5,3 €/kg 
düzeyindedir [10]. 
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Tablo 2.4 Ülkelere göre kişi başına düşen kompozit tüketim miktarları [10] 
 

Ülke Kişi Başına Düşen Kompozit Tüketim Miktarı (kg) 
Benelux  10.600 

Almanya 9.100 

ABD 7.100 

Japonya 5.850 

İtalya 4.700 

İskandinav ülkeleri 4.400 

Avusturya 4.000 

Fransa 3.900 

Türkiye 3.400 

Yunanistan 3.250 

İspanya / Portekiz 3.100 

Birleşik Krallık / İrlanda 2.300 
Kaynak: 11. Kalkınma Planı Kimya Sanayii Çalışma Grubu Raporu, 2022 
 
 
Ülkemizde kompozitlerin kullanımı, 1950’li yıllarda liflerle takviye edilmiş sentetik reçinelerin endüstride 
kullanılması ile başlamıştır.1960’lı yıllarda seri üretimi yapılmış ilk yerli otomobil olan “ANADOL”un 
kaportası fiberglas malzemesinden üretilmiştir. Bu yıllarda su deposu, küvet, sıvı tankları, çatı 
levhaları, küçük boy deniz tekneleri gibi ürünlerin imalatında, basit üretim teknikleri kullanılarak 
başlayan kompozit malzeme üretimi ilerleyen yıllarda daha hızlı ve kaliteli üretim prosesleri 
kullanılarak devam etmiştir. Günümüzde ise havacılık, gemicilik, enerji gibi birçok sektörde kullanılmak 
üzere çok farklı kompozit malzemeler ve ürünler geliştirilmiştir [11]. 
 
Kompozit malzemeler; yüksek mukavemetleri, hafif olmaları, tasarım esneklikleri, elektrik yalıtımları, 
paslanmaz ve aşınmaz olmaları nedeniyle uzun süreli hizmet ömrüne sahiptir. Bunların yanı sıra 
geleneksel malzemelerden farklı olarak tek parçada kalıplama yapılabilme, uzun süre bakım 
gerektirmeden kullanılabilme, daha az maliyet ile üretilebilme ve çeşitli sektörlerde başarılı olarak 
kullanılabilme özelliklerinden dolayı ülkemizde ve dünyada çelik, alüminyum ve metal alaşımlı 
geleneksel malzemelere göre çok daha fazla tercih edilmektedir.  
 
Kompozit malzemeler dünyada en yaygın olarak taşımacılık-otomotiv (%28), yapı-inşaat (%19) ve 
elektrik-elektronik (%16) sektörlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde bu sıralama boru-tank (%36), 
taşımacılık-otomotiv (%24) ve yapı-inşaat (%21) sektörleri olarak sıralanmaktadır (Tablo 2.5). Son 
yıllarda ülkemizde ileri teknoloji ürünlerin üretiminin artması ile birlikte, özellikle rüzgâr enerjisi, uzay, 
elektrik-elektronik ve havacılık sektörlerinde daha fazla miktarda kompozit malzeme kullanımının 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkemizde yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer kompozit 
uygulamaları; karbon elyafı, boru, seracılık, otomotiv, taşımacılık, güneş enerjisi panelleri, inşaat 
donatıları, mühendislik plastikleri ve denizcilik uygulamalarıdır [10]. 
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Tablo 2.5 Sektörlerin kompozit malzeme kullanım oranları [10] 
 
Sektörler Dünya (%) Avrupa (%) Türkiye (%) 
Taşımacılık-otomotiv 28 30 24 
Yapı-inşaat 19 20 21 
Elektrik-elektronik 16 14 5 
Boru-altyapı 15 13,5 36 
Tüketici malları 8 3 3 
Rüzgâr gücü 7 12 7 
Denizcilik 3 5 2 
Savunma ve havacılık 0,5 0,5 - 
Diğer 3,5 2 2 

Kaynak: 11. Kalkınma Planı Kimya Sanayii Çalışma Grubu Raporu, 2022 
 
 
Ülkemizde kompozitler en çok termoset reçine üretimi (polyester, vinilester, epoksi), termoplastik 
reçine üretimi (poliamid-PA, polipropilen-PP, poliftalamid-PPA, Polibutilentrerefitalat-PBT), elyaflı 
(cam, karbon, kevlar) tekstil üretimi ve cam elyafı üretimi için kullanılmaktadır. Kompozit endüstrisinde 
takviye malzemesi olarak en yaygın kullanılan cam elyafı %87, karbon elyafı ise %11 oranında 
ülkemizde üretilmektedir. Reçinelerden ise doymamış polyester reçinesi ve vinilester reçine ülkemizde 
üretilirken, epoksi reçineler ile termoplastik reçineler ithal edilmektedir [10]. 
 
Bugün tüm dünyada gerek havacılık ve uzay sektöründe gerekse de otomotiv sektöründe enerji ve 
fosil yakıt kullanımının azalması, kompozit malzemelerin bu sektörlere penetrasyonu ile doğru orantılı 
olarak gelişmiştir. Bu kapsamda, kompozit malzemelerin ülkemizde daha etkin ve yaygın kullanımının 
gerçekleşmesi ile birlikte Türkiye’de kompozit üretiminin katma değeri yüksek sektörlerde de büyümesi 
mümkün olacaktır. İleri kompozitlerin ülkemizde yaygın olarak üretilmesi ile birlikte Avrupa ülkelerine 
olduğu gibi tüm dünyaya da ihracat potansiyeli artacaktır. 
 
Küresel kompozit pazarının büyüklüğü 2019 yılı itibariyle 88,4 milyar dolara ulaşmıştır. COVID-19 
salgınının neden olduğu küresel ekonomik krize bağlı olarak kompozit pazarının 2020’de 74 milyar 
dolara gerilemesine karşın tedarik zincirlerindeki toparlanma ile talebin yeniden canlanarak 2025 yılına 
kadar 112,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hızla büyüyen kompozit pazarında otomotiv 
ve ulaştırma sektörünün öncü olması ve pazar payı bakımından üstünlüğünü koruması beklenmektedir 
[16]. 
 
 
 
 
3. SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİNDE KOMPOZİT MALZEMELERİN KULLANIMI 
 
Sıvı veya gaz akışkanlar ile çalışan hareketli veya hareketsiz sistemlerde yüzeyler arasında yağ, toz, 
su gibi kirleticilerin geçişini engellemek amacı ile özel olarak tasarlanan ekipmanlar sızdırmazlık 
elemanı olarak adlandırılmaktadır. Temel olarak kullanılan sızdırmazlık elemanları; boğaz keçeleri, 
piston keçeleri, toz keçeleri, simetrik keçeler, statik keçeler, yataklama elemanları ve destek ringleridir. 
Çoğu zaman basit bir bileşen olarak görülen sızdırmazlık elemanları her türlü makine ve iletim 
sisteminin en önemli parçalarından biri olup ömrü, kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliği sistemlerin 
doğru çalışması için yüksek önem taşımaktadır. Sızdırmazlık elemanları, makine, madencilik, tarım, iş 
makineleri, otomotiv, su pompaları, gazlı amortisörler, metalurji, gıda işleme, denizcilik, savunma, 
demir-çelik, petrokimya olmak üzere hemen her sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
Son 30-40 yılda malzeme teknolojisinde yaşanan gelişmeler, sızdırmazlık elemanları performansında 
da oldukça çarpıcı gelişmeler yaratmıştır. Kompozit malzemeler, gelişen teknolojiyle birlikte son 
yıllarda sızdırmazlık teknolojilerinde de kullanılmaya başlanmış olup kullanım alanları çok geniş bir 
yelpazeye yayılmıştır. Sızdırmazlık elemanlarının kullanıldığı sektörler kompozit malzemelerin yaygın 
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olarak kullanıldığı sektörler ile aynı olduğu için kompozit malzemeler sızdırmazlık sektöründe de 
ihtiyaçlar doğrultusunda sıklıkla kullanılmaktadır [1; 2; 5]. 
 
Kompozit malzemelerin tribolojik (sürtünme, yağlama, aşınma, hafiflik) özelliklerinin çok iyi olması 
sızdırmazlık elemanı hammaddesi olarak tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Sızdırmazlık elemanı 
üretiminde hammadde olarak en çok tercih edilen kompozitler polimer matrisli olanlardır.  Kullanılan 
matris malzemesinin türüne göre sızdırmazlık elemanının özellikleri değişmektedir. Sızdırmazlık 
elemanının kullanılacağı yerin koşulları göz önünde bulundurularak Tablo 3.1’de verilen polimer türleri 
arasından matris malzemesi seçimi yapılabilir. 
 
 
Tablo 3.1 Matris malzemelerinin özellikleri 
 
Matris Polimer Adı Matris Özellikleri 

Te
rm

os
et

le
r 

Polyester (PET) 

• Mekanik ve kimyasal dayanımları iyidir. 
• Yüksek sertlik ve dayanıklılık özelliği gösterir. 
• Su emilimi çok düşüktür.  
• Kayma sürtünmesi ve kayma aşınması değerleri düşüktür. 
• 70°C’ye kadar olan sıcaklıklarda hidrolize karşı dirençlidir. 
• Alkol içeren ortamlarla temasa uygun değildir. 
• Asitlere karşı iyi kimyasal direnç gösterir. 
• İyi yapışma ve kaynaklanma kabiliyetine sahiptir. 

Epoksi 

• Yapışma gücü yüksektir, suya ve yüksek ısıya dayanıklıdır. 
• Suya, aside, yağa ve kimyasallara direnci çok iyidir, zamanla 

direnç özelliğini yitirmez, uzun ömürlüdür. 
• Mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir.  
• Islak iken 140°C, kuru iken 220°C'ye kadar ısıl dayanıma 

sahiptir. 
• Yüksek elektrik direncine sahiptir. 
• Güçlü temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır. 
• Kararma yapmaz ve kolay temizlenir. 

Fenol Formaldehit (PF) 

• Sert, esnemeyen, kırılgan özelliktedir.  
• Bazı özelliklerinin iyileştirilmesi için dolgu maddeleri ilave edilir. 
• İzolasyon özellikleri çok iyidir ve yüksek sıcaklıklara 

dayanıklıdır. 
• Kimyasal maddelere ve zayıf asitlere dayanıklıdır, su emilimi 

çok düşüktür. 

Te
rm

op
la

st
ik

le
r Poliüretan (PU) 

• Yüksek basınçlarda çalışabilen sızdırmazlık elemanlarında 
kullanılır.  

• Polar solventlere, aromatiklere, fren sıvılarına, asit ve alkalilere 
karşı direnci zayıf olup, mineral yağlara, greslere, alifatik 
hidrokarbonlara, hava ve ozona karşı oldukça dayanıklıdır.  

• -30°C ile 100°C sıcaklık aralığında kopma, yırtılma ve 
aşınmaya karşı oldukça dirençlidir. 

Politetrafloroetilen 
(PTFE) 

• -250°C gibi düşük sıcaklıklarda bile fiziksel özelliklerini 
kaybetmeden çalışabilir.  

• Erimiş alkali metaller ve yüksek reaksiyon gösteren 
kimyasallardan (florin hariç) etkilenmez. 

• Yüksek kimyasal dirence sahiptir ve çözücülerde çözünmez. 
• Kimyasala ve ısıya yüksek dayanım gerektiren çalışma 

koşullarında kullanılır. 
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Tablo 3.1 Matris malzemelerinin özellikleri (devamı) 
 

Matris Polimer Adı Matris Özellikleri 

Te
rm

op
la

st
ik

le
r 

Poliamid (PA 6) 

• Yüksek ve düşük sıcaklıklarda uzun süre kullanılabilen bir 
mühendislik plastiğidir. 

• Sert, rijit, kaygan ve iyi mekanik dayanıma sahip bir polimerdir. 
• Kimyasal direnci orta seviyededir, bazı asit ve bazlara karşı 

direnç gösterir.  
• Yüksek su emme özelliği vardır. Bu nedenle su ile temas 

edilmesi gereken alanlarda pek tercih edilmez. 
• Yüksek elektrik yalıtım özelliği sayesinde elektrik 

malzemelerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Poliamid (PA 6/12) 

• Poliamid türlerinin içinde en iyi mekanik ve fiziksel özelliklere 
sahip olanıdır. 

• Düşük su emme ve nem tutma özelliği olan bir naylondur. Bu 
özelliğinden dolayı PA 6 veya PA 6/6'dan daha az sünekliğe 
sahiptir. 

• Dişliler, kamalar, inşaat yapıları ve elektrik bileşenleri dâhil 
olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. 

• Yağlayıcı takviyesi ile aşınma direnci ve fiziksel özellikleri 
iyileştirilebilir.  

• Boyutsal kararlılık, yüksek ısı, nem ve kimyasal direnç 
gerektiren uygulamalarda kullanılmak için mükemmel bir 
malzemedir.  

Poliamid  
(PA 11&12) 
 

• Otomotiv, petrol ve gaz endüstrisi gibi endüstrilerde yaygın 
olarak kullanılan %100 biyolojik bazlı bir poliamid türüdür. 

• Üstün mekanik özelliklere sahiptir.  
• Kullanım kolaylığı ve tasarım esnekliğinden dolayı eklemeli 

imalat için kullanımı uygundur. 

Polietilen (PE) 

• En belirgin özelliği kimyasallara karşı yüksek direnç 
göstermesidir. 

• Uzunca bir raf ömrüne sahip olan gıdaların, emniyetle 
taşınacak ve dağıtılacak kimyasal maddelerin, temiz su 
borularının, çizilmelerden korunması gereken ürünlerin 
ekonomik olarak paketlenmesi için kullanılır. 

• 160ºC - 250ºC sıcaklık aralığında çalışacak uygulamalarda 
kullanılır. 

• Esneklik ve dayanıklılık özellikleri gelişmiştir, kolay işlenebilir. 
• Alev geciktirme özelliği vardır. 
• Düşük su emme özelliği vardır. 

Poliketon (PK)  

• Yarı kristal özellikte olan bir mühendislik plastiğidir.  
• İyi mekanik özelliklere ve boyutsal kararlılığa sahiptir. 
• Mükemmel aşınma ve korozyon direncine sahiptir. 
• Yüksek sıcaklık direnci gösterir.  
• Elastikiyeti yüksektir. 
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Tablo 3.1 Matris malzemelerinin özellikleri (devamı) 
 

Matris Polimer Adı Matris Özellikleri 

Te
rm

op
la

st
ik

le
r 

Poliimid (PI) 
 

• 470°C’ye kadar yüksek ısı dayanımı gösterir.  
• -270°C’ye kadar iyi kriyojenik özellikler gösterir. 
• 260°C üzeri yüksek sıcaklıklarda dahi yüksek dayanım gösterir 

ve sertlik özelliğini bozulmadan korur. 
• Mükemmel ısı ve elektrik yalıtımına sahiptir. 
• İyi işlenebilirlik özelliği vardır. 
• Kendinden alev geciktirici özelliği vardır. 

Polieter eter keton 
(PEEK)  

• Mükemmel kimyasal uyum gösteren yarı kristal bir mühendislik 
plastiğidir. 

• 260°C’ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilir ve erime noktası 
341°C civarındadır.  

• Genellikle sıcak su veya buhar ortamlarında kullanılmakta olup 
esneme ve çekme dayanımı gibi fiziksel özelliklerini büyük 
ölçüde korur.  

• Hafiftir, güçlüdür ve zorlu ortamlarda daha uzun süre dayanır. 

El
as

to
m

er
le

r 

Nitril Kauçuk (NBR) 

• Yağlara ve çözücülere karşı dirençlidir. 
• Otomobil endüstrisinde sıvı sızdırmazlığının sağlanması 

gereken yerlerde kullanılabilir. 
• Hidrolik yağ hortumları taşıyıcı bantları, yazıcı ruloları, contalar 

yaygın kullanım yerleridir. 
• Kopma dayanımı ve camsı geçiş sıcaklığı yüksektir.  
• -40°C ile 105°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır, aralıklı 

çalışmalarda 120°C’ye kadar dayanıklıdır. 

Hidrojene Nitril Kauçuk  
(H-NBR) 

• Yüksek mekanik dayanım ve aşınma direncine sahiptir. 
• -40°C ile 105°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır, aralıklı 

çalışmalarda 150°C’ye kadar dayanıklıdır. 

Florokarbon Kauçuk 
(FKM) 

• Yüksek sıcaklık ve yüksek devir (sürtünme) gerektiren 
uygulamalarda ve ağır iş makinalarında kullanılır. 

• Solventlere, kimyasallara, deterjanlara karşı dayanıklıdır. 
• Alev almayan bir kauçuktur. Isıya dayanımı -20°C ile 240°C 

arasındadır. 

Etilen Propilen 
Kauçuğu (EPDM)  

• Su geçirmeyen özelliği sayesinde yalıtımda tercih edilmeye 
başlanmış bir malzemedir. 

• -40°C ile +140°C sıcaklık aralığında dayanıklıdır. 
• Zararlı güneş ışınlarına karşı yüksek direnç gösterir. 
• Yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 
• Anti bakteriyel ve geri dönüşümlü bir ürün olması EPDM 

kauçuk malzemesini sektörde popüler ürün haline getirmiştir. 

Silikon (VMQ) 

• Silisyum elementinden kompleks seri reaksiyonlar sonucu elde 
edilen sentetik bir kauçuktur. 

• Normal kauçuklardan farklı bir yapıya sahip olduğu için 
kauçuğun modern ihtiyaçlara yetemediği yerlerde 
kullanılmaktadır. 

• -50°C ile 232°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. 
• Dinamik uygulamalar için önerilen bir malzeme değildir. 
• Sıcak havaya, UV radyasyonuna, motor ve transmisyon 

yağlarına, organik yağlara ve sıvılara karşı dayanımı yüksektir. 
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3.2. Sızdırmazlık Sektöründe Kompozit Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  
 
Sızdırmazlık sektöründe metal matrisli ve polimer matrisli kompozitlerden yapılan ürünler tercih 
edilmektedir. Metal matrisli kompozitlerden yapılan sızdırmazlık elemanlarının, yüksek elektriksel ve 
termal iletkenlik, yüksek mukavemet ve süneklik, yüksek tokluk ve iyi manyetik özellikler gösterme gibi 
avantajları bulunmaktadır. Bu ürünlerin dezavantajları ise yoğunluklarının yüksek olması ile sürtünme 
ve korozyon dirençlerinin düşük olmasıdır.  
 
Diğer grup olan polimer matrisli kompozitler; sızdırmazlık elemanlarına yüksek süneklik, kolay 
şekillendirilme ve yüksek korozyon direnci gibi önemli özellikler sağlamaktadır. Bu avantajlarının 
yanında düşük sertlik ve dayanım ile sıcaklığa bağlı olarak özelliklerinin değişmesi gibi dezavantajları 
da bulunmaktadır. Polimer matrisli ve metal matrisli kompozit malzemelerin sızdırmazlık 
uygulamalarında kullanımı için belirli bir seçim standardı bulunmamaktadır. Sızdırmazlık elemanı 
malzemesi kullanılacak ortamın özellikleri ile malzemenin özellikleri birlikte değerlendirilerek en 
avantajlı ve en uygun olacak şekilde seçilir. Sızdırmazlık sektöründe kompozit kullanımının avantaj ve 
dezavantajları Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
 
 
 

 
 

Şekil 3.1 Kompozit kullanımının avantaj ve dezavantajları 
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4. KOMPOZİTLERİN SIZDIRMAZLIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI 
 
Farklı sektörlerde kullanılan sistemlerin güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlamaya yönelik 
tasarlanan sızdırmazlık elemanlarının üretiminde ana hedef düşük sürtünme, düşük sızdırma ve uzun 
faydalı ömür sağlamaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve üretilen parçanın çalışma koşullarına 
uyum sağlayabilmesi için sızdırmazlık elemanlarının üretiminde kullanılan malzeme büyük önem 
taşımaktadır. Sızdırmazlık elemanlarının üretiminde hem metal hem de plastik malzemeler 
kullanılmaktadır. Yapılan deneysel araştırmalar sızdırmazlık sektöründe metal malzeme kullanımının 
zamanla yüksek potansiyel hasar ve güç kaybı oluşturması nedeniyle çok verimli olmadığını 
göstermiştir. Endüstriyel uygulamaların ve çalışma ortamlarının zaman içerisinde çeşitlenmesi sonucu 
sızdırmazlık sektöründe sızdırmazlığı ve dayanıklılığı artırmak için yeni malzemelere ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu durum, sızdırmazlık elemanları üretiminde kompozit malzemelere yönelimi artırmıştır 
[2]. Günümüzde sızdırmazlık elemanlarının üretiminde kullanılan çeşitli türde polimer matrisli kompozit 
bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan polimer matrisler Poliimid (PI), Polieter eter keton (PEEK), 
Politetrafloroetilen (PTFE) ve Poliamid (PA 6, PA 6/12, PA 11&12) grubudur. Bu polimerler ve bunların 
çeşitli kompozitleri kullanılarak üretilen sızdırmazlık elemanları yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve 
aşındırıcı kimyasalların kullanıldığı çalışma koşulları için verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 
 
Yüksek elektriksel yalıtkanlık, düşük sürtünme katsayısı, kimyasal maddelere karşı eylemsizlik ve kötü 
hava koşullarına dayanıklılık gibi avantajlı özelliklerinden dolayı PTFE sızdırmazlık uygulamalarında ilk 
sıralarda tercih edilmektedir [2]. Sızdırmazlık sektöründe PTFE’den sonra en çok tercih edilen 
kompozitler Poliimid (PI), Polieter eter keton (PEEK) ve Poliamid (PA)’dir. Yüksek sıcaklıklara 
dayanabilme özelliği, kimyasallara ve elektriğe karşı yüksek direnç gösterme, boyut kararlılığı ve kendi 
kendini yağlama özelliği PEEK’in sızdırmazlık elemanı üretimi için en çok tercih edilen kompozitlerden 
biri olmasını sağlamıştır. Poliimid (PI) ise, yüksek termal kararlılık, yüksek kimyasal direnç ve 
mükemmel mekanik özellikleri nedeni ile sızdırmazlık elemanı üretiminde kullanılan bir diğer popüler 
malzemedir. Poliamid (PA) ise; silikon sentetik bir kauçuk olup silisyum elementinden bir seri 
kompleks reaksiyonlar sonucu elde edilmektedir. Dinamik uygulamalar için önerilen bir malzeme 
olmamakla birlikte, sıcak havaya, UV radyasyonuna, motor ve transmisyon yağlarına karşı dayanımı 
yüksektir. Silikon normal kauçuktan farklı bir yapıya sahip olduğu için kauçuğun modern ihtiyaçlara 
yetemediği durumlarda kullanılmaktadır (Tablo 3.1) [5; 6]. 
 
Polimer matrisli kompozit malzemeler üzerine Mnif ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir 
çalışmada viskoelastisitenin valf contalarında kullanılan PTFE kompozit malzemesinin tribolojik 
özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Katkısız PTFE, karbon grafit dolgu malzemesi kullanılarak 
oluşturulmuş PTFE ve molibden disülfür (MoS2) (%5) ile cam elyafı (%15) dolgu malzemeleri 
kullanılarak oluşturulmuş PTFE kompozit contaları kullanılıp parçacıklı dolgu maddelerinin PTFE 
matrisine dâhil edilmesinin sürtünme katsayısı ve aşınma mekanizması üzerindeki etkisi 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda MoS2 (%5) ile cam elyafı (%15) dolgu malzemeleri 
kullanılmasının PTFE kompozitinin sürtünme katsayısını düşürüp aşınmayı azaltmada destekleyici 
etkisi olduğu gözlemlenmiştir [2]. 
 
Ayrıca, çalışmada PTFE’ye eklenen dolgu malzemelerinin basınç dayanımında yol açtığı değişim 
incelenmiştir. Karbon parçacıklarının varlığının, karbon-grafit dolgulu PTFE kompozite maksimum 
basınç dayanımı kazandırdığı ve aynı şekilde cam elyaf dolgulu PTFE’nin de kenetlenme kuvvetinde 
önemli bir artış olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar saf PTFE ile karşılaştırıldığında, kullanılan dolgu 
malzemelerinin PTFE matrisine dâhil edilmesi ile 0,3 mm dayatılan bir yer değiştirme için kenetlenme 
kuvvetinin %130 civarında arttığı gözlemlenmiştir. Basınç dayanımındaki bu artış, dolgu 
malzemelerinin PTFE malzeme matrisine kıyasla daha yüksek rijitlik ve ezilme mukavemeti göstermesi 
ile açıklanmaktadır [2]. 
 
Gong ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı çalışmada ise; PTFE matris olarak, Grafit, molibden 
disülfür (MoS2) ve bakır (Cu) ise katkı malzemesi olarak kullanılarak oluşturulan kompozit malzemenin 
tribolojik özellikleri incelenmiştir. Sistem sıcaklığı ve basınç etkisinin PTFE kompozit contanın 
sürtünme katsayısı ve yüzey özelliklerinde yol açtığı değişim analiz edilmiştir. Sistem sıcaklığının 
50°C, 100°C ve 130°C olduğu her üç durum için de sisteme uygulanan kuvvet artıkça sürtünme 
katsayısının azaldığı görülmüştür. Ancak sızdırmazlık yükünün artmasıyla birlikte sürtünme katsayısı 
azalmaya başlamış ve sürtünme durumu oluşmuştur. Sistem çalışma koşulları altında PTFE matrisli 
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kompozit sızdırmazlık elemanının tribolojik özelliklerindeki değişim incelendiğinde, sızdırmazlık 
elemanının yüzeyinde meydana gelen abrasif ve adeziv aşınmanın termal yorgunluk ve sistemin 
aşındırıcı etkisi ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. PTFE kompozit malzeme yüzeyinde meydana 
gelen aşınmaları azaltmak için kullanılan dolgu malzemesinin seçiminin ve malzemenin homojen 
olarak dağılmasının önemli olduğu ve bileşim ayrıntılarının optimizasyon ile mümkün olabileceği 
öngörülmüştür [5]. 
 
Gong ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptığı bir başka çalışmada ise çeşitli dolgu malzemeleri 
kullanılarak hazırlanmış PTFE, PEEK ve PI matrisli kompozit malzemelerin farklı çalışma 
ortamlarındaki sızdırmazlık performansları tribolojik ve viskoelastik özellikleri yönünden 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kurulan özel test düzeneği ile %25 bronz katkılı PTFE, %20 cam elyaf 
katkılı PEEK, %25 molibden disülfür (MoS2) ve %5 grafit katkılı PI kullanılarak üretilmiş 3 farklı tür 
sızdırmazlık elemanının yüksek basınç ve yüksek hız altındaki dinamik sızdırmazlık performansı ve 
yüzey özelliklerindeki değişimler gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda 
kullanılan katkı malzemelerinin her üç kompozit malzemenin sürtünme katsayısını düşürüp aşınmada 
azalma sağladığı görülmüştür. PTFE ve PEEK kompozitindeki düşüş PI kompozitindeki düşüşten daha 
fazladır. PTFE için kullanılan bronz dolgu maddesinin sürtünmeyi en düşük seviyeye ulaştırdığı 
görülmüştür. Sonuçlar, PTFE ve PEEK kompozitlerinin sürtünme katsayılarının PI kompozitinin %79-
90'ı seviyelerinde olduğunu göstermiştir. Sürtünme katsayıları arasındaki farkın ise çalışma esnasında 
yüzey sıcaklıklarındaki yükselmeden kaynaklandığı tespit edilmiştir. PI kompozitinin yüzey sıcaklığı en 
yüksek seviyeye ulaşmış ve dolayısıyla sürtünme katsayısı ile aşınma davranışını etkilemiştir [4]. 
  
Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, kompozitlerin dolgu malzemesi ile desteklenmesinin kullanılan 
kompozitin yapısını değiştirdiği ve malzemenin yapışma aşınması direncini artırdığı görülmüştür. 
Özellikle yüksek basınç altında PTFE malzemesinden daha yüksek aşınma direncine sahip bronz 
parçacıklarının temas bölgesinin büyük bir alanı işgal etmesi nedeniyle PTFE kompozitinde ciddi 
boyutta aşınmalar gözlemlenmemiştir. Üç farklı kompozit malzemeden üretilmiş sızdırmazlık 
elemanlarının sızdırmazlık performansları değerlendirildiğinde ise sızıntı oranları arasındaki farkın çok 
az olduğu tespit edilmiştir. Sızıntı miktarının sıvıdaki merkezkaç oranına bağlı olarak dönüş hızı ile 
doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, sızdırmazlık sektöründeki endüstriyel tasarımlarda yaygın bir kullanım alanı bulan 
kompozitlerin genel özellikleri, kullanım avantajları ve uygulama alanları ele alınmıştır. Kompozit 
malzemeler hem günlük yaşantımızın tüm alanlarında hem de teknolojiye yön veren sektörlerde 
önemli bir yer edinmiştir. Kompozit sektörü dünyada ve ülkemizde güçlü bir yükseliş trendi 
göstermektedir. Bu trendi sürdürmek için ülkemizde katma değeri yüksek olan savunma, havacılık, 
otomotiv, rüzgâr enerjisi, raylı sistemler gibi alanlarda ileri kompozit malzeme uygulamalarına öncelik 
verilmektedir. Bu sektörler aynı zamanda sızdırmazlık elemanlarının da yaygın olarak kullanıldığı 
sektörlerdir. Sızdırmazlık sektöründeki ihtiyaçlar zamanla değiştikçe sektörde kompozit kullanımı da 
yaygınlaşarak artmaya devam etmektedir. Sızdırmazlık elemanlarının özelliklerini iyileştirmek için 
polimer matrisli kompozitler yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 
Sızdırmazlık elemanlarının performansını artırmak için kullanılacak dolgu malzemesinin seçimini 
doğru şekilde gerçekleştirmek ve dolgu malzemesinin polimer matris içinde homojen dağılımını 
sağlamak gerekmektedir. Kompozitlerin sızdırmazlık teknolojilerinde farklı kombinasyonlar ile 
çeşitlendirebilme kolaylığı ve bu özelliğin gelişime açık olması, endüstriyel tasarımda yaratıcılık ve 
özgürlüğü artırmaktadır. Malzeme bilimi sayesinde yeni kompozitler geliştirmenin sınırı olmadığı gibi, 
endüstriyel tasarımın da sınırı yoktur. Bu iki olgu birbirini destekleyerek sızdırmazlık sektöründe 
kullanılan kompozitleri geliştirmeye devam edecektir.  
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TARIM TRAKTÖRLERİNDE KULLANILAN TRANSMİSYON 
KONTROL VALFİNİN TASARIMI 

 
 

Murtaza Atik 
Özay Mürkit 
Gökay Uymaz 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Transmisyon kontrol valfleri; traktör hidrolik sistemlerinde kuyruk miline hareket verme, iki çeker-dört 
çeker dönüşümü yapma, traktörün ileri geri hareket yönünü belirleme, diferansiyel kilitleme, park freni 
gibi çeşitli transmisyon fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Solenoid valfler, basınç arttırıcı valfler, 
basınç düşürücü valfler ve minimum basınç valfleri gibi kompenentlerin birlikte kullanıldığı hidrolik, 
elektro-hidrolik valflerdir. Valf üzerinde sistem basıncını ve sıcaklığını sürekli ölçen ve ECU ile sürekli 
iletişim halinde olan sensörler mevcuttur. ECU motor devrini, araç hızını ölçen sensörler ile de sürekli 
haberleşerek transmisyonu kontrol etmek için yazılımda belirtilen güvenlik ve konfor şartlarını 
sağlayan doğru yöntemleri seçer. Bildiride 140 hp traktörlerde kullanılan transmisyonun 
fonksiyonlarının kontrolü için tasarlanan trasmisyon kontrol valflerinin tasarım ve test süreçlerinden 
bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım traktörleri, Tasarım, Transmisyon kontrol valfi, Elektro-hidrolik kontrol 
 
 
ABSTRACT 
 
Transmission control valves control various transmission functions in tractor hydraulic systems such 
as moving the PTO shaft, two-wheel drive-four-wheel drive conversion, determining the direction of 
movement of the tractor backward and forward, differential locking, parking brake. Solenoid valves are 
hydraulic, electro-hydraulic valves in which components such as pressure increasing valves, pressure 
reducing valves and minimum pressure valves are used together. There are sensors on the valve that 
continuously measure the system pressure and temperature and are in constant communication with 
the ECU. The ECU constantly communicates with sensors that measure engine speed and vehicle 
speed, and selects the right methods that provide the safety and comfort conditions specified in the 
software to control the transmission. In the study, the design and testing processes of the transmission 
control valves designed for the control of the transmission functions used in 140 hp tractors were 
mentioned. 
 
Key Words: Agricultural tractor, Design, Transmission control valves, Electro-hydraulic control 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik transmisyon kontrol valfleri, selenoid valfler ve elektronik kontrol ünitesi yardımıyla, kuyruk 
miline hareket verme, iki çeker-dört çeker dönüşümü yapma, traktörün ileri geri hareket yönünü 
belirleme, diferansiyel kilitleme, park freni gibi fonksiyonları yerine getirmek için kullanılan silindirlere 
gerekli basınç uygulanmasına olanak sağlayan sistemlerdir. Bu fonksiyonları kontrol etmek için gerekli 
olan basınç genellikle 18-20 bar civarındadır. Basıncı istenilen değerlerde tutabilmek için, basınç 
arttırıcı valfler ve oransal valfler kullanılmaktadır. 

DESIGN OF TRANSMISSION CONTROL VALVE USED IN AGRICULTURAL TRACTORS 
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Elektronik kontrol ünitesi, traktörün mekanizmalarının kontrolü, kullanıcı girişlerinin tespiti, giriş hızı, 
PTO hızı, transmisyon yağ sıcaklığı ve hidrolik sistem basıncı gibi parametrelerin tespiti, tespit edilen 
bilgilerin değerlendirilmesi, arıza teşhisi ve gösterimini de içerecek şekilde uygulanmasını sağlayan 
sistemlerdir. 
 
Çalışmada 140 hp traktörlerde kullanılan, trasmisyon kontrol valflerinin ve elektronik kontrol 
sistemlerinin tasarım ve test süreçlerinden bahsedilmiştir. 
 
 
 
 
2. TRANSMİSYON KONTROL ELEMANLARI 
 
Power Shuttle transmisyon sistemi elektronik-hidrolik olarak kontrolün mümkün olduğu bir transmisyon 
sistemidir. Üzerinde bulunan kontrol ünitesi sayesinde, transmisyon fonksiyonlarını, tanımlanmış 
parametreler ve kullanıcı girişleri ile kontrolünü sağlar. 
 
Transmisyon Kontrol Valfi’nin sistem üzerindeki yeri diyagramda gösterilmiştir (Şekil 1). 
 
 

   
 

Şekil 1. Sistem blok diyagramı 
 
2.1. Transmisyon Kontrol Sistemi 

 
Sistemi oluşturan elemanlar; 
 
Transmisyon sisteminin fonksiyonelliğinin kontrolünü Transmisyon Kontrol Ünitesi sağlar. 12-24Vdc 
çalışma gerilimlerinde çalışabilirmektedir. 
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Giriş hız sensörü, transmisyon giriş mili hızını ölçer. Giriş ile çıkış arasındaki etkileşimin analizinin 
gerçekleştirilmesinde ve bu etkileşimin transmisyon fonksiyonlarına etkisini yönetmekte kullanılır. 
 
PTO hız sensörü PTO hız değerlerini okur ve ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi)’ne aktarmakla 
görevlidir. 
 
Shuttle seçme kolu aracın hareket yönünü seçmek için kullanılan elemandır. Üç anahtar konumu içerir: 
ileri, boş ve geri. Kullanıcının temel kontrol birimidir.  

 
 

Şekil 2. İleri-geri seçme kolu 
 

Debriyaj, makineyi manuel moda geçirerek ve kademeli olarak kavrama hızını kontrol etme amacı ile 
debriyaj kayma miktarını orantılı olarak kontrol edecek analog sensördür. Bağlı olduğu pedalın 
mekanik hareketini açısal olarak algılar ve ECU’ya gönderilerek transmisyonun kontrolü sağlanır. 

 
Şekil 3. Debriyaj pedalı 

 
Diğer kullanıcı arayüz girişleri, kullanıcı tarafından istemler olarak algılanması amacı ile transmisyon 
kontrol ünitesi tarafından sürekli olarak kontrol edilerek girişlerin sinyal seviyelerindeki değişimlere 
göre kontrol valfi üzerindeki yönetimin fonksiyonelliğini belirlemekte kullanılır. 
 
 
2.2. Kontrol Valfi Elemanları 

 
2.2.1. Sıcaklık Sensörü 

 
Kontrol valfi -40 ile +150°C arasında yağ sıcaklığının ölçümüne olanak sağlayan bir sıcaklık sensörü 
içerir. Sıcaklık sensörü kullanılarak yağ sıcaklığının fonksiyonlara etkisinin yönetilmesi sağlanmaktadır.  

 
Şekil 4. Sıcaklık sensörü 
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2.2.2. Basınç Sensörü 
 

Valf yağ basıncını görüntülemek için basınç sensörü içerir. 
 
Basınç sensörü kullanılarak aktivasyon basınç kaynağı basınç değerlerinin fonksiyonlara etkisinin 
yönetilmesi sağlanmaktadır. 

 
Şekil 5. Basınç sensörü 

 
2.2.3. Solenoid valfler 
 
Kontrol valfinde 3 farklı tip solenoid valf kullanımına gereksinim duyulmuştur; bunlardan ilki 
transmisyonda bulunan kavramaları aktifleştirerek güç aktarımının sağlanması için gerekli basıncı 
silindirlere ileten ve bu basıncın ayarlanmasını sağlayan oransal solenoid valflerdir. Bu valfler traktörün 
ileri, geri, kademe 1, kademe 2, PTO hareketlerine kumanda etmektedir. 3 yollu 2 konumlu, direk etkili, 
sürgülü ve basınç düşürücü özellikli ve kartuş tiplidir. İkicisi 3 yollu 2 konumlu, direk etkili, sürgülü tipte 
valflerdir. Dörtçeker ve diferansiyel kilitleme özelliklerini aktif de-aktif eden valflerdir. Üçüncüsü ise 
ikinci ile aynı teknik özelliklere sahip fakat tasarım gereği boş konumdayken farklı yollara açık olan 
valflerdir. Sistemde güvenlik amaçlı kullanılmıştır. 
 

  
 

Şekil 6. Solenoid valf ve örnek devre şeması 
 

2.2.4. Basınçlandırma Valfleri 
 

Basınç arttırıcı tip hidrolik kontrol valfleri, hidrolik sistemde tank hattına seri olarak bağlanırlar. 
Pompadan gelen tüm debi bu valf üzerinden geçer ve sistem çıkışındaki tank hattı basıncını arttırırlar. 
Oluşan basınç, selenoid valfler aracılığıyla transmisyon fonksiyonunu sağlayan silindirlere yönlendirilir. 
Tasarım gereği 2 çeşit kartriç tip, pilot uyarılı basınçlandırma valfi kullanılmıştır. 
 

           
 

Şekil 7. Basınçlandırma valfi ve örnek devre şeması[1] 
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2.2.5. Basınç Düşürücü Valfler 
 
Basınç düşürücü tip hidrolik kontrol valflerinde basınç düşürücü valfler, hidrolik sisteme paralel olarak 
bağlanır ve sistem basıncını kullanırlar. Bu tip hidrolik kontrol valflerinin kullanıldığı hidrolik sistemlerde 
sistem üzerindeki basınç değerinin minimum motor devrinde, sistemdeki dirençlerden kaynaklı basınç 
kaybı, istenen çıkış basıncından büyük olmalıdır. Basınç arttırıcı tip hidrolik kontrol valflerinde olduğu 
gibi elde edilen çıkış basıncı, selenoidler yardımıyla silindirlere iletilir. 
 
 
2.2.6. Akümülatör 
 
Hidrolik devrelerde basınç enerjisini depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda bu enerjiyi çok hızlı bir şekilde 
sisteme veren devre elemanlarıdır. Tasarımda 0.75 litrelik 210 bar çalışma basıncına dayanıklı bir 
adet akümülatör kullanılmıştır. 

 
Şekil 8. Akümülatör [2]. 

 
 
 
3. UYGULAMA YÖNTEMİ VE SONUÇLAR 
 
Transmisyon kontrol valfinin tasarımı yapılırken, traktör hareketlerini doğru bir şekilde kontrol etmeyi 
sağlamak için uygulanan yöntemler şöyledir. Öncelikle transmisyon aynı eksen üzerindeki millerin 
birbirine sıkı, hareketli, esnek veya çözülebilir şekilde kuvvet ve hareket iletimine aracılık yapan, milleri 
birleştiren makine elemanları kavrama olarak adlandırılır. Hareketsiz duran makina parçasını hareketli 
bir mil ile harekete geçirmek bir an içinde olamaz. Bu bir takım işleme ve zamana bağlıdır. Bu işleme 
kavrama işlemi denir (Şekil 3) ve analizi şöyledir. 
 

 
 

Şekil 9. Kavrama diyagramı [3] 
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a) t1 anında kavrama (sürtünme) işlemi başlar. Hareketli parça işletme devir sayısıyla dönmektedir, 
n İŞ=n1. Kavranacak parça hareketsiz, n2=0 dır ve sıfırdan n1 devir sayısına (ivmelendirilmelidir) 
getirilmelidir.  
 
b) t2 anına kadar parçalar göreceli olarak kayarlar. Bu araya devreye girme zamanı "tdg denir (Δtdg = 
t2-t1). Kayma bu zaman aralığında vardır ve t2 anından itibaren parçaların göreceli kayması durur. Bu 
arada n1 devir sayısıda frenlendiğinden, bir miktar düşüş gösterir. Devir sayısı, tahrik momentinin 
ivmelendirilen kütleye oranına göre düşer. t2 anında kavrayan parka ile kavranan parça aynı denvir 
sayısına nKa gelmiş ve kavrama işlemi bitmiştir. 
 
c) nKa dan n1 = n2 = n İŞ ye kadar geri kalan son işlem parçaların tam kavranmış halleriyle devam eder. 
Belli bir t' zamanından sonra parçalar aynı devir sayısıyla dönerler ve n1 = n2 = n İŞ olur [3]. 
 
Transmisyon tasarımında hidrolik kontrollü kavramalar kullanılmıştır. Bu kavramaların çalışma prensibi 
aşağıdaki şekil 10 ile birlikte anlatılmıştır. 
 

 
 

Şekil 10. Hidrolik kontrollü kavrama [4]. 
 
 
Kavrama sisteminde bulunan mekanizmada, basıncı kontrol edilebilen yağ 1 numaralı odaya girer. 2 
numara ile gösterilen halka şeklindeki pistonu eksen yönünde iterek balataları sıkıştırır. Bu şekilde 
kavrama sağlanmış olur. Bu gölgeye solenoid kapatılarak yağ geçişi engellenir. Yağ basıncı kalkınca 3 
numura ile gösterilen yay/yay paketleri pistonu iter ve çözülme gerçekleşmiş olur[4]. 
 
Bu teorik hesaplamaya dayanarak yapılan transmisyon tasarımında, tam kavramanın gerçekleşmesi 
için Şekil 11’da gösterildiği gibi zaman-basınç eğrisi oluşturulmuştur. 
 

 
 

Şekil 11. Tam kavramanın sağlanabilmesi için gerekli basınç-zaman değişim grafiği 
 
Sistem içerisinde, aracın hareketi için gerekli basınca ulaştırılması amacıyla kontrol valfi üzerindeki 
ilgili solenoid şekildeki gibi bir uygulama akım/zaman profili belirlenmiştir. 
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Şekil 12. Tam kavramanın sağlanabilmesi için gerekli basınç-zaman değişim grafiği 
 
 

Profil temel girdileri; 
T1, T2, T3, T4, T5 zaman değerleri profil başlangıcı itibari ile tanımlanmış sıralı uygulama zaman 
aralıkları, 
I0 başlangıç akımı ve T1 süresi ilk durum akımı, 
I1 akımı T1 süresi son durum akımı, 
I2 akımı T2 süresi son durum akımı, 
I3 akımı T3 süresi son durum akımı, 
I4 akımı T4 süresi son durum akımı, 
I5 akımı T5 süresi son durum akımı, 
I6 akımı T6 süresi son durum akımı olarak tanımlanmıştır. 
En düşük zaman aralığı 20 ms ve zaman aralık değerleri 20 ms’nin katı olacak şekilde tanımlama 
mümkün kılınmıştır. 
 
 
3.1. Testler 
 
Tasarım doğrulama adımlarında Autodesk CFD programında solenoidlerin akış analizleri yapılmıştır.  
 

 
 

Şekil 13. CFD analizinden örnek 
 
 

T1 T3 T4 T5 T6 

I1 
I2 

I4 
I3 

I6 

AKIM 

ZAMAN T2 

I0 I5 
Hard 
Normal 
Soft 
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Prototip olarak üretilen kontrol valfinin tasarım doğrulama ve fonksiyon testleri valf test tezgahında 
yapılmıştır. Tezgahta kontrol ve veri toplama amacıyla LabView yazılımı ve ürünleri kullanılmaktadır. 
Ayrıca debi, sızıntı, tank sıcaklığı ve pompa açma/kapama gibi ölçümler için analog gösterge ve tuşlar 
mevcuttur. Test aşamasında kontrol valfi Şekil 14 ve 15’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 14. Valfin test edilmesi 
 

 
 

Şekil 15. Valf ve transmisyon kontrol sisteminin testleri 
 

Tasarımı tamamlanan transmisyon kontrol valfinin görseli aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

Şekil 16. Transmisyon kontrol valfi 
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Traktörün fonksiyonlarını eksiksiz karşılaması için tasarlanan transmisyon kontrol valfinin hidrolik 
devre şeması Şekil 17’de gösterildiği gibidir. 

 
 

Şekil 17. Transmisyon kontrol valfi hidrolik devre şeması 
 
 

Belirlenen akım/zaman profili ile çalışılarak sistem üzerinde teorik sonuçlara yakınsayacak şekilde bir 
sonuç elde edilmiştir. Şekil 18 de kavrama anında sistemdeki basınçlanmanın zamana göre değişimi 
verilmiştir. Traktör üzerine monte edilen transmisyon kontrol valfinin transmisyonda ve traktörde tüm 
fonksiyonları yerine getirdiği testlerle doğrulanmıştır. 
 

 
 

Şekil 18. Kavrama anında sistemdeki basınçlanma 
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ELEKTRO-HİDROSTATİK EYLEYİCİLERDE DİNAMİK 
DİRENGENLİĞİN MATEMATİKSEL İNCELEMESİ 

 
 

Ahmet Can Afatsun 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yüksek verim başta olmak üzere birçok avantajı nedeniyle özellikle havacılık sistemlerinde pompa 
kontrollü Elektro-Hidrostatik Eyleyicilerin (EHA) kullanımı geleneksel merkezi pompalı valf kontrollü 
eyleyicilere göre yaygınlaşmaktadır. Ancak dinamik başarımları karşılaştırıldığında pompa kontrollü 
sistemlerin valf kontrollü sistemlere göre geride kaldığı görülmektedir. Havacılık standartlarında 
eyleyiciler için belirlenmiş birçok başarım ölçütü arasında, eyleyicinin periyodik bozuculara karşı yanıtı 
ile ilgilenen dinamik direngenlik de bulunmaktadır. Bu bildiride bir EHA’nın dinamik direngenlik 
karakteri matematiksel modeli üzerinden incelenmiş ve edinilen çıkarımlar sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektro-hidrostatik eyleyici, dinamik direngenlik, havacılık hidroliği. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Utilization of pump-controlled Electro-Hydrostatic Actuators (EHA) becoming more common especially 
in aerospace systems comparing to conventional valve-controlled actuators with central pumps 
because of their many advantages such as high efficiency. However, pump-controlled systems are 
inferior to valve-controlled systems in terms of dynamic performance. Among many performance 
criteria specified for actuators in aerospace standards, dynamic stiffness deals with the actuator’s 
response to periodical disturbances. In this work, dynamic stiffness characteristic of an EHA is 
investigated using its mathematical models and outcomes are presented. 
 
Key Words: Electro-hydrostatic actuator, dynamic stiffness, aerospace hydraulics. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dinamik direngenlik, bir eyleyicinin salınım yapan bir yüke karşı direnci olarak tanımlanır [1]. Havacılık 
uygulamalarında kontrol yüzeylerinin maruz kaldığı salınım halindeki aerodinamik yüklere karşı hava 
aracını kararlı tutabilmek için, kontrol yüzeyine bağlı olan eyleyicinin dinamik direngenliğinin yeterli 
seviyede olması gerekir. Bir hava aracında kontrol yüzeyi eyleyicisinin tek amacının kontrol yüzeyini 
isabetli ve gürbüz bir şekilde istenen konuma getirmek ve orada tutmak olduğu düşünülürse dinamik 
direngenliğin kritikliği anlaşılmaktadır. Bu nedenle literatürde dinamik direngenliğin incelendiği çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda genellikle dinamik direngenliğin iyileştirilmesi için 
kontrol sistemi tasarımının önemine dikkat çekilmiştir.  
 
Blaignan ve Skormin’in çalışmasında dış kuvvetlerin kestirilmesine dayanan bir ileri-beslemeli 
kontrolcü önerilmiş ve bu yaklaşımın dinamik direngenlikte kayda değer iyileşme sağladığı iddia 
edilmiştir [2]. Ayrıca dinamik direngenliğin eyleyicinin mekanik özelliklerinden ziyade kontrol sisteminin 
başarımına bağlı olduğu vurgulanmıştır. Aynı vurgu Rito ve Galatolo’nun bir hidrolik eyleyicinin 
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dinamik direngenliğinin testler ile karakterize edildiği çalışmasında da yapılmıştır [3]. Ballesteros 
vd.’nin çalışmasında da modern kontrol teknikleri kullanılarak valf-kontrollü bir eyleyicinin 
direngenliğinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır [4]. Çalışma sonucunda klasik kontrolcülerden en iyi 
sonucu PD (oransal-türevsel) kontrolcünün verdiği ve 15 Hz’e kadar iyileştirme sağlayabildiği, modern 
kontrol yöntemleriyle de başarılı sonuçlar alındığı ve piston alanının düşürülmesine olanak sağladığı 
ortaya koyulmuştur. 
 
Bu çalışmada da bir elektro-hidrostatik eyleyicinin doğrusal modeli üzerinden yapılan çıkarımlarla 
bahsedilen çalışmalara paralel sonuçlar elde edilmiştir. Doğrusal modelde elde edilen dinamik 
direngenlik ifadesinin sadeleştirilmesiyle kolayca yorumlanabilecek bir dinamik direngenlik tanımı 
türetilmiştir. Türetilen sadeleştirilmiş tanımın isabeti orijinal model ile karşılaştırılarak test edilmiştir.  
 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL İNCELEME 
 
İncelemeye doğrusal model üzerinden başlanacaktır. Doğrusal model Şekil 1’deki sadeleştirilmiş 
devre şeması temel alınarak oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi sadece ana bileşenler olan motor, 
pompa ve silindirin dinamikleri modele dahil edilmiş; akümülatör, valfler gibi yardımcı elemanların 
dinamikleri yok sayılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Doğrusal model için temel alınan devre şeması 

 
Sistemin dinamiğini yöneten denklemler şöyledir; 
 
Motorun gerilimi ve hızı arasındaki ilişki: 

 
 𝑉 𝑖𝑅 𝐿

𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑘 𝜔 0 (1)
 
Motor torku ile akımı arasındaki ilişki: 
 

 𝑇 𝑘 𝑖 (2)
 
Tork sabiti ile zıt-EMK sabiti arasındaki ilişki: 
 

 𝑘 𝑘 𝜂 (3)
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Pompanın ürettiği debi: 
 

 𝑄 𝐷 𝜔 𝐶 𝑝 𝑝 𝐶 𝑝 𝑝 2𝑝  (4)
 
Pompanın tork gereksinimi: 
 

 𝑇
𝐷 𝑝 𝑝

𝜂
 (5)

 
Pompa ve motorun hareket denklemi: 
 

 𝐽 𝜔 𝑐 𝜔 𝑇 𝑇 𝑇  (6)
 
A kolundaki basınç değişimi: 
 

 𝑝
𝛽 𝐷 𝜔 𝐶 𝑝 𝑝 𝐶 𝑝 𝑝 𝐶 𝑝 𝑝 𝐴 𝑥

𝑉 𝐴 𝑥
 (7)

 
 
B kolundaki basınç değişimi: 
 

 𝑝
𝛽 𝐷 𝜔 𝐶 𝑝 𝑝 𝐶 𝑝 𝑝 𝐶 𝑝 𝑝 𝐴 𝑥

𝑉 𝐴 𝑥
 (8)

 
Denklem sistemini sadeleştirmek için (7) ve (8) nolu denklemler paydadaki 𝐴 𝑥 terimleri yok sayılarak 
doğrusallaştırılır ve pistonun iki tarafındaki basınç farkı 𝑝 𝑝 𝑝  olarak tanımlanırsa şu ilişki elde 
edilir; 
 

 𝑝
2𝛽
𝑉

𝐷 𝜔
𝐶 2𝐶 2𝐶

2
𝑝 𝐴 𝑥  (9)

 
Silindirin hareket denklemi: 
 

 𝐴 𝑝 𝑝 𝐹 𝐹 𝑚 𝑥 𝑐 𝑥 (10)
 
Bu noktada kontrolcü dışındaki tüm bileşenlerin yönetici denklemleri yazılmıştır. Sistemin dış 
bozuculara karşı koyabilmesi için kontrolcünün devrede olması gerekir. Bu uygulamada negatif geri 
bildirimli PID kontrolcü kullanıldığı ve kontrolcünün motor gerilimini kontrol ettiği varsayılırsa, motor 
geriliminin tanımı şu hali alır (Kullanılan yön tercihlerine göre 𝑥 yönünde hareket oluşturabilmek için 
negatif gerilim uygulanması gerektiğinden eşitlik 𝑉 olarak tanımlanmıştır); 
 

 𝑉 𝐾 𝑥 𝑥 𝐾 𝑥 𝑥 𝑑𝑡 𝐾
𝑑 𝑥 𝑥

𝑑𝑡
 (11)

 
Dinamik direngenlik testinde 𝑥  her zaman sıfır olacağından ( 𝑥 𝑑𝑡 yerine kısaca 𝑥 yazılmıştır); 
 

 𝑉 𝐾 𝑥 𝐾 𝑥 𝐾 𝑥 (12)

 
Bu tanım (1) nolu denklemde yerine koyulur, durağan sürtünmeler yok sayılır (𝑇 𝐹 0) ve 
denklemler durum-uzay formunda yeniden düzenlenirse; 
 

 
𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅
𝐿

𝑖
𝑘
𝐿

𝜔
𝐾
𝐿

𝑥
𝐾
𝐿

𝑥
𝐾
𝐿

𝑥 (13)
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 𝜔
𝑘
𝐽

𝑖
𝑐
𝐽

𝜔
𝐷

𝜂 𝐽
𝑝  (14)

 𝑥
𝑐

𝑚
𝑥

𝐴
𝑚

𝑝
1

𝑚
𝐹  (15)

 

 𝑝
2𝛽
𝑉

𝐷 𝜔
𝐶 2𝐶 2𝐶

2
𝑝 𝐴 𝑥  (16)

 
Matris formu gösterimi ise şu hali alır (𝐶 ≜ 𝐶 2𝐶 2𝐶 ); 
 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑖

𝑑𝑡
𝜔
𝑥
𝑥
𝑥

𝑝 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑅
𝐿

𝑘
𝐿

𝐾
𝐿

𝐾
𝐿

𝐾
𝐿

0

𝑘
𝐽

𝑐
𝐽

0 0 0
𝐷

𝜂 𝐽
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0

0 0 0 0
𝑐

𝑚
𝐴
𝑚

0
2𝛽𝐷

𝑉
0 0

2𝛽𝐴
𝑉

𝛽𝐶
𝑉 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑖
𝜔

𝑥

𝑥
𝑥

𝑝 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0
0
0
1

𝑚
0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝐹  (17)

 
Buradan 𝑥 ile 𝐹  arasındaki transfer fonksiyonu (18)’deki formda bulunur. 
 

 
𝑋 𝑠
𝐹 𝑠

𝑝 𝑠 𝑝 𝑠 𝑝 𝑠 𝑝 𝑠
𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑

 (18)

 
Buradaki katsayıların tanımı (19) nolu denklem setinde verilmiştir. 
 

 

𝑝 𝐽 𝐿𝑉 𝜂  
𝑝 𝐽 𝑅𝑉 𝜂 𝐿𝑉 𝑐 𝜂 𝐶 𝐽 𝐿𝛽𝜂  
𝑝 2𝐿𝛽𝐷 𝑅𝑉 𝑐 𝜂 𝑉 𝜂 𝑘 𝑘 𝐶 𝐽 𝑅𝜂 𝛽 𝐶 𝐿𝑐 𝜂 𝛽 
𝑝 2𝑅𝛽𝐷 𝐶 𝑅𝑐 𝜂 𝛽 𝐶 𝜂 𝑘 𝑘 𝛽 
𝑑 𝐽 𝐿𝑉 𝜂 𝑚  
𝑑 𝐽 𝐿𝑉 𝑐 𝜂 𝐽 𝑅𝑉 𝜂 𝑚 𝐿𝑉 𝑐 𝜂 𝑚 𝐶 𝐽 𝐿𝛽𝜂 𝑚  
𝑑 2𝐽 𝐿𝜂 𝛽𝐴 2𝐿𝑚 𝛽𝐷 𝐽 𝑅𝑉 𝑐 𝜂 𝐿𝑉 𝑐 𝑐 𝜂 𝑅𝑉 𝑐 𝜂 𝑚

𝑉 𝜂 𝑘 𝑘 𝑚 𝐶 𝐽 𝐿𝑐 𝜂 𝛽 𝐶 𝐽 𝑅𝜂 𝑚 𝛽 𝐶 𝐿𝑐 𝑞𝜂 𝑚 𝛽 
𝑑 2𝐷 𝐿𝛽𝑐 2𝐷 𝑅𝛽𝑚 𝑅𝑉 𝑐 𝑐 𝜂 𝑉 𝑐 𝜂 𝑘 𝑘 2𝐴 𝐽 𝑅𝛽𝜂

2𝐴 𝐿𝛽𝑐 𝜂 𝐶 𝐽 𝑅𝛽𝑐 𝜂 𝐶 𝐿𝛽𝑐 𝑐 𝜂 𝐶 𝑅𝛽𝑐 𝜂 𝑚
𝐶 𝛽𝜂 𝑘 𝑘 𝑚  

𝑑 2𝐷 𝑅𝛽𝑐 2𝐴 𝑅𝛽𝑐 𝜂 2𝐴 𝛽𝜂 𝑘 𝑘 2𝐴 𝐷 𝐾 𝛽𝜂 𝑘 𝐶 𝑅𝛽𝑐 𝑐 𝜂
𝐶 𝛽𝑐 𝜂 𝑘 𝑘  

𝑑 2𝐴 𝐷 𝐾 𝛽𝜂 𝑘  
𝑑 2𝐴 𝐷 𝐾 𝛽𝜂 𝑘  

(19)

 
Sistemin girdisi yük kuvveti, çıktısı piston konumu olduğu için transfer fonksiyonu 𝑋 𝑠 𝐹 𝑠⁄  şeklinde 
bulunur. Ancak direngenlik N/m cinsinden tanımlandığı için bu çalışmada transfer fonksiyonu ters 
çevrilerek 𝐹 𝑠 𝑋 𝑠⁄  şeklinde değerlendirilmiştir. Bu durumda EHA’nın dinamik direngenliği (20)’deki 
gibi olur. 
 

 
𝐹 𝑠
𝑋 𝑠

𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑 𝑠 𝑑
𝑝 𝑠 𝑝 𝑠 𝑝 𝑠 𝑝 𝑠

 (20)
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Dinamik direngenlik yük kuvveti frekansının bir fonksiyonu olduğu için, değerini bir Bode diyagramı 
üzerinden incelemek uygundur. Tablo 1’de değişkenlerin sayısal hesaplarda kullanılacak tipik 
değerleri verilmiştir. Şekil 2’de, () nolu denklemde verilen sistemin Tablo 1’deki değerlerle çizilmiş 
Bode diyagramı verilmiştir. Bode diyagramlarında genellikle girdi ve çıktı sinyalleri arasındaki genlik 
oranı incelenirken, burada dinamik direngenliğin değeri incelendiği için dikey eksen dB cinsinden değil 
direngenliğin birimi olan kN/mm cinsinden verilmiştir. Görüldüğü gibi EHA’nın başarımının kritik olduğu 
frekans seviyelerinde en düşük direngenlik 1 Hz çevresinde gözlemlenmekte ve ~15 Hz’te en yüksek 
seviyesine ulaşmaktadır. Sonrasında ~1000 Hz’e kadar düşerek devam ederken 1000 Hz sonrasında 
hızlıca tekrar yükselmektedir. 900 Hz’ten sonra, 1 Hz’teki değerinden daha düşük seviyeler görülse de 
burası EHA için kontrol edilebilir frekans seviyelerinin çok üzerinde olduğundan, en düşük seviye 1 
Hz’te kabul edilip bu nokta üzerinden değerlendirme yapılabilir. 
 
 
Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan tipik değerler 
 

Parametre Değer Birim 
𝛽 1,555 GPa 

𝑘  0,4522 Nm/A 
𝜂  0,85 - 

𝑅 2,73 Ohm 
𝐿 1,5∙10-5 H 

𝐽  3∙10-3 kg∙m2 
𝑐  1,4∙10-3 Nm/(rad/s) 
𝐷  6,4 cc/devir 
𝜂  0,89 - 
𝐴  2,2∙10-3 m2 
𝑉  2,6∙10-4 m3 
𝑚  1,25 kg 
𝑐  50 N/(m/s) 

𝐶  0,021 (L/dk)/bar 
𝐾  50 V/mm 
𝐾  19 V/(mm∙s) 
𝐾  0,84 V/(mm/s) 

 
Şekil 2. Tipik değerlerle çizilmiş dinamik direngenliğin girdi frekansına göre değişim grafiği 
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Matematiksel yorumlamanın yapılabilmesi için () ve (19) verilen tanımların sadeleştirilmesi gerekir. 
Sadeleştirme işlemine öncelikle (19)’daki tanımlardan başlanmıştır. Her bir katsayının tanımındaki 
terimlerden, en büyük terimden en az 1 mertebe küçük olan terimler yok sayılarak sadeleştirme 
yapılmıştır. Sadeleştirme sonrasında katsayıların tanımları şöyle olmuştur; 
 

 

𝑝 𝐽 𝐿𝑉 𝜂  
𝑝 𝐽 𝑅𝑉 𝜂  
𝑝 𝑉 𝜂 𝑘 𝑘 𝐶 𝐽 𝑅𝜂 𝛽 
𝑝 2𝑅𝛽𝐷 𝐶 𝜂 𝑘 𝑘 𝛽 
𝑑 𝐽 𝐿𝑉 𝜂 𝑚  
𝑑 𝐽 𝑅𝑉 𝜂 𝑚  
𝑑 𝐽 𝜂 2𝐿𝛽𝐴 𝑅𝑉 𝑐 𝑉 𝜂 𝑘 𝑘 𝑚  
𝑑 2𝐴 𝐽 𝑅𝛽𝜂  
𝑑 2𝐴 𝜂 𝑘 𝛽 𝐴 𝑘 𝐷 𝐾  
𝑑 2𝐴 𝐷 𝐾 𝛽𝜂 𝑘  
𝑑 2𝐴 𝐷 𝐾 𝛽𝜂 𝑘  

(21)

 
Sadeleştirme sonrası çizilen Bode diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. Görüldüğü gibi yapılan 
sadeleştirmeler sonucunda grafikte hiçbir kayda değer değişiklik olmamıştır. 

 
Şekil 3. Sadeleştirilmiş katsayılarla orijinal transfer fonksiyonunun çıktılarının karşılaştırılması 

 
 
Sonraki adımda sadece bölgesel minimumun gözlemlendiği 1 Hz çevresindeki direngenliğe 
odaklanmak amacıyla (20)’de verilen transfer fonksiyonunu sadeleştirilmesine geçilmiştir. Bode 
diyagramındaki genliğin incelenmesi için transfer fonksiyonunda 𝑠 yerine 𝑗𝜔 yazılırsa transfer 
fonksiyonu şu hali alır; 
 

 
𝐹  𝑗𝜔
𝑋  𝑗𝜔

𝑑 𝑑 𝜔 𝑑 𝜔 𝑑 𝜔 𝑗 𝑑 𝜔 𝑑 𝜔 𝑑 𝜔
𝑝 𝜔 𝑝 𝜔 𝑗 𝑝 𝜔 𝑝 𝜔

 (22)

 
Burada da 𝜔 1 𝐻𝑧 için parantez içindeki terimlerin kendi aralarında büyüklük karşılaştırması 
yapılarak en büyük terimden en az 1 mertebe daha küçük olan terimler yok sayılıp sadeleştirme 
yapılırsa transfer fonksiyonu (23)’teki hale gelir. 
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𝐹 𝑗𝜔
𝑋 𝑗𝜔

≅
𝑑 𝑑 𝜔 𝑗𝑑 𝜔

𝑝 𝜔 𝑗𝑝 𝜔
 (23)

 
Pay ve payda 𝑝 𝜔 𝑗𝑝 𝜔 ile genişletildiğinde; 
 

 
𝐹 𝑗𝜔
𝑋 𝑗𝜔

≅
𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑗 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔

𝑝 𝜔 𝑝 𝜔
 (24)

 
olur. Tekrar bir sadeleştirme yapılırsa; 
 

 

𝐹 𝑗𝜔
𝑋 𝑗𝜔

≅
𝑑 𝑝 𝜔 𝑗 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔

𝑝 𝜔
𝑑
𝑝

𝑗 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔
𝑝 𝜔

 
(25)

 
En düşük dinamik direngenlik bu fonksiyonun 𝜔 1 Hz’deki büyüklüğüdür; 
 

 𝐹 𝑗𝜔
𝑋 𝑗𝜔

≅
𝑑
𝑝

𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔 𝑑 𝑝 𝜔
𝑝 𝜔

 (26)

 

Yine Tablo 1’deki değerler 𝜔 1 Hz ile birlikte yerine koyulursa  teriminin  

teriminden yaklaşık 50 kat büyük olduğu görülür. Bu nedenle   terimi de yok 
sayılıp 𝑑  ve 𝑝 ’in tanımları yerine koyulursa 1 Hz’deki dinamik direngenlik tanımı son halini aşağıdaki 
gibi alır; 
 

 
𝐹 𝑗 ∙ 1 𝐻𝑧
𝑋 𝑗 ∙ 1 𝐻𝑧

≅
𝑑
𝑝

2𝐴 𝐷 𝐾 𝜂 𝑘
2𝑅𝐷 𝐶 𝜂 𝑘 𝑘

 (27)

 
Orijinal transfer fonksiyonu ile 1 Hz’deki dinamik direngenlik 14,14 kN/mm bulunurken (bkz. Şekil 2), 
(27)’deki sadeleştirilmiş dinamik direngenlik tanımı ile 14,05 kN/mm bulunmaktadır. Görüldüğü gibi 
sonuçlar birbirine oldukça yakın olduğundan (27)’deki tanımın yorumlama için kullanılması uygundur. 
 
(27)’deki dinamik direngenlik tanımı kontrolcünün oransal katsayısı 𝐾  ile EHA’ya ait fiziksel 
parametrelerden oluşturmaktadır. İlk olarak kontrolcü özelinde bir değerlendirme yapılırsa, dinamik 
direngenliğin 𝐾  ile doğru orantılı olduğu görülür. Bu durum, sistemi kararsız yapmayacak en büyük 
oransal katsayının seçilmesinin dinamik direngenliğin en iyileştirilmesi için doğru olduğu anlamına 
gelir. Ancak unutulmamalıdır ki bu tanım 1 Hz için türetilmiştir. Kontrolcüye yapılan müdahalelerin 
diğer frekanslardaki etkisine ayrıca dikkat edilmelidir. Şekil 3’e bakıldığında 0,2 Hz ile 1 Hz arasında 
dinamik direngenliğin bu tanımda bulunan değerde sabit kaldığı görülür. 0,2 Hz’in altındaki 
frekanslarda (20)’deki orijinal transfer fonksiyonunun 𝑑  terimi, yani kontrolcünün integral katsayısı 
baskın hale gelmektedir. 1 Hz’ten daha büyük frekanslarda ise 𝑑  terimi, yani türevsel kontrolcü 
katsayısının da içinde bulunduğu terimin etkinliğinin arttığı görülmektedir.  
 
Kontrolcünün farklı durumlarında dinamik direngenliğin nasıl değiştiğinin gözlemlenmesi için Şekil 
4’teki grafik çizilmiştir. Grafik ve (20)’deki transfer fonksiyonu birlikte yorumlanırsa; 
 

1. Yaklaşık 100 Hz’ten sonra kontrolcünün dinamik direngenlik üzerinde anlamlı bir etkisi 
kalmamakta, direngenlik tamamen sistemin ataleti ile sağlanmaktadır. 

2. 0,2 Hz’ten daha düşük frekanslarda integral kontrolcünün etkinliği görülmektedir. İntegral 
kontrolcü devreden çıkarıldığında küçük frekanslardaki (<0,5 Hz) direngenlik 1 Hz’teki ile aynı 
olmaktadır. 

3. 1 Hz sonrasında türevsel kontrolcünün etkisi görülmeye başlamaktadır. Sadece oransal 
kontrolcünün kullanıldığı durumda dinamik direngenlik 6 Hz’e kadar sabit devam ederken, 
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PID kontrolcü kullanıldığında 1 Hz’ten sonra artmaya başlamaktadır. Ayrıca yaklaşık 6 Hz’ten 
sonra oransal kontrolcü dinamik direngenliğe olumsuz etki etmekteyken, türevsel kontrolcü de 
devrede olduğunda 100 Hz’e kadar dinamik direngenlikte iyileşme sağlandığı görülmektedir. 
Oransal kontrolcünün belli bir frekanstan sonra olumsuz etki göstermesi Şekil 5’teki faz grafiği 
ile açıklanabilir. Sadece oransal kontrol kullanıldığı durumda 0,1-100 Hz aralığında girdi ile 
çıktı arasında faz farkı bulunmaktadır. Şekil 4’te bu aralığa dikkat edildiğinde kontrolcü 
olmayan durumdaki dinamik direngenlikteki artışın, sadece oransal kontrolcü olan duruma 
yansımadığı görülür. 6 Hz’ten sonra ise oransal kontrolcülü durumda, kontrolcünün olmadığı 
duruma göre daha kötü başarım gözlemlenmiştir. Yük kuvveti ile hareket yönü arasındaki faz 
farkı, oransal kontrolcü sebebiyle bu aralıkta kontrolcünün dış kuvvet lehine çalışmasına 
sebep olmuştur. 

4. Daha önce de belirtildiği gibi kontrol edilebilir bölgedeki en düşük direngenlik 1 Hz çevresinde 
gözlemlenmektedir. Bu nedenle dinamik direngenlik hesapları ve testleri için bu bölge kritiktir. 

 
Şekil 4. Kontrolcünün farklı durumları için dinamik direngenliğin karşılaştırılması 

 

 
Şekil 5. Kontrolcünün farklı durumları için faz farkının karşılaştırılması 

D
in

am
ik

 d
ire

ng
en

lik
 (k

N
/m

m
)

Fa
z 

fa
rk

ı (
de

r)



  ______________________________________  501  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

Tekrar (27)’ye dönülürse 𝐾  dışında kalan tüm parametrelerin sistemin fiziksel özellikleri olduğu 
görülür. Bunlar tanımda bağımsız değişkenler olarak belirse de aslında her biri birbirinin ve EHA 
üzerindeki gereksinimlerin fonksiyonudur. Bu yüzden serbest bir şekilde değiştirilemezler.  
 
Örneğin piston alanı 𝐴 ’nin artışı dinamik direngenliği artırsa da, aynı pompa motor çifti için silindir 
hızını düşürecektir. Pompa deplasmanı 𝐷 ’nin ise dinamik direngenliğin iyileştirilmesi için düşürülmesi 
gerekir. Aslında, aynı motor kullanılmaya devam edilebilirse pompa deplasmanını düşürmek dinamik 
direngenliği artırır. Ancak deplasman düşünce debi gereksinimini karşılamak için motorun daha hızlı 
çalışabilmesi gerekir. Bu nedenle 𝑘 , 𝑘 , 𝑅 gibi tüm motor parametreleri aslında 𝐷 ’nin fonksiyonudur. 
Pompanın kaçak katsayısı 𝐶  ile mekanik verimi 𝜂  ise zaten EHA’dan bağımsız olarak sırasıyla en 
düşük ve en yüksek tutulmaya çalışılırlar ve böyle olması dinamik direngenliğe olumlu etki yapar. 
Özetle, EHA’nın fiziksel parametreleri dinamik direngenlik dışındaki gereksinimlerle belirlenirler. 
Dolayısıyla dinamik direngenliği iyileştirmek için temel olarak kontrolcü tasarımına odaklanılması 
gerekir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Doğrusal matematiksel model üzerinden yapılan çalışma ile bir elektro-hidrostatik eyleyicinin dinamik 
direngenliğini etkileyen parametreler ortaya koyulmuştur. Buna göre, dinamik direngenlik öncelikle 
girdi frekansının bir fonksiyonudur ve etkin kontrol edilebilir bölge yaklaşık olarak 40 Hz’in altındadır. 
40 Hz’in üstünde kontrolcünün anlamlı bir etkisi olmayıp, dinamik direngenlik büyük oranda (100 
Hz’ten sonra sadece) sistemin ataleti ile sağlanmaktadır. Kontrolcünün baskın olduğu bölge ise 
yaklaşık 7 Hz ve altı olarak görülmektedir. Kontrol edilebilir bölgede en düşük dinamik direngenlik 
değeri 1 Hz çevresinde gözlemlenmiştir. Bu neden dinamik direngenlik özelinde yapılan hesapların 1 
Hz için yapılması uygundur.  
 
1 Hz çevresinde geçerli olacak sadeleştirilmiş bir dinamik direngenlik tanımı türetilmiştir. Bu tanımda 
kontrolcünün oransal katsayısı ile EHA’nın çeşitli fiziksel parametrelerinin etkin olduğu görülmüştür. 
Fiziksel parametreler dinamik direngenlik dışındaki gereksinimler tarafından dikte edildiğinden dinamik 
direngenliğin iyileştirilmesi için kontrolcüye odaklanılması gerektiği yorumu yapılmıştır. Edinilen 
çıkarımlar literatür bilgileri ile uyumludur. 
 
 
 
 
GELECEK ÇALIŞMALAR 
 
Burada yapılan çalışmanın geliştirilmesi için sürtünmeler, valfler ve akümülatör gibi yardımcı 
bileşenlerin dinamikleri, pompanın ölü bölgesi gibi doğrusallığı bozan etkilerin dahil edildiği bir 
doğrusal olmayan benzetim oluşturulup daha gerçekçi hesaplar yapılacaktır. Bulunan sonuçlar gerçek 
sistemde yapılacak testler ile kıyaslanıp benzetimlerin isabet oranı sorgulanacaktır. 
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numarası ile desteklenen “Akıllı, Kompakt ve Yedekli bir Elektro-Hidrostatik Eyleyici Sisteminin 
Geliştirilmesi” projesi kapsamında yapılmıştır. 
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SEMBOLLER 
 
Parametre Açıklama 

𝐴  Pistonun alanı 
𝑐  Pistonun sönümleme katsayısı 
𝐶  Silindir odaları arasındaki kaçak katsayısı 
𝑐  Motor ve pompanın toplam sönümleme katsayısı 
𝐶  Sistemin bileşke kaçak katsayısı 
𝐶  Pompanın iç kaçak katsayısı 
𝐶  Pompanın dış kaçak katsayısı 
𝐷  Pompa deplasmanı 
𝐹  Pistona etki eden durağan sürtünme kuvveti 
𝑖 Motorun armatürü üzerindeki akım 

𝐽  Motor ve pompanın toplam ataleti 
𝐾  Kontrolcünün türevsel katsayısı 
𝑘  Motorun zıt-EMK sabiti 
𝐾  Kontrolcünün integral katsayısı 
𝐾  Kontrolcünün oransal katsayısı 
𝑘  Motorun tork sabiti 
𝐿 Motorun indüktansı 

𝑚  Piston kütlesi 
𝑝  Silindirin A odasındaki basınç 
𝑝  Silindirin B odasındaki basınç 
𝑝  Silindirin odaları arasındaki basınç farkı 
𝑝  Pompanın dış basıncı 
𝑅 Motor armatürünün direnci 
𝑇  Motor ve pompaya etki eden toplam durağan sürtünme torku 
𝑇  Pompa tarafından kullanılan tork 
𝑇  Motor tarafından sağlanan tork 
𝑉 Motor gerilimi 
𝑉  Piston orta konumda iken silindirin bir odasındaki akışkan hacmi 
𝑥 Pistonun konumu 

𝑥  Pistonun konum hedefi 
𝛽 Hidrolik yağın esneme katsayısı 

𝜂  Pompanın mekanik verimi 
𝜂  Motorun verimi 

𝜔 Motorun dönme hızı 
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Erhan Erbay 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Helikopterin temel manevra kabiliyetleri, helikopterin ana rotoruna bağlı her bir pal açısının kontrol 
edilerek istenen kuvvetlerin elde edilmesiyle sağlanmaktadır. Pal açıları kontrolü, ana rotor üzerindeki 
mekanizmalarla; bu mekanizmaların konum kontrolü ise, ana rotor hidrolik kontrol eyleyicileri 
vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu çalışmada; bir helikoptere ait ana rotor hidrolik kontrol sisteminin lineer 
olmayan matematiksel modeli MATLAB®/Simulink® programları ile türetilmiş, modele ait benzetim 
sonuçları elde edilmiş ve bu sonuçlar, ilgili kontrol sistemini aynı ölçekte yansıtan bir test 
düzeneğinden elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Matematiksel model içerisine; pilot girdileri ile 
kontrol eyleyicilerinin çıktıları arasındaki kinematik model, birbiriyle özdeş olan her bir silindirin hidrolik 
sistem modeli ve iletim mekanizması modeli, eyleyici çıktıları neticesinde elde edilen helikopter yalpa 
plakasına ait yunuslama ve yuvarlanma açılarının hesaplamaları dâhil edilmiştir. Test düzeneği; uçuş 
kontrol eyleyicileri, her bir eyleyiciyi yüklemek için kullanılan dış yükleme eyleyicileri ve pilot girdilerini 
temsil etmek için kullanılan pilot girdi eyleyicilerinden oluşmaktadır. Test düzeneğinde toplam 5 farklı 
frekansta tek bir genlik değeri için veri toplanmıştır. Elde edilen veri benzetim modeliyle elde edilerek 
iki veriye ait genlik ve faz diyagramları kıyaslanmıştır. Karşılaştırma sonucunda, sistem modelinin 
doğrulaması yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Helikopter Rotor Kontrolü, Hidrolik Kontrol, Sistem Dinamiği, Kinematik 
Modelleme 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fundamental manoeuvring capabilities of a helicopter is provided by obtaining desired forces via 
controlling blade angles that are connected to helicopter main rotor. Blade angle are controlled via 
mechanisms on the main rotor and position control of these mechanisms are performed via main rotor 
hydraulic control actuators. In this research, nonlinear mathematical model of a helicopter main rotor 
hydraulic control system is obtained by using MATLAB®/Simulink®, simulation results are obtained 
using this model and the results are compared with the ones in an experimental test setup that reflects 
the corresponding control system one by one scale. Mathematical model includes kinematic model 
between pilot inputs and control actuator outputs, hydraulic model and transmission mechanism 
involved in each cylinder that are exact among each other, calculation of pitch and roll angles of 
swashplate which are obtained as a result of actuator outputs. Test setup consists of flight control 
actuators (FCA), external load actuators (ELA) to load FCAs and pilot input actuators (PIA) to 
represent pilot inputs. Data is collected from test setup for 5 different frequency levels in a unique 
amplitude value. Corresponding data is also obtained with simulation and compared in terms of 
amplitude and phase. As result of the comparison, verification of the model is performed. 
 
Key Words: Helicopter Rotor Control, Hydraulic Control, System Dynamics, Kinematic Modeling 

MODELING AND TEST RIG VALIDATION OF A HELICOPTER MAIN ROTOR HYDRAULIC CONTROL SYSTEM 
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1. GİRİŞ 
 
Helikopterin uçuş görevini icra etmesi için gereken kaldırma kuvvetleri, rotor üzerine bağlı paller 
tarafından üretilir. Pallerin dönüş esnasında farklı açılarla kontrol edilmesi sayesinde, uçuş görevi icra 
edilebilir. Pallerin kanat açılarının kontrol uygulamasında hidrolik kontrol sistemleri sıklıkla 
kullanılmaktadır. İlgili açıların kontrol uygulamasında hidrolik güç sisteminin kullanılmasının başlıca 
sebepleri aşağıda listelenmiştir: 
 

1. Pallerin çok yüksek yükler altında çalışması 
2. Hidrolik eyleyicilerin yük altında tutunabilme kuvvetinin yüksek olması 
3. Ayarlanabilir kontrol valfi sayesinde hassas kontrol yapılabilmesi 
4. Hidrolik sistemlerin hata oranının az olması 
5. İstenen pilot girdilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmesi 

 
Ana rotor pallerinin istenilen açı değerine getirilmesi işlemi, hidrolik silindir konumlarını ilgili pallere 
ileten mekanizmalar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu mekanizmaların bütünü rotor sistemini 
meydana getirmektedir.  
 
 
1.1 Rotor Mekanik Elemanları 
 
Helikopter ana rotor sisteminde, sistemin çalışmasını ve mekanizmanın tamamlanmasını sağlayan 
belli başlı temel elemanlar bulunmaktadır. Bu temel elemanlar, ana fonksiyonları ile tanımları aşağıda 
açıklanmış ve Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Ana Rotor Genel Görünümü ve Temel Elemanları [1] 
 
 
Ana Rotor Palleri: Helikopterin gerekli kaldırma kuvvetini, aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sağlayan 
elemandır. Uçuş esnasında pal açısının artışı, daha fazla kaldırma kuvvetine yol açmaktadır. Bunun 
yanı sıra, çevresel şartlara bağlı olan düzensiz yükler ve aerodinamik yükler doğrudan pallere etki 
etmektedir. 
 
Ana Rotor Göbeği: Ana rotor pallerinin mekanik olarak montajlandığı yapısal parçadır.  
 
Yunuslama Bağlantısı: Pallerin, yunuslama açısının kontrol edildiği bağlantılara verilen addır. 
Yunuslama bağlantılarının toplam sayısı ile toplam pal sayısı eşit olup, her bir palin açısı yalnızca ilgili 
yunuslama bağlantısı ile sağlanmaktadır. 
 
Yunuslama Boynuzu: Yunuslama bağlantısından gelen doğrusal yer değiştirmeyi pallere açısal 
değişim olarak ileten aktarım elemanıdır. 

Ana Rotor Göbeği 

Yunuslama Bağlantısı 

Kontrol Kolu 

Yunuslama Boynuzu 

Sabit Yalpa Plakası 

Ana Rotor Pali 

Ana Rotor Pali 

Ana Rotor Pali 

Kontrol Kolu 
Döner Yalpa Plakası 
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Döner Yalpa Plakası (DYP): Her bir yunuslama bağlantısının konumunun belirlenmesini sağlar. 360° 
dönüş esnasında açısal konuma göre, o noktadan geçen bağlantının konumu; dolayısıyla kontrol ettiği 
pal açısının değeri belirlenmiş olur. Yani, yunuslama bağlantısı dönüş devam ettiği sürece devamlı 
değişkenlik gösteren bir konum değeri kazanacak şekilde kontrol edilmiş olur. 
 
Sabit Yalpa Plakası (SYP): DYP’nin yunuslama, yuvarlanma ve dikey yöndeki oryantasyonlarını 
belirleyen elemana verilen addır. Döner plaka ile sabit plaka arasında bilyeli yatak bulunmaktadır. 
Sabit yalpa plakasının yukarıdaki belirtilen serbestlik derecelerindeki oryantasyonu ise, üç farklı 
kontrol eyleyicisinin konum çıktılarını plakaya ileten kontrol kolları aracılığıyla sağlanmaktadır. Üç farklı 
kontrol eyleyicisine ait farklı konumların çeşitli kombinasyonları ile SYP’nin o anki oryantasyonu, bir 
başka deyişle DYP’nin oryantasyonu belirlenmiş olur. 
 
 
1.2 Kontrol Girdileri ile Rotor Arasındaki Kinematik İlişki 
 
Bir helikopterin ana rotor pal açıları kontrol etmek için kokpit içerisinde iki adet girdi kolu 
bulunmaktadır. Bu kollara “Saykılık” ve “Kolektif” adı verilir. İki girdi kolu kullanılarak toplamda 3 farklı 
girdi verilebilmektedir. Bunlar; yukarı-aşağı kolektif (𝑥𝑥1), boylamsal saykılık (𝑦𝑦1) ve yanal saykılıktır 
(𝑦𝑦2). Kolektif, SYP’nin dikey eksendeki hareketini kontrol etmek için kullanılır. SYP’nin dikey eksendeki 
hareketi sayesinde, tüm pallerin eşit miktarda ve aynı anda hatve açısı artırılır. Boylamsal saykılık, 
SYP’nin yunuslama serbestlik derecesindeki hareketini kontrol etmek için kullanılır. Yanal saykılık ise 
SYP’nin yuvarlanma serbestlik derecesindeki hareketini kontrol etmek için kullanılır. SYP’nin her bir 
serbestlik derecesindeki hareketi, birbirlerine 120° aralıkla yerleştirilen ve kol uçlarından SYP’nin her 
bir köşesine bağlanan üç adet uçuş kontrol eyleyicisine (UKE) deplasman verilmesi sayesinde 
gerçekleşir. UKE’lerin SYP çevresinde yerleşimi Şekil 2’de gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Ana Rotor SYP Tepeden Görünümü ve UKE Yerleşimi 
 

Her bir kontrol girdisi ile bu girdiler sonucunda eyleyicilerde elde edilecek konumlar arasında oransal 
bir ilişki bulunmaktadır. Ön UKE’nin konumu 𝐷𝐷1, sol UKE’nin konumu 𝐷𝐷2 ve sağ UKE’nin konumu 𝐷𝐷3 
olarak ifade edilirse, uçuş kontrol girdileri ile konumlar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi oluşur.  
 

𝐷𝐷1 =
𝑑𝑑ℎ

𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆
𝑥𝑥1 −

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆𝐶𝐶𝐿𝐿

𝑦𝑦1 

 

(1) 
 

𝐷𝐷2 =
𝑑𝑑ℎ

𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆
𝑥𝑥1 +

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3�𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑦𝑦2 +

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3� 𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆𝐶𝐶𝐿𝐿
𝑦𝑦1 

 

(2) 
 

Rotor Merkezi 

Ön UKE 

SYP Gövdesi 

ÖN 

Sağ UKE 

Sol UKE 

Yunuslama 
Ekseni (𝛼𝛼) 

Yuvarlanma
Ekseni (𝛽𝛽) 
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𝐷𝐷3 =
𝑑𝑑ℎ

𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆
𝑥𝑥1 −

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3�𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑦𝑦2 +

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3� 𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆𝐶𝐶𝐿𝐿
𝑦𝑦1 (3) 

 
İlgili denklemlerden de anlaşılabileceği üzere yanal saykılık girdisi, ön UKE konumunda herhangi bir 
değişime yol açmamaktadır. Teorik olarak SYP’nin, eyleyiciler hareket ettikçe konumunu 
değiştirebilmesi için bir esneme hareketi yapması gereklidir. Ancak, böyle bir esneklik mümkün 
olmadığı için UKE’ler hareket esnasında göz ardı edilebilecek bir miktarda eğilirler. Bu eğilmenin göz 
ardı edilmesi %0,4’lük bir hataya sebebiyet verdiğinden bu çalışmada dikkate alınmamıştır. İlgili 
denklemlerde 𝑑𝑑ℎ hatve kolunun uzunluğunu, 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 yunuslama bağlantısının rotor merkezine olan yatay 
uzaklığını, 𝑅𝑅𝑆𝑆 ise eyleyici hareket ekseninin rotor merkezine olan yatay uzaklığını ifade eder. Şekil 3’te 
ilgili uzunluklar daha ayrıntılı ifade edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Ana Rotor Palleri Hatve Açılarının Mekanik Kontrolüne Ait Temel Geometriler 
 
 
1.3 Yalpa Plakasına Ait Yatma Açılarının Belirlenmesi 
 
Önceki kısımlarda da belirtildiği üzere, yalpa plakasının 3 serbestlik derecesinde hareketi 
bulunmaktadır. Dikey eksen serbestlik derecesindeki hareketini bulmak için, kolektif girdisi belirli bir 
katsayı ile doğrudan çarpılır. Bir diğer tarafta ise, SYP’nin yunuslama ve yuvarlanma serbestlik 
derecelerindeki hareketi açı değeri olarak bulunmaktadır ve eyleyici konumları kullanılarak bu açı 
değerleri elde edilir. Aşağıdaki formüllerde sırasıyla yunuslama (𝛼𝛼) ve yuvarlanma (𝛽𝛽) açılarının, 
silindir konumları cinsinden ifadesi yazılmaktadır.  
 

𝛼𝛼 = arcsin�
2 �𝐷𝐷1 −

(𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷3)
2 �

3𝑅𝑅
� . �

−1, 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,1 < 0
1, 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,1 ≥ 0 

 

(4) 
 

𝛽𝛽 = arcsin�
2|𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷3|

√3𝑅𝑅
� . �

−1, 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,2 < 0
1, 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,2 ≥ 0 (5) 

  

Döner Yalpa Plakası Yörüngesi 

Sabit Yalpa Plakası 
Yörüngesi 

Yunuslama 
Bağlantısı 

ÖN 

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑑𝑑ℎ 

𝑅𝑅𝑆𝑆 

UKE 

0° 

90° 

180° 

270° Yunuslama 
Ekseni (𝛼𝛼) 

Yuvarlanma Ekseni (𝛽𝛽) 



  ______________________________________  508  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,1 = 𝐷𝐷1 −
(𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷3)

2
 

 
(6) 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,2 = 𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷3 (7) 
 
İlgili denklemlerde dikkat edilebileceği üzere, yunuslama açısı tüm silindirlerin konum değerlerine bağlı 
olarak bulunurken; yuvarlanma açısı yalnızca sağ ve sol silindirlerin konum değeri kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Çünkü, yuvarlanma girdisi verilirken ön silindirin konumunda herhangi bir değişiklik 
olması beklenmemektedir. 
 
 
2. MATEMATİKSEL MODELLEME 
 
UKE’ler; içerisinde pilottan gelen girdiyi alan bir girdi noktası, silindir konumundan alınan geri 
beslemenin alındığı bir silindir konum noktası ve bu girdiyle geri beslemenin toplanarak valfe iletildiği 
valf girdi noktasını içerisinde barındırırlar. Temel olarak; ilgili valf girdisini üreten bir mekanizma, ana 
kontrol valfi (AKV) ve çıktı üreten hidrolik silindirden meydana gelirler. Silindir, ilgili elemanları 
kullanarak rotor mekanizmasına girdi vermektedir. Rotorun dinamik modeli ise, indirgenmiş eşdeğer 
dinamik bir modele dönüştürülüp bu şekilde kullanılmaktadır. Bu bölümde; eyleyici içerisindeki 
mekanizma, hidrolik model, rotor eşdeğer modeli ve bu modelin hidrolik silindir üzerindeki etkisi 
modellenerek incelenecektir. 
 
 
2.1 Eyleyici Mekanizması 
 
Eyleyici içerisinde; pilot girdisi (𝑥𝑥𝑖𝑖), otomatik pilot girdisi (𝑥𝑥𝑐𝑐) silindir geri beslemesi (𝑥𝑥𝑠𝑠) ve valf girdisi 
(𝑥𝑥𝑣𝑣) arasındaki ilişkiyi belirleyen bir mekanizma bulunmaktadır. Eyleyici içerisindeki mekanizma Şekil 
4’te gösterilmektedir. İlgili mekanizma, pilot girdisi ile otomatik pilot girdisinin eş zamanlı olarak 
çalışabilmesine imkân tanımaktadır. Otomatik pilot girdisi, uçuş kontrol bilgisayarından kontrol ediliyor 
olup bir eyleyici tarafından aktarılmaktadır. Bu eyleyiciye “Stabilite Eyleyicisi” adı verilir. Ancak, Şekil 
4’te gösterilmesine ve olası bir girdinin valf girdisine etkisini belirlemek için denklem türetmeleri 
yapılmış olsa da stabilite eyleyicisinden gelen otomatik pilot girdisi bu çalışmada 0 olarak alınmıştır. 
Bunun sebebi, otomatik pilot ile yapılacak olan kontrolün helikoptere ait dinamik modeli de içermesi 
gerekliliğinden kaynaklanmadır. Eyleyiciye ait türetimler ise aşağıda verilmiştir. 
 
İlk olarak silindir geri besleme bağlantı noktası sabitlenmiş kabul edilerek, pilot girdisinin toplama 
noktası olan (𝑥𝑥𝑣𝑣,𝑡𝑡) ile valf ilk girdisi (𝑥𝑥𝑣𝑣,1) arasındaki ilişki bulunur. 
 

𝑥𝑥𝑣𝑣,1 =
𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)(𝑑𝑑 + 𝑓𝑓)
𝑥𝑥𝑣𝑣,𝑡𝑡 (8) 

 
Devamında, otomatik pilot girdisi (𝑥𝑥𝑐𝑐)  ile valf ilk girdisi (𝑥𝑥𝑣𝑣,1) arasındaki ilişki bulunur. 
 
𝑥𝑥𝑣𝑣,1 =

𝑐𝑐𝑑𝑑
(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)(𝑑𝑑 + 𝑓𝑓)

𝑥𝑥𝑐𝑐 (9) 

 
Takiben, pilot tarafından gelen kombine girdi, silindir geri beslemesi ve pilot referans girdisi olarak 
ifade edilir. 
 

𝑥𝑥𝑣𝑣,𝑡𝑡 =
𝑏𝑏

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) 𝑥𝑥𝑖𝑖 +
𝑎𝑎

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) 𝑥𝑥𝑠𝑠 (10) 

 
Son olarak valf girdisi; referans pilot girdisi, referans otopilot girdisi ve silindir geri beslemesi cinsinden 
ifade edilir. 
 

𝑥𝑥𝑣𝑣,1(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑐𝑐, 𝑥𝑥𝑠𝑠) =
𝑑𝑑(𝑐𝑐𝑥𝑥𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠)
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)(𝑑𝑑 + 𝑓𝑓) (11) 
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AKV’ye girdi verilmeden önce bir mil indirgeme mekanizmasıyla geri besleme indirgenir. Bu işlem, 
daha kararlı bir eyleyici cevabı almak için yapılır. İndirgeme katsayısı 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠 olarak ifade edilir. Sonuç 
olarak, AKV’nin nihai girdisi aşağıdaki şekilde bulunur. 
 

𝑥𝑥𝑣𝑣(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑐𝑐, 𝑥𝑥𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑(𝑐𝑐𝑥𝑥𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠)

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)(𝑑𝑑 + 𝑓𝑓)  (12) 

 

 
 

Şekil 4. Uçuş Kontrol Eyleyicisi İçerisindeki Bağlantı Mekanizmaları 
 
 
2.2 Hidrolik Sistem Denklemleri 
 
SYP’ye üç farklı noktadan konum girdisi, hidrolik silindirler tarafından sağlanmaktadır. Bu silindirlerin 
hareketini sağlamak için olması gereken debi miktarlarını sağlamak amacıyla bir oransal valf olan AKV 
sistemde bulunmaktadır. Ayarlanabilir valf, bu yeteneğini içerisine monte edilmiş olan gömlek piston 
mekanizması sayesinde kazanmıştır. Ana kontrol valfi içerisinde pistonun konumuna göre, hidrolik 
silindirin birbirinden ayrılmış 2 farklı haznesinden birisi yüksek basınç kaynağına bağlanırken, diğer 
düşük basınç kaynağına bağlanmaktadır. Piston ile gömlek arasında kalan kısıcılar, piston sıfır 
konumunda iken birbirleri ile kritik olarak örtüşmektedir. Bunun yanı sıra, analizlerde etkisinin çok 
küçük mertebelerde olduğu değerlendirilerek iç kaçaklar ihmal edilmiştir. Yüksek basınç kaynağının 
basıncı (𝑃𝑃𝑆𝑆) 20,7 bar olarak alınırken, düşük basınç tankının basıncı (𝑃𝑃𝑅𝑅) ise 0,4 bar olarak alınmıştır. 
Şekil 5’te, AKV içerisinde hidrolik devreye ait temsili çizim gösterilmektedir.  
 

Ana Kontrol Valfi 

𝑥𝑥𝑠𝑠 

𝑥𝑥𝑠𝑠 

𝑥𝑥𝑐𝑐 

Otomatik Kontrol 
Eyleyicisi 

𝑥𝑥𝑣𝑣,1 𝑥𝑥𝑣𝑣,𝑡𝑡 

Girdi 
Kolu 

𝑐𝑐 

 

𝑑𝑑 

 

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠 

𝑎𝑎 

 

𝑏𝑏 

 

𝑑𝑑 

 

𝑓𝑓 

 

Ara İletim 
Kolu 

Sabit 
Menteşe 

Ara İletim 
Kolu 
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Şekil 5. Ana Kontrol Valfine Ait Temsili Devre Çizimi 
 
Yüksek basınç hattı ile yüksek basınç hattına bağlanan hazne arasında, basınç farkına bağlı olarak bir 
debi oluşmaktadır. Benzer şekilde, düşük basınç tankına bağlı hazne ile tank arasında da bir debi 
oluşmaktadır. Bu debinin yönü, valf girdisine (𝑥𝑥𝑣𝑣) bağlı olarak değişmektedir. İlgili debilerin, basınçlara 
ve valf girdisine bağlı olarak bulunmasını sağlayan denklemler aşağıdaki şekilde yazılabilir.  
 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐷𝐷ℎ�
2(𝑃𝑃𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝐿𝐿)

𝜌𝜌
. �𝑥𝑥𝑣𝑣, 𝑥𝑥𝑣𝑣 ≥ 0

0, 𝑥𝑥𝑣𝑣 < 0 

 

(13) 
 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐵𝐵 = −𝐶𝐶𝐷𝐷ℎ�
2(𝑃𝑃𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝐵𝐵)

𝜌𝜌
. � 0, 𝑥𝑥𝑣𝑣 ≥ 0
𝑥𝑥𝑣𝑣, 𝑥𝑥𝑣𝑣 < 0 (14) 

  

𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡 = −𝐶𝐶𝐷𝐷ℎ�
2(𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑃𝑃𝑅𝑅)

𝜌𝜌
. � 0, 𝑥𝑥𝑣𝑣 ≥ 0
𝑥𝑥𝑣𝑣, 𝑥𝑥𝑣𝑣 < 0 

 

(15) 
 

𝑄𝑄𝐵𝐵,𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐷𝐷ℎ�
2(𝑃𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑃𝑅𝑅)

𝜌𝜌
. �𝑥𝑥𝑣𝑣, 𝑥𝑥𝑣𝑣 ≥ 0

0, 𝑥𝑥𝑣𝑣 < 0 (16) 

 
Doğru bir hidrolik model kurabilmek için, silindirin A ve B haznelerinin basınçlarının hesaplanması 
kritiklik arz etmektedir. Rotor dinamik sistemini harekete geçiren kuvvet, bu basınçların farkı 
aracılığıyla oluşmaktadır. İki haznenin basınçları, hidrolik yağın sıkıştırılabilirlik karakteristiği 
kullanılarak hesaplanabilir. Sıvının bu karakteristiğini belirleyen modüle ise balk modülü adı 
verilmektedir. Genel olarak sıkıştırılabilirlik denklemi aşağıda verilmiştir.  
 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑣𝑣
𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (17) 

 
Denklem 17’de, 𝑣𝑣 ilgili haznedeki toplam sıvı hacmini, 𝛽𝛽 ise sıvının balk modülünü temsil etmektedir 
[3][4]. Bu denklemi kullanarak gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, A ve B haznelerinin anlık 
basınçları ve silindir içerisindeki pistonun hareketiyle oluşan debiler aşağıdaki şekilde bulunabilir [5]. 
 

𝑃𝑃𝐿𝐿 =
𝛽𝛽
𝑑𝑑𝐿𝐿
�𝑄𝑄ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐,𝐿𝐿𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡

0

 

 

(18) 
 

𝑄𝑄𝐵𝐵,𝑡𝑡 

    Yük 

𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑡𝑡 

𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑑𝑑 𝑄𝑄𝐵𝐵,𝑑𝑑 

𝑃𝑃𝑆𝑆 

𝑃𝑃𝑅𝑅 

𝑃𝑃𝐿𝐿 𝑃𝑃𝐵𝐵 
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𝑃𝑃𝐵𝐵 =
𝛽𝛽
𝑑𝑑𝐵𝐵
�𝑄𝑄ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡

0

 (19) 

  

𝑄𝑄𝐿𝐿 =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 
 

(20) 
 

𝑄𝑄𝐵𝐵 =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (21) 

 
Son olarak, eyleyicinin uyguladığı kuvvet Denklem 22 sayesinde bulunabilir. 
 
𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = (𝑃𝑃𝐿𝐿 − 𝑃𝑃𝐵𝐵)𝐴𝐴𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎 (22) 

 
 
2.3 Rotor Sisteminin Eşdeğer Kütle-Yay-Damper Modeli 
 
Rotor dinamiği, çok kapsamlı analizler gerektiren bir dinamik modele sahiptir. UKE üzerindeki etkisini 
tespit edebilmek için ise, rotor dinamiği 2 serbestlik dereceli bir eşdeğer sistem haline dönüştürülerek 
kullanılır. Bu eşdeğer model önermesi, rotordan gelebilecek olan olası stabiliteyi bozan frekansların 
tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. 2 serbestlik derecesinden ilki silindirin hareketli kütlesini temsil 
etmektedir. İkincisi ise tüm rotor bileşenlerinin eşdeğer kütlesi ve buna ait eşdeğer yay-damper 
modelinden oluşmaktadır. Şekil 6’da, eşdeğer rotor kütle-yay-damper modeli basitçe gösterilmiştir. 
 

  
 

Şekil 6. Rotora Ait Eşdeğer Kütle-Yay-Damper Modeli  
 

Eşdeğer modelden gelen etkiler, üzerinde herhangi bir yükleme olmadan incelenmiştir. Bu inceleme 
neticesinde her bir kütle üzerine etkiyen kuvvetler dengesi, aşağıdaki şekilde yazılarak hareket 
dinamiği elde edilmiştir.  
 

𝑥𝑥2 

  

𝐵𝐵𝑅𝑅 

𝑀𝑀𝑅𝑅 

𝐾𝐾𝑅𝑅 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑥𝑥0 = 0 

𝑥𝑥1  

 

Eşdeğer Rotor Kütlesi 
   

Eyleyici Hareketli Kütlesi 

Eyleyici Gövdesi 

Referans Düzlem 

𝑀𝑀𝑃𝑃 
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𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑑2𝑥𝑥1
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎 − 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) − 𝐵𝐵𝑅𝑅
𝑑𝑑(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)

𝑑𝑑𝑡𝑡
 

 

(23) 
 

𝑀𝑀𝑅𝑅
𝑑𝑑2𝑥𝑥4
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) + 𝐵𝐵𝑅𝑅
𝑑𝑑(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)

𝑑𝑑𝑡𝑡
 (24) 

 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ 
 
Hidrolik elemanlar olan silindir ve AKV’nin performansını ölçebilmek adına bir test düzeneği 
hazırlanmıştır. Bu test düzeneğinde, hidrolik elemanlar harici olan rotor eşdeğer kütlesini temsilen ek 
bir kütle konulmamıştır. Bunun sebebi, rotor eşdeğer modelinin pilot kontrol frekansları olan 15 Hz 
veya daha altında piston frekans tepkisine herhangi bir etkisi olmamasıdır. Test düzeneğinde 
kullanılan UKE ile helikopter üzerinde çalışan UKE birebir aynı olmakla beraber, rotor elemanlarından 
gelen yükü temsilen ve pilot girdisini temsilen 2 farklı eyleyici daha deney düzeneğine ilave edilmiştir. 
Deney düzeneğine ait genel görüntü Şekil 7’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 7. Doğrulama Test Düzeneği 
 

Deney düzeneğinde kullanılan elemanların fonksiyonları, aşağıda belirtilmektedir. 
 
Yükleme Eyleyicisi (YE): Yükleme eyleyicileri, ilgili uçuş manevrasında helikopter pallerinin 
karşılaşmış olduğu yüklerin statik ve dinamik olarak kombine halde UKE’lere aktarılması için kullanılır. 
YE’ler, UKE’lere eksenel yönde bağlandıklarından uyguladıkları tüm yükler eksenel olarak iletilmiş 
olur. YE’ler tarafından üretilen statik yük ve helikopter rotorunun dönü frekansında dinamik olarak 
verilen dinamik yükler test sistemi kontrolcüsü tarafından denetlenmektedir. YE’ler, test sistemine ait 
yapıya sabitlenmiş durumda olup herhangi bir SYP gibi rotor elemanına bağlı değildir.   
 
Pilot Girdi Eyleyicisi (PGE): Pilot girdi eyleyicileri, pilot tarafından UKE’ye aktarılan girdilerin fiziksel 
ortamda bilgisayar kontrollü olarak verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Dış yükleme altında ve ilgili 
uçuş koşulunda pilotun verebileceği manevra tipine göre temel girdilerin zarfı belirlenir ve bu zarfa 
göre test sistemi kontrolcüsü aracılığıyla referans girdiler PGE’lere verilir. PGE’ler ise doğrudan 
eyleyicinin girdi koluna bağlı olarak bu referans girdiyi UKE’ye iletir.  

Yükleme Eyleyicisi 

Yükleme 
Eyleyicisi 
Servosu 

Uçuş Kontrol Eyleyicisi 

Kuvvet Sensörü 

Ana Kontrol Valfi 

Küresel Bağlantı 
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Kuvvet Sensörü: Bu sensör, UKE ile YE arasında oluşan kuvvet büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Aynı zaman, bu kuvvetten alınan geri besleme ile test sisteminin kontrol döngüsü 
kapatılmaktadır. 
 
3.1 Deney Düzeneği Test Konfigürasyonu 
 
Deney düzeneği kullanılarak iki farklı tipte girdi UKE’ye verilmiş ve bu girdilerin neticeleri 
gözlemlenmiştir. Bu iki farklı girdi seti basamak girdiler ve sinüzoidal girdiler olarak ikiye ayrılabilir. 
Basamak girdiler, yunuslama ve yuvarlanma eksenlerindeki hareketi sağlayacak şekilde boylamsal 
saykılık ve yanal saykılık olarak verilmiştir. Sinüzoidal girdiler ise, 5 farklı frekansta ve tek bir genlik 
değerine sahip olacak şekilde verilmiştir. Bu girdilerin neticesinde elde edilen silindir konumu işlenerek 
ilgili değerlendirmeler esnasında kullanılmıştır. Tablo 1’de basamak girdilere ait, Tablo 2’de ise 
sinüzoidal girdilere ait genlik ve frekans bilgilerine ait konfigürasyon tablosu paylaşılmaktadır.  
 
Tablo 1. Basamak Girdilere Ait Gerçekleştirilmiş Testler 
 

Test Adı 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐹𝐹(cm) 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅(cm) 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆(cm) 𝑡𝑡𝑏𝑏(s) 

ILERI_SAY +2 -1 -1 0.3 

SOLA_SAY 0 +1 -1 0.3 
 
Tablo 2. Sinüzoidal Girdilere Ait Gerçekleştirilmiş Testler 
 

Test Adı 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐹𝐹(cm) 𝑓𝑓𝑖𝑖(Hz) 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎(s) 

DUSUK_F -1 / +1 0.212 30 

DUSUKORTA_F -1 / +1 0.434 30 

ORTA_F -1 / +1 0.868 30 

ORTAYUKSEK_F -1 / +1 3.472 10 

YUKSEK_F -1 / +1 6.944 5 

 
Ayrıca, basamak girdiye ait referans girdinin formülü, aşağıdaki gibi verilmektedir.  
 

𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡) =
𝐴𝐴𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 tanh(24(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑑𝑑) + 1)

2
 (25) 

 
 
4. VERİLER VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu bölümde, test düzeneğinden ilgili konfigürasyona göre elde edilen sonuçlar ile matematiksel 
modelden elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama neticesinde, üretilmiş olan matematik 
model ile test edilmiş olan sistemin çalışma karakteristiği arasında uyumluluk değerlendirmesi 
yapılmıştır. Özellikle basamak girdileri hesaplanırken test sisteminde herhangi bir SYP olmaması 
sebebiyle, yatma açıları doğrudan eyleyici konumuna göre hesaplanmıştır. Test sonuçları modelin 
uyumsuz olarak göründüğü noktalarda bu uyumsuzluğun test sistemindeki YE’lere ait bağımsız 
kontrolcüden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 
 
 
4.1 Yatma Açılarında Test ve Model Sonuçlarının Karşılaştırılması 
 
Yatma açılarında test ve matematik model sonuçlarının kıyaslaması ileri saykılık ve yanal saykılık için 
yapılmış olup sonuçların son derece tutarlı olduğu görülmüştür. Ancak, girdilerin verildiği esnada test 
sisteminin kontrolcüsünden kaynaklı olarak test sonucu, modelden elde edilen sonuca göre daha farklı 
olarak gözlemlenmiştir. Bu farklılığın herhangi bir model hatasından kaynaklanmadığı 
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değerlendirilmiştir. Model hatası olmadığı çıkarımının yapılması, farklı girdiler için elde edilen hatanın 
değişkenlik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Şekil 8 ve 9’da sırasıyla sola ve ileri saykılık için 
simülasyon ile test verisinin referans girdi takip performansı kıyaslanmıştır.  
 

 
Şekil 8. Sola Saykılık Girdisine Ait Yatma Açılarının Simülasyonu (Solda) Testi (Sağda) 

 

 
 

Şekil 9. İleri Saykılık Girdisine Ait Yatma Açılarının Simülasyonu (Solda) ve Testi (Sağda) 
 
4.2 Sinüzoidal Girdi Cevaplarının Karşılaştırılması 
 
Sinüzoidal girdiler, yukarıdaki konfigürasyon tablosunda belirtildiği üzere 5 farklı frekans değeri için ve 
her bir frekans değeri özelinde sadece bir genlikte verilmiştir. Bu girdilerin neticesinde elde edilen 
sonuçlar, aynı girdilerin simülasyon ortamında verilmesiyle elde edilen girdilerin neticeleri ile 
kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar 3 farklı frekans için gösterilmiş olup (en düşük, orta, en yüksek), Şekil 
10, 11 ve 12’de sırasıyla gösterilmektedir. Not olarak, test sonuçlarından elde edilen çıktılar ile 
simülasyon ortamında elde edilen çıktıların düşük frekansta son derece uyumlu, yükselen frekans 
değerleri için ise yeterince uyumlu olduğu gözlemlemeler neticesinde değerlendirilmiştir.  
 

 
 

Şekil 10. Düşük Frekans Mertebesinde (0.212 Hz) Eyleyici Konumlarının Karşılaştırılması 
 

 
 

Şekil 11. Orta Frekans Mertebesinde (0.868 Hz) Eyleyici Konumlarının Karşılaştırılması 
 

 
 

Şekil 12. Yüksek Frekans Mertebesinde (6.944 Hz) Eyleyici Konumlarının Karşılaştırılması 
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4.3 Test ve Model Bode Diyagramlarının Karşılaştırılması 
 
Modelden elde edilen verilerle test düzeneğinden elde edilen verilerin birbirleri ile uyumluluğunun 
değerlendirmesi yapılırken, Bode diyagramından faydalanılmıştır. Bode diyagramları, eyleyici 
çıktısının frekansa bağlı olarak cevap verebildiği noktaların genlik değerinin ve faz değerinin 
çizdirilmesi ile elde edilmiştir. Matematik modelinde, Simulink® tüm frekanslarda sonuç alınarak 
kesintisiz bir grafik çizdiriliştir. Test sonuçları ise 5 farklı nokta girdisi oluşturduğundan, bu sonuçlar 
noktalar halinde Bode diyagramı üzerine işaretlenmiştir. Şekil 13’te Bode diyagramları hem model 
hem de test sonuçları bağlamında gösterilerek karşılaştırılmıştır.  

 
Şekil 13. Matematik Model ve Test Sistemi Frekans Tepkilerinin Karşılaştırılması 

 
Şekil 13’ten de anlaşılacağı üzere, test sonuçları ile matematik model arasında son derece uyumlu bir 
sonuç elde edilmiştir. Sonuç olarak, ilgili eyleyici kullanılarak yapılan modelleme çalışmalarında, bu 
matematiksel modelin kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, bir helikopterin temel manevralarını yapmasını sağlayan ana rotor sisteminin kontrol 
mekanizması tanıtılmıştır. Rotor sistemi, pilot girdilerine karşılık rotor pallerinin bu girdilere uygun 
olarak döner düzlemdeki her bir açısının istenen açısal konuma ulaşmasını, temel bileşenleri verilmiş 
olan bir mekanizma aracılığıyla sağlar. Bu mekanizmanın kontrolü, hidrolik güç ile beslenen üç eşlenik 
ana rotor uçuş kontrol eyleyicisi ile sağlanır. Uçuş kontrol eyleyicileri, temelde sabit yalpa plakası adlı 
elemanın yunuslama, yuvarlanma ve dikey yönde hareket kontrolünü sağlayarak pallerin gereken 
açıya ulaşmasını sağlar. Bu çalışmada pilot girdileri ile uçuş kontrol eyleyicileri arasındaki konum 
ilişkisi ve eyleyici konumları ile kontrol sağlanan yunuslama ve yuvarlanma eksenlerindeki ilişkiler 
tanımlanmıştır.  
 
Ana rotor hidrolik eyleyicisinin matematiksel modeli, hidrolik denklemlerin doğrusal olmayan metot ile 
türetilmesiyle bulunmuştur. Doğrusal olmayan modelin doğrulanması, gerçek sistemi yansıtan bir test 
düzeneği kullanılarak yapılmıştır. Hem basamak hem de sinüzoidal girdiler üzerinden sistemin 
referans bir girdiyi takip etme performansı incelenmiştir. Bode diyagramı kullanılarak, model ve test 
sonuçlarının frekans tepkileri kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama neticesinde, modelleme ile gerçek 
düzeneğin büyük ölçüde tutarlı olduğu, ilerleyen tasarım çalışmalarında bu modelin kullanımının 
uygun olduğu değerlendirilmiştir. 
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HİDROLİK SİLİNDİRLERDE SİLİNDİR MİL MALZEMESİ VE 
KAPLAMA ÖZELLİKLERİ 
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Fatma Öz 
Ferhan Fıçıcı 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, hidrolik silindir rod malzemesinin sahip olması gereken özellikler incelenmiştir. Literatür 
taraması yapılarak bu konuda tavsiye edilen alternatif malzeme türleri incelenmiştir. Karla mücadele 
çalışmalarında kullanılan ekipmanların silindir rodlarında karşılaşılan arızaların giderilmesi için kök 
neden tespit çalışması yapılmıştır. Yapılan literatür çalışması ile saha geri bildirimlerimleri birlikte 
değerlendirilerek arızaların çözümünde yol haritası belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda karla 
mücadelede kullanılan silidir arızaları giderilmiştir. Saha uygulamaları ve testleri yapılmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Silindir rodu, Sert krom kaplama, Korozyon dayanımı, Kazıcı yükleyici makineler.    
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the properties that the hydraulic cylinder rod material should have were researched. By 
making a literature research, alternative material types proposed in this regard were examined. Root 
cause study was carried out to eliminate the malfunctions encountered in the equipment cylinder rods 
used in snow removal works. The literature research and field feedback were evaluated together and 
a road map was determined for the solution of the malfunctions. As a result of this study, the cylinder 
faults used on the snow removal vehicles were eliminated. Field applications and tests were carried 
out. 
 
Key Words: Piston rod, Hard chrome plating, Corrosion resistance, Backhoe loader machines. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrolik silindirlerler, çalışma sıvısının potansiyel enerjisini doğrusal hareketle mekanik enerjiye 
dönüştüren elemanlardır. Çalışma sıvısının basıncı pistona etki eder ve piston tertibatının hareket 
etmesine neden olan bir kuvvet oluşturur. Oluşan bu kuvvetten silindirin bağlı olduğu ekipman 
bileşenlerinde faydalanılır. Hidrolik silindirler, güç hidrolik sistemlerinde yönetici unsurlardır.[1] Hidrolik 
silindirlerin büyük çalışma kuvvetleri ve düşük çalışma hızları gibi çeşitli avantajları vardır. Hidrolik 
silindirler kullanım amaçlarına göre birçok tip ve yapıda olabilir. Ancak ana bileşenleri her silindir 
tipinde aynıdır. Bunlar; silindir borusu, rod, piston, boğaz (kep) ve sızdırmazlık elemanlarıdır.[7] 
 
 
 
 
 

CYLINDER ROD MATERIAL AND COATING PROPERTIES OF HYDRAULIC CYLINDERS 
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2. SİLİNDİR KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMİ 
 
Hidrolik ve pnömatik sistemler güç kaynaklarında, arazi ve inşaat makinalarında, her türlü ulaşım 
aracında, binalarda, robotik, ormancılık, madencilik ve birçok mühendislik uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kullanıldığı makinelerinin kalitesi, güvenilirliği 
ve uzun ömürlüğü, silindir kalitesi ve uzun ömürlülüğü ile paraleldir.  
 
Bir yılda bir milyar doların üzerinde perakende değeri olan 50 milyon ile 100 milyon arasında hidrolik 
silindir üretilmektedir. Tipik bir Avrupa ülkesinin yeni arabalar için yılda 5 milyondan fazla hidrolik 
silindire ihtiyaç duyarken, bir milyondan fazla yedek parça talebi vardır.  ABD pazarı bundan birkaç kat 
daha fazladır. [2] Piyasa büyüklüğü ve kullanım yerleri değerlendirildiğinde, sistem ve bileşen güvenliği 
büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer artmaktadır. 
 
 
 
 
3. SİLİNDİR RODU BELİRLEME KRİTERİ    
 
Hidrolik silindir ve sistemlerin güvenilirliği, birbiri ile temas halinde çalışan bilişenlerin uyumlu ve verimli 
çalışmasına bağlıdır. Bileşenlerin yüksek hız ve sıcaklıkta aşınmaya karşı dayanıklı olması ve istenen 
görevleri sağlayabilmesi büyük öneme sahiptir.[9] Hidrolik silindir üretiminin en önemli bileşeni olan 
sızdırmazlık elemanlarının birlikte çalıştığı metallerin yüzeylerinin belirlenen yüzey pürüzlülük ve 
kalitede olması gerekmektedir. Mobil uygulamalarda kullanılan hidrolik silindirler yükdek aşındırıcı 
ortamlarda çalışmaya zorunmaktadır. Çalışma ortamlarında dış etkilerden korunması gereken en 
önemli silindir bileşeni silindir rodlarıdır. Bu nedenle hidrolik silindir rodlarına krom kaplama işlemi 
uygulanmaktadır.  
 
Hidrolik silindir seri üretiminde rodlarına sert krom kaplama çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sert 
krom kaplamada Cr6+ kullanılmaktadır. Kaplama işleminde kullanılan yüksek orandaki hegzegonal 
Cr6+  değerlikli kromun bulunması yüksek kanserojen etkiye sahiptpr.[4] Sağlık etkisinin yanında 
özellikle son yıllarda, çevresel tehlikeleri nedeniyle sert krom kaplama ve kaplamalı ürünlerin imalatı 
üzerinde artan bir baskı vardır. Oluşan bu baskılar araştırmacıları ve imalatçıları alternatif kaplama 
türleri üzerine çalışmaya zorlamaktadır. Bu kaplamaların alternatifleri ile değiştirilmesi henüz çok 
başarılı olmamıştır, çünkü yeni yöntemlerin maliyetli ve zaman alıcı kapsamlı bileşen testlerin 
yapılması gerekliliğinden uygulanabilir durumda değildir.[2]  
 
Sert krom kaplamanın amacı, yüzey sertliği, korozyon direnci, aşınma direnci gibi yüzey özelliklerini ve 
mekanik özellikleri iyileştirmektir. Bu sayede hidrolik silindirler dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale 
gelmektedir. Ayrıca krom kaplama sürtünmeyi azaltmaktadır.  
 
Sert krom tabakada kırılma ve aşınma olduğunda, yüzeyden metal ve tabaka kaybı zamanla artarak iç 
kısımlara boğru hızlıca devam etmektedir. Rod üzerindeki aşınma sızdırmazlığı doğrudan müdahale 
ederek, sızdırmazlık elemanlarına zarar verir ve sıvı sızıntılarına neden olur. Sızıntılar silindir 
hareketlerinde yüzey pürüzlülük değerlerinin ortalamasının azalması ve sonrasında hidrolik yağın 
tutmamasıdır. Yapılan çalışmalar, belirtilen boyutsal doğruluk ve geometrik şekil parametrelerinin 
sağlanmasının yanı sıra, işlenmiş yüzeylerin Rа gerekli pürüzlülüğü 2,5...1,6 µm aralığındaydı olması 
gerektiğini göstermektedir. Rod üzerindeki Ra değeri yağ filim tabakası oluşması için önemlidir.[5] Film 
tabakası sızdırmazlık elemanlarının verimli çalışmasını sağlamaktadır. Rod ile sızdırmazlık 
elemanlarının uyumlu çalışmasında Ra değerininden daha önemli olan, malzeme temas alanını 
gösteren Rmr değeridir. Rmr, yüzey profili özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlar ve rod seçiminde 
kullanıcılar tarafından dikkate alınmalıdır. 
 
Oldukça zorlu ortamda çalışan silindir rodları, uygun parametrelere sahip kaliteli malzemeden 
yapılmalıdır. Silindir milleri için hem alaşımsız hem de alaşımlı ve hatta paslanmaz çelik kullanılır. 
Silindir rod malzemesi için birçok çalışma yapılmıştır.  
 
Silindir rod malzemeleri için yapılan çalışmalarda kullanılan rod malzemelerin mekanik özellikleri 
aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 1. Silindir rodlarında kullanılan malzeme özellikleri. 

 
Tablo 1. Silindir rod malzemelerinin temel özellikleri. 
 

Malzeme Yoğunluk 
(kg/dm³) 

Min. Akma 
Mukavemeti 

(Mpa) 

Min. Kopma 
Mukavemeti 

(Mpa) 

Maks. 
Karbon 
İçeriği 

(%) 
Açıklama 

S325JR 7,8 235 340 0,2 Düşük karbonlu yapı çeliği 
S275JR 7,9 275 410 0,21 Düşük karbonlu yapı çeliği 
S355J0 7,8 355 490 0,2 Düşük karbonlu yapı çeliği 
C45 7,8 305 580 0,42 - 0,50 Orta karbonlu yapı çeliği 
C35 7,8 270 520 0,32 - 0,39 Orta karbonlu yapı çeliği 
C55 7,8 330 640 0,50 - 0,60 Orta karbonlu yapı çeliği 
40Cr / 40X 7,8 785 810 0,37 - 0,44 Alaşımlı çelik 
C45E 7,8 305 580 0,42 - 0,50 Orta karbonlu yapı çeliği 
40HM /  
42CrMo4 7,8 750* 1000 0,38 - 0,45 Alaşımlı çelik 

20MnV6 7,8 410 550 0,22 Düşük karbonlu yapı çeliği 
19MnVS6 7,8 390 600 0,15 - 0,22 Alaşımsız özel çelik 
38MnVS6 7,8 520 800 0,34 - 0,41 Alaşımlı çelik 
30CrNiMo8 7,8 930 980 0,26 - 0,34 Alaşımlı yapı çeliği 
BS970070M20 7,8 210 410 0,24 Düşük karbonlu yapı çeliği 
BS970070M55 7,8 330 640 0,52 - 0,60 Orta karbonlu yapı çeliği 
17-4PH 7,8 1000 1100 0,07 Maetanzitik paslanmaz çelik 
AISI 304 7,9 210 520 0,08 Östenitik paslanmaz çelik 
AISI 410 7,8 415 450 0,15 Maetanzitik paslanmaz çelik 
Al 7075-T6 2,8 430* 510 - Al-Zn alaşımı 
POM 1,41 67 - 69 67 - 85 - Polioksimetilen 
*Alüminyum alaşımları ve 42CrMo4 için Re akma mukavemeti yerine Rp0,2 akma mukavemeti dönüşümü 
kullanılımıştır. 
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Tablo 2. Silindir rod malzemelerinin özellikleri. 
 

Malzeme Sertlik (Ortalama) Darbe Enerjisi (J) Kopma Uzaması (%) 
S325JR 140 HB 27 (20°C) 26 
S275JR 160 HB 27 (20°C) 22 
S355J0 165 HB 27 (0°C) 18 
C45 200 HB 25 (23°C) 14 
C35 160 HB 23 (23°C) 17 
C55 225 HB 25 (23°C) 15 
40Cr / 40X 200 HB 47 (23°C) 9 
C45E 207 HB 25 (23°C) 16 
40HM /  
42CrMo4 218 HB 30 (23°C) 10 

20MnV6 220 HB 27 (-20°C) 19 
19MnVS6 255 HB 24 (23°C) 16 
38MnVS6 275 HB 20 (20°C) 12 
30CrNiMo8 250 HB 30 (23°C) 13 
BS970070M20 140 HB 24 (10°C) 21 
BS970070M55 220 HB 25 (23°C) 12 
17-4PH 305 HB 42 (23°C) 16 
AISI 304 215 HB 60 (-196°C) 45 
AISI 410 217 HB 30 (23°C) 20 
Al 7075-T6 150 HB 17 (23°C) 10 
POM 81 (Shore D) - 30 

 
 
 
4. PROBLEM TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜ  
 
İş makinaları zorlu şartlarında çalışan makinalardır. Karla mücadele yapan iş makinalarının bazı 
silindirleri diğer silindirlerine göre daha az kullanılmaktadır. İş makinalarının yapısı gereği karla 
mücadelede bazı silindirler sezonda aktif olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle kullanılmayan 
silindirler rodları üzerindeki film tabakası kırılmaktadır. Zemine yakın, silindir borusu içinde kalmayan 
ve dış ortamdaki darbelere maruz kalan rodlarda deformasyonlar gözlenmiştir. Oluşan 
deformasyonlar, karla mücadelede kullanılan asidik çözeltiler ve tuzların katalizör etkisi ile krom 
tabakasında yaşanan kırılma bölgelerinde çukurcuk korozyonu şeklinde kendini göstermektedir (Şekil-
2). 

   
 

Şekil 2. Saha problemi. 
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Çukurcuk korozyonu metalin yüzeyinde lokalize çukurcuklar veya delikler oluşturur. Bu tür korozyonun 
hızı önceden belirlenemez ve korozyon hızı bazı bölgelerde çok yüksek olduğu halde bazı bölgelerde 
oldukça düşüktür. Eğer bozunum küçük bir alanda oluşuyorsa, anot olayı, sonuçta oluşan çukurcuk 
derin, eğer bozunum daha geniş bir yüzeyde oluşursa çukurcuğun derinliği sığdır. Çukurcuk 
korozyonu, özellikle hidrolik kontrol bileşen ve sistemlerde önemli bir sorundur, çünkü yüzeyde oluşan 
tek bir delik çok daha büyük hasarlara neden olabilir. [8] Rodlarda oluşan hasarlanmaların tamiri için 
yeni yöntem ve metotlar üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan bazıları; yapısında Fe-C-Cr-V bulunan 
rod malzemesine toz plazma yöntemi ile yüzey kaplaması yapılabilmektedir. Bu sayede aşınmış 
hidrolik silindirleri onarmak mümkün olmaktadır.[3] 
 
Hidrolik silindir rod malzemelerinde bulunabilirlik kolaylığı nedeniyle genellikle C45 ve 20MnV6 
kullanılmaktadır. Karla mücadele hidrolik ekipmanların silindir rodlarında 20MnV6 kullanılmıştır. 
Yaşanan arıza bildirimi incelenmiş ve kök neden araştırılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde hata 
nedeni rod malzemesinin çekirdek sertliğinin çalışma koşulları için yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Dış 
yüzeydeki sert krom tabakası darbelerin karşılanması için tek başına yeterli olamamıştır. Sert krom 
tabakanın korunması için koruyucu sprey uygulamaları bulunmaktadır. [6] Ancak çalışmaya konu olan 
silindir sprey koruyucu uygun değildir. 
 
 
 
5. SONUÇ  
 
Karşılaşılan problemin çözümünde rod malzemesinin 20MnV6 yerine 38MnV6 olarak değiştirilmesine 
karar verilmiştir. Bu sayede sert krom tabakanın altındaki ana malzemenin sertliği arttırılarak darbelere 
karşı daha dayanıklı bir tabaka elde edilmiştir. Yeni malzemeyle uzun süreli saha denemeleri 
yapılmıştır. Test süresinde olumlu dönüşler alınmış ve saha şikâyetleri giderilmiştir. Yapılan değişiklik 
seri üretime yansıtılmıştır.  
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MOBİL HİDROLİK ORANSAL YÖN KONTROL 
VALFLERİNDE SÜRGÜNÜN KONUM KONTROLÜ VE 1B 

SİMÜLASYONDA PID OPTİMİZASYONU 
 
 

Burak Alkan 
Aytaç Gören 
Uğur Yalçınkaya 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Mobil hidrolik valflerin kontrol edilmesi söz konusu olduğunda, geleneksel yöntem olan manuel kontrol 
yöntemi teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yerini elektronik komponentler ve bunları kontrol eden 
yazılımlara bırakmıştır. Bu sayede üreticilerin kontrol kabiliyetini ve verimliliği arttırmakta olup güvenlik 
açısından da önemli bir yere sahiptir.Bu çalışmaya konu olan kapalı sistem elektronik kontrolcülerden 
herhangi biri tercih edilirken, uygulanacağı sistemin niteliğine göre karar verilmelidir.Yapılan literatür 
araştırmaları ışığında kapalı sistem mobil hidrolik yön kontrol valfi amesim 1B simülasyon 
programında modellenerek PID parametreleri amesim optimizasyon modülü ile optimize edilmiştir ve 
simülasyon sonucu test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mobil hidrolik, Hidrolik valf, Kontrolcü, 1B simülasyon 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
When it comes to controlling mobile hydraulic valves, the traditional method of manual control has left 
its place to electronic components and the software that controls them with the development of 
technology.  In this way, it increases the control capability and efficiency of the manufacturers and has 
an important place in terms of safety. While choosing any of the closed system electronic controllers 
that are the subject of this study, it should be decided according to the nature of the system to be 
applied. In the light of the literature research, the closed system mobile hydraulic directional control 
valves were modeled in the amesim 1D simulation program and optimized with the amesim 
optimization module and the simulation result was compared with the test results. 
 
Key Words: Mobile Hydraulic, Hydraulic valve, Controller, 1D simulation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde birçok alanda kullanılmakta olan hidrolik valfler araçüstü ekipmanlarda da birbirinden 
farklı sistemlere ve konstrüksiyonlara aktüatörler vasıtasıyla tahrik sağlar. Hidrolik valf, hidrolik 
sistemin temel kontrol bileşenidir ve sıvıların akışını ve basıncını kontrol etmek için çok sayıda 
mühendislik uygulamasında yaygın olarak kullanılır. [1] 
 
İyi bir güç/ağırlık oranı, sağlamlık ve nispeten iyi kontrol edilebilirlik sunarlar. Ancak, son yıllarda bu tür 
makinelerin enerji verimliliğine artan bir ilgi vardır. Yüke duyarlı oransal valf kontrolü, çok aktüatörlü 
sistemler için tipik bir çözümdür. [2] 

SPOOL POSITION CONTROL IN MOBILE HYDRAULIC PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVES AND PID 
OPTIMIZATION IN 1D SIMULATION 



  ______________________________________  524  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

Dünyada iş kazalarını önlemek amacıyla makina güvenliğiyle ilgili standartlar oluşturulmaktadır. 
EN13849 standardı da bunlardan biridir. Makina üzerinde bulunan mobil yön kontrol valfleri de bu 
kapsamda standarda uygun olarak geliştirilmektedir. Valflerde makina güvenliğini tehdit edebilecek en 
önemli etken milin istenilen konuma istenilen sürede gidememesidir. Bu çalışmada da kapalı sistem 
elektrohidrolik aktüatör geliştirilerek hataların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 
 
 
 
 
2.SÜRGÜ KONTROL TÜRLERI 
 
Valfin en önemli bileşenlerinden birisi millerdir. Genellikle silindir olan hidrolik aktüatör, hidrolik sisteme 
bağlı yükün hareketini sağlar. Kontrol valfi, valf gövdesi içinde mil hareket ederken akışkanı aktüatöre 
iletir. Hidrolik sistemlerin performansı, büyük ölçüde kontrol valfi ve mil geometrisine ve bunların 
üretim toleranslarına bağlıdır.[3] 
 
Miller elle kontrol edilebildiği gibi elektrohidrolik, hidrolik ve pnömatik gibi farklı şekillerde de kontrol 
edilebilir. Malzemelerin, imalatın, elektronik teknolojisinin gelişmesi ve yeni talepler elektrohidrolik 
kontrol valflerine daha fazla güç verdi.[4] 
 
Bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri diferansiyel kontrol yöntemidir. İki oransal 
solenoid tarafından kontrol edilen oransal yön valfi için normal kontrol yönteminde bir seferde yalnızca 
bir solenoide enerji verilir. Valfin performansı, ölü bölgeden büyük ölçüde etkilenir ve bu etki, basit bir 
ölü bölge akım kompanzasyonu ile ortadan kaldırılamaz. Bu dezavantajdan kaçınmak için, diferansiyel 
kontrol yöntemi (DKY) önerilmektedir. Kontrolör çıkış diferansiyel sinyalleri olan DKY'ni kullanarak 
oransal valfin her iki solenoidine aynı anda enerji verilir. İki solenoidin kuvvet çıkışı analiz edilerek 
çalışma noktası bulunur.[5] 
 
 
 
 
3. KAPALI VE AÇIK ÇEVRİM KOTROLCÜLER 
 
Tek yönlü kontrol sistemleri açık çevrim veya kapalı çevrim olarak sınıflandırılır. Açık çevrim 
sistemlerde sisteme bir komut verilir ve bu komutun sistemi düzgün bir şekilde çalıştırdığı varsayılır. 
Kapalı çevrim sistemler sistemin çıkışını veya sonucunu, tasarlanan çıkışa göre karşılaştırır ve uygun 
düzeltici eylemleri gerçekleştirir. Kapalı çevrim sistemleri genellikle, daha doğru bir performans 
sergileyen ancak daha pahalı ve daha kararsız olma eğilimi olan sistemlerdir. Kontrol teorisinin 
uygulandığı çoğu sistem kapalı çevrimdir.  
 
Şekil 2.4 kapalı çevrim sisteminin bir örneğini göstermektedir. Tasarlanan çıkışı gösteren giriş, 
algılanan çıkış ile karşılaştırılır ve bunların arasındaki hata, kontrolör tarafından bir komut üretmek için 
kullanılır. Daha sonra eyleyici (aktüatör), prosesin (kontrol edilen sistemin veya makinenin) tasarlanan 
şekilde çalışması için bir kontrol eylemi üretir. Açık çevrim sistemi, çıkıştan geri besleme almaya 
yarayan sensörlere sahip değildir. Açık çevrim sistemleri çıkıştaki sonuç değişikliklerini algılamadığı 
için bozucu etkilere ve sistemin parametre değişimlerine karşı daha duyarlıdır [6]. 
 
 

 
Şekil 1. Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi [6]. 
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3.1.Kapalı Çevrim Elektrohidrolik Aktüatörler 
 
Son kırk yılda çok çeşitli kontrol stratejilerinin geliştirilmesine rağmen, oransal, integral ve türev (PID) 
kontrolör endüstride açık ara en yaygın kullanılanı olmaya devam etmektedir.[7] 
 
Kapalı çevrim aktüatörler içerisine yerleştirilen kontrolcü kartı ile üzerindeki basınç düşürücü 
solenoidleri dengeli ve hassas bir şekilde kontrol edebilen bir aktüatördür. Devre üzerindeki hall effect 
sensörlerden geri besleme alarak milin istenilen konumda olup olmadığı sürekli olarak doğrulanır. Bu 
sayede güvenli ve hassas kontrol sağlanır. 

 
 

Şekil 2. Kapalı Çevrim Elektrohidrolik Aktüatör Katı Model Kesit Görünüşü 
 
 
4. SİMÜLASYON MODELİNİN OLUŞTURULMASI 
 
4.1. Kapalı Çevrim Elektrohidrolik Aktüatör Modelinin Oluşturulması 
 
Aktüatörün oransal, integral ve türevsel parametrelerini belirlemek amacıyla girdiler ve çıktılara göre 
şekil.2 deki model oluşturulmuştur. 

 
Şekil 3. Kapalı Çevrim Elektrohidrolik Aktütör Amesim Modeli 

 
Amesim, mühendislik sistemlerinin gelişmiş modelleme ve simülasyonu için hizmet veren grafiksel 
arayüze dayalı bir yazılım türüdür. Özellikle mekanik, elektronik ve hidrolik için çok disiplinli 
simülasyonda uzmanlaşmıştır. Sistemin her bir bileşeni, bir veya daha fazla uygun simge ile temsil 
edilir ve uygun alt modellerle ilişkilendirilir.[8] 
 
Amesim’in sinyal kütüphanesi kullanılarak mikrokontrolcüdeki pid hesaplamaları yapıldı. Adım girdi 
sinyalden milin konum bilgisi çıkarılarak hata bulundu. Çıkan hata PID modülünde hesaplanarak pid 
çıktısı elde edildi. Çıktı belirli katsayılarla çarpılarak ve sınır değerleri koyularak bobin modeline 
aktarıldı. 
 
Bobin modeli ise akımı pilot basıncına çeviren katsayılardan oluşmaktadır. Pilot basıncı, oluşturulan 
valf modeline aktarılmıştır. 
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4.2. Oransal Yön Kontrol Valf Modelinin Oluşturulması 
 

 
Şekil 4. Oransal Yön Kontrol Valfi Kesit Görünümü  

 
 
Valf katı modelinden alınan kesit görünümüne göre aşağıdaki ana mil amesim modeli oluşturulmuştur. 
 
 

 
 

Şekil 5. Oransal Yön Kontrol Valfi Mili Amesim Modeli 
 
 
 
 
5. TEST  
 
Simülasyon sonuçları yapılacak testler ile doğrulanmıştır. Testler Akon Hidrolik firması test 
laboratuvarındaki kapalı döngü sistem bağlantısı yapılmış yüke duyarlı valf ile yapılmıştır. Standartlara 
uygun olan test cihazları ile fonksiyon testi, basınç testi, konum ölçümü gibi testleri 
gerçekleştirebilmekte ve farklı parametreleri ölçülebilmektedir. 
 
5 saniye aralıklarla step girdiler gönderilip milin konumundaki değişiklik kaydedilmiştir. 
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Şekil 6. Test Edilen SPV121 Valfinin Devre Şeması  
 
 

 
 

Şekil 7. Hidrolik Test Ünitesi 
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6.SONUÇ 
 
Amesim modeli çalıştırıldığında Şekil 8’deki eğri elde edilmiştir. Yeşil çizgi 5 saniye aralıklarla 
gönderdiğimiz adım girdidir. Kırmızı çizgi valf mili üzerinden ölçülen konum bilgisidir. Amesim 
optimizasyon modülünde belirlenen P,I ve D katsayıları kullanılmıştır. Şekil 9’daki gibi bir eğri elde 
edilmiştir. 
 
 

 
 
 

Şekil 8. PID Optimizasyonu Yapılmamış Amesim Simülasyon Eğrisi 
 
 

 
 

Şekil 9. PID Optimizasyonu Yapılmış Amesim Simülasyon Eğrisi 
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Katsayılar gömülü yazılıma girilerek aktüatör test ünitesine bağlanmıştır. Testlerde de 5 saniye 
aralıklarla adım girdi gönderilmiştir. Şekil 10’daki test eğrisi üzerinde kırmızı çizgi aktüatöre canbus 
hattı üzerinden gönderdiğimiz adım girdilerdir. Mavi çizgi ise aktüatörden gelen konum bilgisidir.  
 
 

 
Şekil 10. PID Optimizasyonu Yapılmamış Test Eğrisi 

 
 
Optimizasyon sonuçlarına göre aktüatör PID katsayıları güncellenip test tekrarlanmıştır. 
 
Şekil 11 test sonuçlarında sistemin daha kararlı hale geldiği gözlemlenmiştir. Milin istenen değere 
ulaşma süresi 2 saniyeden 0,25 saniyeye kadar düşürülmüştür. Böylece mobil hidrolik yön kontrol 
valfinin mil konum kontrolü daha hassas ve güvenli hale getirilmiştir.  
 
Bu çalışma ile elektrohidrolik valflerin tasarımı ve üretimi ile valf kontrolcüleri konusunda firma 
içerisinde bilgi birikimi sağlanmıştır. 
 

 
Şekil 11. PID Optimizasyonu Yapılmış Test Eğrisi 
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SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN ÖZEL ÇÖZÜMLER 
 
 

Murat Özsezer 
 
 
 
 
 
ÖZET 

Soğutma hatları, özellikle metal işleme sektöründe sürekli olarak partikül, çapak gibi materyaller 
barındırır. Bu materyaller özellikle akışkanın kontrolü için kullanılan ekipmanlar, ayrıca soğutulan 
işleme parçalarının kalitesi için olumsuz şartlar oluşturur. Filtreleme bu aşamada büyük önem 
taşımaktadır. Endüstriyel filtre grubu, aletsiz bakım, kendi kendine temizleme operasyonu gibi 
özellikler sunarak kullanıcıların proseslerini iyileştirmekle kalmıyor, bakım gereksinimlerini de minimum 
seviyelere indiriyor. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutucu, filtre, geri dönüşüm, takım tezgahları, bakım 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Cooling lines, especially in the metal processing sector, constantly contain materials such as particles, 
burrs. These materials create adverse conditions, especially for equipment used for fluid control, as 
well as for the quality of cooled processing parts. Filtering is of great importance at this stage. The 
industrial filter group not only improves users ' processes by offering features such as tool-free 
maintenance, self-cleaning operation, but also reduces maintenance requirements to minimum levels. 
 
Key words: Coolant, filter, recycling, machine tools, maintenance 
 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Soğutma sıvıları, taşlama, frezeleme ve tornalama dahil olmak üzere işlemenin araçsal bir parçasıdır. 
Takım ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve işlenen parçalarda daha iyi bir yüzey kalitesi sağlar. 
Soğutma sıvısının rolünü ve türlerini anlamak, makinenize ve işleminize en uygun kesme sıvısını 
seçmenize yardımcı olur. 
 
Metal işleme soğutucularının geri dönüşümü sadece büyük firmalar veya birçok takım tezgahı için 
büyük miktarda soğutucu satın alan makine atölyeleri için mi? Kesinlikle değil. Uygulama boyutu ve 
türü ne olursa olsun, hemen hemen herkesin yararlanabileceği sistemler mevcut. 
 
Yeni soğutma sıvısı satın almanın maliyetinin genellikle ona sahip olmanın maliyetinden düşük 
olmasının nedeni, kullanım ve bertarafla ilişkili maliyetlerdir. Fakat bu maliyetleri uygun sistemlere 
yönlendirmek, orta ve uzun vadede kullanıcıya tasarruf sağlayacaktır. 
 
İşleme süreci ve karterdeki ömür, metal işleme sıvılarına zarar verir. Zamanla, metal tozları ve serseri 
yağları toplarlar ve bakteriyel aktivite geliştirebilirler. İşlenmiş parça kalitesi ve üretkenliği düşmeye 
başlar; kesici takımlar daha hızlı aşınır, takım tezgahı bakımı artar, çalışma ortamı azalır ve sağlık 
sorunları su yüzüne çıkar. 
 

SPECIAL SOLUTION FOR COOLANT FILTRATION SYSTEMS 
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2. FİLTRASYON NEDİR? 
 
Birkaç çeşit filtrasyon vardır. Bunlar, normal basınç ve sıcaklıkta doğal filtrasyonu ve basınçsızlaştırma 
ve basınçlandırma filtrasyonu dahil olmak üzere filtrasyon sürecini hızlandıran yöntemleri içerir. 
 
Filtrasyon hızı üzerinde en etkili faktör fark basıncıdır, diğer bir deyişle filtre kağıdının üst ve alt 
taraflarına uygulanan basınç arasındaki farktır. Bu temelde, filtrasyon aşağıdaki dört tip altında 
kategorize edilebilir. 
 
Doğal filtreleme: Bu, bir huni kullanan temel bir filtreleme yöntemidir. Filtreleme, yalnızca huninin 
içindeki sıvının ağırlığı ile sağlanır ve yavaş ilerler. Bu yöntem, basit olması ve herhangi bir özel 
ekipman gerektirmemesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece az miktarda kalıntı içeren 
ince sıvıları filtrelemek için uygundur. Hunide dairesel filtre kağıdının dörde katlanması ve ardından 
filtre edilecek sıvının içinden dökülmesiyle elde edilebilir. Başka bir yol, değişen, tekrarlanan dışbükey 
ve içbükey keskin kıvrımlara sahip pileli filtre kağıdı kullanmaktır. 
 
Dörde katlanmış filtre kağıdı güçlüdür, ancak filtre kağıdı alanının tamamı kullanılamaz, bu da 
filtrelemenin yavaş ilerlediği ve yalnızca az miktarda döküntü toplanabileceği anlamına gelir. Öte 
yandan, pileli kağıt, tekrarlanan katlama ile zayıflar, ancak yüksek filtrasyon hızı elde etmek için filtre 
kağıdı alanını verimli bir şekilde kullanır. Kalıntıları kolayca çıkarmaya çalışırken kağıdı dörde 
katlamak ve bir sıvıyı tamamen saflaştırmaya çalışırken kıvrımlı kağıt kullanmak yaygındır. 
 
Basınçsızlaştırma ile filtreleme: Bu süzme yönteminde, süzme malzemesinin üzerine atmosfer basıncı 
uygulanırken altındaki basınç düşürülerek süzme hızı artırılır. Bu, son derece viskoz olan veya büyük 
miktarda kalıntı içeren ve doğal filtreleme kullanılarak filtrelenemeyen sıvıların filtrelenmesini mümkün 
kılar. Filtrelenmiş sıvıyı toplamak için bir cam kap kullanılır, üzerine filtre malzemesi yerleştirilir ve cam 
kap içindeki basınç düşürülür. Bu yöntem, kalıntıları verimli bir şekilde filtreler, ancak filtreleme 
malzemesi yeterince güçlü değilse yırtılma riski vardır. 
 
Basınçlandırma ile filtreleme: Bu yöntem, bir basınçlı kap hazırlamayı ve filtre edilecek sıvıya basınç 
uygulamayı içerir. Normal yöntemlerle filtrelenmesi çok uzun sürecek viskoz sıvılar için kullanılır. 
 
Basınçlı kabın üzerine filtre kağıdı konulması, filtre edilecek sıvıya basınç uygulanması ve basınçlı 
hava veya nitrojen gibi gazlar kullanılarak veya bir pompa kullanılarak sirküle edilmesidir. Teoride, 
filtre malzemesinin veya kabın dayanabileceği ölçüde basınç uygulanabilir, bu da bunu son derece 
verimli bir filtreleme yöntemi yapar. Ancak normal filtre kağıdı bu basınç derecelerine dayanamadığı 
için özel bir filtreleme malzemesi gereklidir. 
 
Santrifüj filtrasyonu: Santrifüj filtrasyon, merkezkaç kuvveti kullanan bir yöntemdir. 
 
Bir santrifüjde filtrasyona atıfta bulunur ve bir ağırlık farkının olduğu yerlerde kullanılabilir. Son yıllarda 
bu yöntem, ev tipi elektrikli süpürgelerde ve diğer cihazlarda bile kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
3. SOĞUTUCULAR İÇİN FİLTRE GEREKSİNİMİ 
 
Bu sorunların önüne geçmek için ve soğutucuların tekrar tekrar kullanılabilmesi için partikül filtre 
kullanımı önemlidir. Partikül filtreleri, hem parçacıkların uzaklaştırılması hem de kalite kontrolü için 
çökeltme ve santrifüjleme için değerli yardımcı maddelerdir. Çalışma prensipleri değişir. Soğutma 
sıvısı geri dönüşümü için bazı filtreler, sıvıyı bir filtre ortamından boşaltmak için yerçekimine dayanır. 
Diğer tasarımlar, örneğin torba filtreler, sıvı vasıtasıyla kalır, ya da pompa ile vakum vasıtasıyla sıvı 
çekilir. Filtre elemanı, sıvıda kalacak parçacıkların boyutunu gösteren nominal değerlere sahip tel 
örgü, kumaş veya kağıt içerir. 
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Yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş bir soğutucu, 50 mikrondan büyük partikül içermemelidir. Bazı 
uygulamalar için, parçacıkları 10 mikron civarında tutmak, parça kalitesini sağlamak ve istenen takım 
ömrüne ulaşmak için uygundur. Takım tezgahları yüksek basınçlı, alet içinden geçen sıvı sistemleriyle 
donatıldığında, iyi yüzey kalitesi sağlamak için 10 mikrondan daha küçük bir partikül boyutu 
gerekebilir. 
 

 
 
 
 
 
4. SOĞUTUCU FİLTRE EKİPMAN KULLANIMININ AVANTAJLARI 
 
Endüstriyel soğutma sıvısı filtre sistemleri, makine soğutma sıvılarından zararlı kalıntıları ve 
parçacıkları filtreleyerek makinelerin ömrünü uzatır. Bu işlem, temiz sıvının makineye geri akmasını 
sağlayarak pahalı onarımları önler ve makinenin ömrünü uzatır. Makine soğutma suyu filtreleriyle 
ilişkili ek avantajlar şunları içerir: 
 

• Daha uzun makina ömrü 
• Duruş sayısında azalma 
• Daha yüksek hızda çalışma 
• Daha az kesme ucu değişimi 
• Daha kaliteli ürün üretimi 

 
 
5. FİLTRE SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER 
 
Soğutma sıvıları için filtre modeli ve boyutu seçilirken akış hızı/debisi, göz önünde bulundurulması 
gereken önemli bir kriterdir. Akış debisi, kullanıcı cihazlarının (ekipman) bağlantı noktası boyutu 
kullanılarak tahmin edilebilir. 
 

Bağlantı Ölçüsü (İnç) Boru direnci hesaba katılarak 
önerilen debi* (l/dk) 

3/8 7,0 - 20,0 
1/2 12,2 - 36,7 
3/4 22,0 - 66,0 
1 35,8 - 107,7 

1 1/2 52,5 - 180,2 
2 81,5 - 244,5 

*Önerilen hız: 1- 3 m/s 
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Kullanılan soğutucunun viskozitesi filtre boyutlandırılmasında göz önüne alınmalıdır. Seçim 
aşamasında filtrelerle kullanılan sıvılar suya dönüştürülür. Kullanıcı tarafından kullanılan sıvının akış 
hızını elde etmek için aşağıdaki tablodaki rakamlar su akış hızı ile çarpılmalıdır. 
 
 

Viskozite (mm2/s) 1000 800 600 400 200 100 1 

Debi faktörü (%) 16 17 25 35 58 85 100 
 

 
 
 
Örnek Hesaplama: 
 
100 mm2/sn viskozitesi olan bir soğutma sıvısı ile kullanım için filtre seçtiğinizi düşünün. Seçtiğiniz 
filtrenin ise su durumunda 30 l/dk bir akış debisi olduğunu varsayalım. Ancak viskozitesi sudan yüksek 
olan bu soğutma sıvısı için, seçilen filtreden gerçekte dakikada kaç litre aktığını görmek için akış hızı 
faktörü ile çarpılması gerekir. 
 
Debi 30 l/dk x debi faktörü 0,85 = 25,5 l/dk 
 
Seçilen filtrenin soğutucu hattında kullanımına uygunluğu, yukarıdaki değer üzerinden kontrol 
edilmelidir.  
 
Seçilecek filtre içerisinde bulunan sızdırmazlık elemanlarının kullanılan soğutucu sıvıya uygunluğunun 
kontrol edilmesi gerekli olacaktır. NBR viskoz yağlar için uygundur, çünkü geçirgenlik genellikle 
düşüktür. Viskoz olmayan yağlar için, geçirgenlik genellikle yüksek olduğu için FKM önerilir. NBR, 
suda çözünür soğutma sıvıları ile uyumludur. PTFE, benzersiz özelliklere sahip fren yağı için önerilir. 
 
Filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer kriterler: 
 
Filtre Ömrü: Doğru boyutta bir filtre, değişimler arasında makul bir ömür sağlamalıdır. Bir makine 
soğutma suyu filtreleme sistemi belirlenirken,  filtreleme durumunda toplam hacminin dikkate 
alınmasına özen gösterilmelidir. Hat içi filtrasyon sistemleri, akış hızına karşı tasarlanmalıdır. Ömrü 
etkileyen diğer faktörler, viskozite, partikül konsantrasyonu ve soğutucudaki yabancı yağ veya grestir. 
Yanlış boyutlandırılmış bir filtre zamanından önce bloke olur, karşı basınç oluşturur ve akış hızını 
düşürür ve plansız bakıma neden olur. 
 
Filtrasyon partikül boyutu: Bu, işleme işine ve mevcut toleranslara bağlıdır. Bazı uygulamalarda, 
istenen partikül giderme seviyesini elde etmek için bir dizi kademeli olarak daha ince filtre kullanmak 
gerekli olabilir, örn. havacılık endüstrisi için parçalar. 
 
Kimyasal uyumluluk: Soğutma sıvısı ile temas eden tüm malzemeler, bozulmayı ve soğutma sıvısı 
kontaminasyonunu önlemek için tamamen uyumlu olmalıdır. 
 
Yapı: Keskin metal talaşları filtre ortamına zarar vererek by-pass ve filtre arızasına neden olabilir. 
Sağlam bir filtre yapısı, zorlu çalışma koşullarında bile parçacıkları hapsedecek ve yapıyı koruyacaktır. 
 
Bakım gereksinimleri: Doğru boyutta bir filtreleme sistemi çok az bakım gerektirmeli ve filtre 
değişimleri arasında makul bir ömür sağlamalıdır. 
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6. FİLTRE BAKIM ZAMANININ TESPİT EDİLMESİ 
 
Proseste kullanılan bir filtre tıkandığında, akış debisi düşmektedir. Basınç kaybı arttığında bir filtrenin 
servis ömrü sona erer ve bu gerçekleştiğinde filtre değiştirilmelidir. Aşağıdaki grafik pompa debi 
özelliklerini göstermektedir. Pompanın debi özellikleri sağa inen bir eğri olarak gösterilir. Basınç kaybı 
arttıkça, pompanın akış hızı özellikleri eğrisi yukarı ve sola doğru hareket eder ve akış hızı azalır. 
Yeterli bir debi elde edilemez ve elementin değiştirilme zamanı gelmiştir - başka bir deyişle, hizmet 
ömrü bitmiştir. 
 
 

 
 
 
Basınç sensörü ile bakım süresinin doğrulanması: Basınç kaybındaki artış, bir basınç anahtarı 
kullanılarak kolayca kontrol edilebilir. Filtre tıkandığında, diferansiyel basınç artar. Basınçtaki artışı 
kontrol etmek için filtrenin önüne monte edilmiş bir basınç anahtarı kullanılabilir. Filtrenin çıkışına 
eklenen basınç anahtarında ise akış hızı azalsa bile basınç az çok korunur ve bu da basınç kaybının 
tespit edilmesini zorlaştırır. 
 
 
 
 
7. SOĞUTUCU FİLTRELEME İÇİN ÖZEL ÇÖZÜM 
 
Soğutucular için kullanılabilecek kendi kendine temizleme operasyonu yapan filtre ürünleri de 
mevcuttur. Bu filtre çeşidi ile selenoid valfler, sensörler gibi ek ekipmanlarda kullanılabilmektedir. Bu 
sistemde soğutucu normal akış halinde filtre edilerek kullanılmaya devam eder. Filtre parçacıklar 
nedeni ile tıkanmaya başladığında filtrede bir basınç düşümü meydana gelir. Bu basınç düşünümü 
ölçen basınç sensörleri bir sinyal oluşturarak filtre giriş ve çıkışındaki selenoid valfleri kapatır ve 
filtreye giden soğutucu akışını durdurur. Filtre elemanı temiz soğutucuyu kullanarak basınçlı hava 
yardımı ile ters yıkama operasyonu gerçekleştirir ve parçacıkları bir miktar soğutucu ile çökertme 
tankına geri gönderir. Talep edilirse, partiküllü bu soğutucu yine harici bir pislik tutucu kullanılarak bir 
miktar temizlenmiş olarak tank da depolanabilir. Temizleme operasyonunda kapatılan selenoid valfler 
tekrar açılarak normal sistemin çalışmaya devam etmesi sağlanacaktır. 
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8. SONUÇ 
 
Günümüzde üretim yaparken tasarruf sağlamak ve rekabette öne çıkmak için daha kaliteli ürünler 
üretmek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Soğutucuların tekrar tekrar kullanılabilmesinde, işlemede 
kullanılan takımların uzun ömürlü kullanımında, soğutucu tesisatı boyunca mevcut olan tüm ekipmanın 
sorunsuz çalışabilmesinde ve üretilen ürünün kalitesinin yüksek tutulmasında filtre kullanımının önemi 
söz konusudur. Filtre sistemleri için yeni teknolojiler de kullanıcılar açısından bakım kolaylığı ve 
verimlilik sağlamaktadır.  
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HİDROLİK ŞOK SÖNÜMLEYİCİ VALF TASARIMI VE 
ZAMANA BAĞLI HAD ANALİZLERİ 

 
 

Gürkan Topbaş 
Seçkin Çelebi 
Zekeriya Parlak 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binalarda, köprülerde, viyadüklerde, makinalarda, içinden akışkan geçen boru hatlarında, büyük 
vanalarda, pompalarda, valflerde zorlayıcı iç ve dış etkilerden dolayı oluşan titreşimlerin 
sönümlenebilmesi, aksamın diğer kısımlarının titreşimden zarar görmemesi ve stabil bir çalışma için 
şok sönümleyiciler kullanılır. Hidrolik şok sönümleyiciler tüm bunları dinamik yer değiştirmeyi 
minimuma indirerek gerçekleştirir. Bu çalışmada, hidrolik şok sönümleyiciler için yay ve şim (pul) 
kombinasyonuna sahip sıkışma ve genleşme valfleri tasarımı yapılmış ve sönümleyicinin sadece 
sıkışma periyodunda, kuvvet-yer değiştirme ilişkisini yakalayabilmek için zamana bağlı, deforme olan 
hücre ağı yapısına sahip hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Analizlerde farklı piston hızları, şim valf rijitliği, by-pass kanalının açık/kapalı olması, sıkışma ve 
genişleme valflerindeki geçiş kanallarının sayısı ve çapı ve yağ cinsi tasarım parametrelerinin, 
sönümleyicinin sönüm kuvveti, valfler üzerinde meydan gelen kuvvet ve valflerin açılma değeri 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bu neticeler ile imalat ve test aşamasından önce tasarım 
koşulları değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Şok sönümleyici, Snubber, Titreşim, Hidrolik, HAD 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Shock absorbers are used in buildings, bridges, viaducts, machinery, pipelines through which fluid 
flows, large valves, pumps to dampen the vibrations caused by internal and external forceful effects, to 
prevent other parts of the assembly from being damaged by vibration and for a stable operation. 
Hydraulic shock absorbers can carry out all this by minimizing dynamic displacement. In this study, 
compression and expansion valves with a combination of spring and shim were designed for hydraulic 
shock absorbers. Computational fluid dynamics (CFD) analyzes with time dependent, which deformed 
mesh structure in order to capture the force-displacement relationship of the absorber in the 
compression period, has been carried out. In the analyzes, the effects of different piston speeds, shim 
valve stiffness, open/closed by-pass channel, number and diameter of passage channels in 
compression and expansion valves, and oil type design parameters on damping force and on 
deviation of the shim valves were investigated. With these results, the design conditions were 
evaluated before the manufacturing and testing phases.  
 
Keywords: Shock absorber, Snubber, Vibration, Hydraulic, CFD 
 
 
 
 
 
 

HYDRAULIC SHOCK ABSORBER VALVE DESIGN AND TIME DEPENDENT CFD ANALYSIS 
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GİRİŞ 
 
İç ve dış etkilerden kaynaklanan titreşimler, mekanik akşamların zarar görmesine, stabil çalışma 
performansının ve konforun azalmasına sebep olmaktadır. Titreşimin azaltılması için, otomotiv ve 
makine endüstrisinde, köprü ve yapılarında, içinden akışkan geçen boru hatlarında ve birçok sektörde 
şok sönümleyiciler kullanılmaktadır. Araçlarda konfor için gerekli parametrelerden biri araç içerisinde 
yer alan kişilere etki eden titreşimin sönümlenmesidir. Araç hareketi sırasında bozucu etkilerin neden 
olduğu titreşim, çalışan araç motorunun titreşimi gibi titreşimler araç tekerleklerinde süspansiyon 
sistemleriyle, traktör ve iş makinalarında genellikle kabin konforu koltuk titreşim sönümleyicileriyle 
sağlanır. 
 
Surace vd. (1991) bir otomobil sönümleyici için önceki basit modellere göre sertlik özelliklerinin daha 
gerçekçi bir temsilini sağlayan yeni bir fiziksel model sunulmuştur. Yeni modeli deneysel verilerle 
doğrulamışlardır. Frdek ce Luczko (2012) çift silindirli bir hidrolik sönümleyici için sonum kuvvetini 
genlik ve frekansının etkisi ve valflerden geçen yağın debisi ile tanımlayan fiziksel ve matematiksel bir 
model oluşturulmuşlar. Guan vd. (2019) çift-silindirli bir sönümleyicini dinamik performansı, deney ve 
simülasyonla incelemişlerdir. Piston hızı 0,31 ile 0,75 m/s arasındayken sıkıştırma strokunun sonunda 
sönümleme kuvvetinin aniden azaldığını, ayrıca, hız artmaya devam ettiğinde, geri tepme (rebound) 
strokunun sonunda sönümleme kuvvetin de düşebileceğini testler neticesinde göstermişlerdir . Ayrıca, 
sönümleyicinin dinamik özelliklerini daha fazla araştırmak için sanal olatak prototipleme yapmayı 
önerilmişlerdir ve bu şekilde dinamik rijitlik ve sönüm katsayıları birden çok koşul altında 
inceleyebilmişlerdir.  Chen vd. (2019) hidrolik sönümleyicide kavitasyon olgusunun oluşmasını CFD 
yöntemiyle sayısal olarak incelemişler ve kavitasyon oluşum mekanizmasının parametrik modelini 
oluşturulmuşlardır. Deneysel sonuçlar iel doğrulanan CFD modeli ile, kavitasyonun esas olarak 
amortisörün genişleme valfi etrafından dağıldığını ve kavitasyonun piston hızının artmasıyla daha 
belirgin hale geldiğini göstererek; düşük viskoziteli yağ kullanmak ve piston çubuğunun çapını 
arttırarak, kavitasyonun etkili bir şekilde önleyebileceğini belirtmişlerdir. SkAčkAuSkAS vd. (2017) tek 
silindirli bir sönümleyicinin şim valfinin matematiksel bir modelini yer değiştirme ile sönümleyici 
yapısında var olan kuvvetler arasındaki ilişkiyi dayalı olarak geliştirmişlerdir. Böylece valfteki şimlerin 
sayısı, bunların düzeni ve malzemenin özellikleri dahil olmak üzere çok çeşitli parametrelerin etkisini 
etkili bir şekilde analiz edebilmişlerdir. Bu matematiksel modelin geçerliliğini de deneysel ölçümü 
yapılarak değerlendirmişlerdir. Ramos vd. (2004) otomotivler içim bir çift silindirli sönümleyicinin termal 
performansını çoklu frekans testleri ile tahmin etmişlerdir.  Arconada ve Barruetabeña (2020) iki 
silindirli bir hidrolik sönümleyecinin basitleştirilmiş doğrusal olmayan dinamik modelini, deneysel 
testlerden elde ettikleri veriler ve  akış, basınç, yer değiştirme ve hızın dikkate alındığı sayısal model 
ile sunmuşturlar.  Bhuyan ve Kumar (2017) çift silindirli sönümleyiciler için temel valf tasarımlarını CFD 
analizleri  ele alınmaya almışlar,  Sonuçlar sisteme etki eden net kuvvetlerin kullanılan malzemenin 
(yapı çeliği) akma dayanımından daha düşük gerilmeler ürettiğini göstermiştir.   Shams vd. (2007) bir 
otomotiv sönümleyicinin performansını tahmin etmek ve değerlendirmek için CFD ve FEA yöntemlerini 
kullanılmışlardır. Valfe uygulanan kuvvet CFD ile elde edilirken, valf yer değiştime-kuvvet ilişkisi FEA 
yöntemi ile araştırılmıştır. Bu sayısal sonuçların deneysel veriler ile uyumlu olduğunu da 
göstermişlerdir.  Pasif titreşim kontrolü sağlayan araç koltukları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 
Tewari ve Mehta (2010) bir traktör koltuğu minder malzemesi, operatör duruşunu desteklemek, 
titreşimi indirgemek ve sürüş kalitesini artırmakta baskın rol oynadığını ve bir traktör koltuğunda uygun 
süspansiyon mekanizması seçilerek titreşim azaltılacağını belirtmişler ve operatörün konforunu 
artırmak için traktör koltuk minder malzemelerinin karakterizasyonu üzerine çalışmışlardır. Çiloğlu vd.  
(2015) üç farklı uçuş koşulu altında uçak koltuğunda dinamik koltuk konforu ve tüm vücut titreşimi 
üzerine çalışmalar yapmışlar, vücut titreşim maruziyetini uluslararası standartlara göre 
değerlendirerek, koltuk etkin genlik geçirgenlik değeri hesaplanmış ve daha sonra mükemmel bir 
konfor ölçüsü olarak kullanılmıştır. Gürhan ve Çay (2008) pasif titreşim sönümleme sistemine sahip 
traktör sürücü koltuklarının, benzetilmiş giriş titreşim deneylerindeki performansları incelenmiş, 
böylece en iyi performansa sahip koltukları belirlemiştir. 
 
Bu çalışmada bir şok sönümleyicinin genel bir tasarım konsepti, buna uygun tasarım parametreleri ve 
bunların alt ve üst limitleri belirlenmiştir. Şok sönümleyicinin performansını belirleyebilmek için yay ve 
şim(pul) kombinasyonuna sahip sıkışma ve genleşme valfleri tasarımı ve sönümleyicinin sadece 
sıkışma periyodunda, kuvvet-yer değiştirme ilişkisini yakalayabilmek için zamana bağlı, deforme olan 
hücre ağı yapısına sahip hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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Analizlerde by-pass kanalının açık/kapalı olması, şim valf rijitliği, sıkışma ve genişleme valflerindeki 
geçiş kanallarının sayısı ve çapı gibi geometrik parametrelerinin yanında farklı piston hızları ve yağ 
cinsi tasarım parametrelerinin, sönümleyicinin sönüm kuvveti, valfler üzerinde meydan gelen kuvvet ve 
valflerin açılma değeri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
 
KAVRAMSAL TASARIMI 
 
Bu çalışmada, şematik olarak Şekil 1’de verilen çift silindirli bir şok sönümleyici temelinde bir tasarım 
modeli benimsenmiştir. Piston miline uygulanan kuvvet ile sıkışma yönünde ilerleyen mil,  
sönümleyecisi içerinde 2 no’lu odacıkta bulunan akışkan şekilde görülen valfi açarak Qpv debisinde 1 
no’lu odacığı geçerken, aynı zamanda 2 no’lu odacıktaki akışkanı o ilgili valfi açarak Qbv debisinde 3 
no’lu odacığa süpürmektedir. 3 no’lu odacıktaki akışkan ise silindir içine giren mil hacmini kompanse 
etmek için bir yay ile sınırlandırılmış olan bir hacme sahip dış silindire doğru hareket etmektedir. Dış 
silindirdeki yay bu duruma sıkışarak tepki vermektedir. Milin üzerinden kalkan kuvvet ile, sıkışmış 
durumda olan dış silindirdeki akışkan, 3no’lu odanan 2 no’lu odaya ve mil genişleme yönünde hareket 
ettiği için de 1 no’dan 2 no’lu odaya dolacaktır.    
 

 
Şekil 1. Şematik olarak kavramsal çift borulu sönümleyici ve tasarım parametreleri 

 
 

Arconada ve Barruetabeña (2020) sönümleme kuvvetini;  
ƒ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑑𝑑(𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑) ± ƒƒ    (1) 

  
denklemiyle hesaplamışlar. Burada, Apt piston kesit alanı ve Arod piston mili kesit alanıdır. Pr ve Pc 
sırasıyla 1 ve 2 no’lu odalardaki basınçtır. Bu basınçların piston hareketine bağlı değişimlerini ise  
 

�̇�𝑃𝑐𝑐 = ��̇�𝑥𝑑𝑑∗𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑄𝑄𝑏𝑏𝑝𝑝�∗(1−𝑑𝑑∗𝑃𝑃𝑐𝑐)

�𝑥𝑥0+(�△2�+𝑥𝑥𝑑𝑑)�∗𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃∗𝑑𝑑
     (2) 

 

�̇�𝑃𝑑𝑑 = �−�̇�𝑥𝑑𝑑∗(𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑)+𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝�∗(1−𝑑𝑑∗𝑃𝑃𝑟𝑟)

�𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑥𝑥0−(�△2�−𝑥𝑥𝑑𝑑)�∗(𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃−𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑)∗𝑑𝑑
    (3) 

 
 
 
denklemleriyle hesaplamışlardır. 𝑥𝑥𝑑𝑑 ve �̇�𝑥𝑑𝑑 sırasıyla genişleme pistonun yer değiştirmesi ve hızı ile 𝑥𝑥0 2 
no’lu odanın başlangıçtaki uzunluğudur. Her bir valften geçen Qv debisi, o valf üzerinde meydana 
gelen basınç düşüşünün karekökü ile orantılı olduğunu çıkarımı ile; 
 

𝑄𝑄𝑣𝑣 = 1
2
∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑣𝑣 ∗ 𝑦𝑦𝑣𝑣 ∗ 𝐶𝐶𝑑𝑑 ∗ �

2∗△∗𝑃𝑃𝑝𝑝
𝜌𝜌

     (4) 
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denklemi ile hesaplamışlardır. Bu denklemden debinin, şim valfin Dv çapına, şim valf gelen yük ile 
meydana gelen açılma mesafesi yv'ye, tahliye katsayısı Cd 'ye, ΔPv valfi boyunca basınç düşüşüne ve 
yağ yoğunluğuna ρ bağlı olduğu görülmektedir. Denklemde görünen v alt indisi ile, genişleme (piston) 
valfi ve sıkışma (taban) valfi için özel olarak hesaplanması gerektiği vurgulanmaktadır. 
 
 
Bu çalışmadan bu kavramsal tasarım konsepti kullanılarak bir şok sönümleyici tasarlanmış ve 
performans özellikleri sayısal modeller ile incelemek için ön tasarım Şekil 2’de ki gibi oluşturulmuştur. 
Bu çalışmada tasarımlar, klasik şok sönümleyici imalat yapısının olabildiğince korunması için halen 
sektörlerde kullanılan şok sönümleyici yapısının mümkün olduğunca korunması sağlanarak 
yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda meydana getirilen şok sönümleyicinin kavramsal ön tasarımı 
Şekil 2‘de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Şok Sönümleyici Ön Tasarımı 

 
 
 
ŞOK SÖNÜMLEYİCİNİN HAD MODELİ 
 
İmal edilecek şok sönümleyecinin çalışması sırasında özellikle valf geçiş kanalında ve şim (pul) 
kısmında meydana gelecek akışın modellenmesi ve sönümleme kuvvetine olan etkisinin incelenmesi 
için Hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) analizleri yapılmıştır. Hesaplama hızını artırmak ve 
hesaplama maliyetlerini düşürmek için tam geometrinin 20o’lik bir simetrisi alınarak hesap 
gerçekleştirmiştir. Sönümleyicin akış analizi, hareketli çözüm ağı kullanılarak zamana bağlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu hareketli çözüm ağı sayesinde pistonun silindir içindeki hareketinin simülasyonu 
yapılabilmiştir. Böylelikle sönümleyicinin by-pass kanalının açık/kapalı olması, şim(pul) valf rijitliği, 
sıkışma ve genişleme valflerindeki geçiş kanallarının sayısı ve çapı gibi geometrik parametrelerinin 
yanında farklı piston hızları ve yağ cinsi tasarım parametrelerinin, sönümleyicinin sönüm kuvveti, 
valfler üzerinde meydan gelen kuvvet ve valflerin açılma değeri parametreleri ile temel karakteristik 
eğrileri olan kuvvet-hız ve kuvvet-yer değiştirme eğrileri elde edilebilmiştir. Şekil 3’de akış analizini 
gerçekleştirebilmek için adımlar yer almaktadır. 

 
Şekil 3. Akış Analizi İçin Gerekli Adımlar 
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Analizleri gerçekleştirilecek olan Hidrolik Şok Sönümleyici Katı Modeli Şekil 4’te gösterilmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 4. Tasarımı Gerçekleştirilen Hidrolik Şok Sönümleyici Katı Modeli 
 
 

 
 

Şekil 5. Hidrolik Şok Sönümleyici Akış Hacmi 
 

 
 

Şekil 6. CFD Analizi İçin Çözüm Ağı 
 

 
Bir HAD analizini gerçekleştirmek için geometri üretiminden sonraki aşama bir çözüm ağı 
oluşturmaktır. Şekil 5’te gösterilen Hidrolik Şok Sönümleyici akış hacmi çıkarılmış ve Şekil 6’da 
gösterilen 4.104.566 adet dört yüzeyli (tetrahedral) elemandan oluşan çözüm ağı meydana 
getirilmiştir. Şok sönümleycinin çözüm ağı üzerinde hareketli bölgeler olduğu için analizler,  zamana 
bağlı (transient) ve deforme olan çözüm ağı olarak tanımlanmıştır. HAD programı üzerinde akışı 
tanımlayabilmek için bazı denklemler yazılmıştır. Bu denklemler yazılırken aynı çözüm ağı ile sadece 
ifadeler üzerinde değişiklik yaparak farklı hız ve stroklarda da çözüm yapılabilmesine olanak verecek 
şekilde oluşturulmuştur. Aynı zamanda sönümleycinin alt tarafında bulunan halkasal kanallar çıkan 
akışkanın gidiş ve dönüş yönüne göre açılıp kapanan valflerin çalışması da denklemler yardımıyla 
modellenmiştir. 
 
Açısal Hız ve Frekans değerleri; 
 

𝑤𝑤 =
𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥

 (5) 
 

 
Pistonun bir çevrim için toplam zamanı; 
 

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡 =
1
𝑓𝑓

 (6) 
 

 
Sinüsoidal yer değiştirme ve hızı; 
 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥 ∗ cos(𝜔𝜔𝑡𝑡𝑠𝑠) 
 

(7) 
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𝑢𝑢𝑑𝑑 = 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥. sin (𝜔𝜔𝑡𝑡𝑠𝑠) (8) 
 

 
Burada 𝑡𝑡𝑠𝑠 zaman adımıdır. 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥 değerine göre belirlenmiştir. 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥=0.045 m olarak belirlenmiştir. Bu 
durumda toplam yer değiştirme miktarı 0.09 m’dir. Piston 0 konumundan harekete başlayarak 0.045m 
yer değiştirerek bu noktada en büyük hıza ulaşmaktadır. Gerçekleştirilen analizlerde hız verisi olarak 
𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥 0,002, 0.2, 0,5 𝑣𝑣𝑣𝑣 1.0 𝑚𝑚/𝑠𝑠  kullanılmıştır. 
 
Şim valfin çalışma sistemi piston hareketine göre değişmektedir. İleri ve geri hareketinden şim 
yapısından oluşan deformasyon bu çalışmada modellenmiştir. Böylece valfin üzerine akışkan 
tarafından uygulanan kuvvet  ile farklı rijitliğe sahip şim malzemeleri açılma değerleri elde edilmiş, bu 
sayede  valfler içinde geçen debi miktarı incelenebilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen modelde şok 
sönümleyicinin sadece sıkışma periyodu incelenmiştir. 
 
Yakınsama kriteri olarak kalan (residual) değeri 10-4 olarak tanımlamıştır ve her zaman adımı sonunda 
bu değer kontrol edilmektedir. 
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Şekil 5’de 4.106 N/m, 9.106 N/m ve 4.107  N/m rijitlik değerlerine sahip olan şim malzemeler ile yapılan 
analizlerin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre artan şim valfi rijitliği ile sönümleme kuvveti de 
yükselmektedir. Rijitliğin 10 kat artması ile kuvvet %84 artmıştır. Rijitliğin 2 kat artması ile kuvvet %35 
artmıştır. Rijitliğin 10 kat artması ile genişleme valfi %74 az açılmıştır.  Rijitliğin 2 kat artması ile 
sıkışma valfi %30 az açılmıştır. Sıkışma valfi genişleme valfine göre %27 daha az açılmaktadır. 
Rijitliğin 10 kat artması ile sıkışma valfi %84 az açılmıştır. 

  
 (a) (b) 

  
 (c) (d) 
 

Şekil 5. Farklı şim rijitlikleri (4.106 N/m, 9.106 N/m ve 4.107 N/m) için (a) Kuvvet- Piston mili yer 
değiştirme  (b) Genişleme valfindeki şimin sapması- Piston mili yer değiştirme (b)  Sıkışma valfindeki 

şimin sapması- Piston mili yer değiştirme ilişkileri ve (d) Aynı rijitlikteki sıkışma ve genişleme valflerinin 
sapmalarının mutlak değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 6’da By-pass kanalının kapaması durumunda Valf – Sönümleme kuvveti ilişkisi için analizlerin 
sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre By-pass kanalının kapaması durumunda sönümleme kuvveti 
de yükselmektedir. By pass kanalının kapanmasıyla sönümleme kuvveti %25 artmıştır. By pass 
kanalının kapanmasıyla genişleme valfi %18 daha fazla açılmıştır. Sıkışma valfi genişleme valfine 
göre %38 daha az açılmaktadır. By pass kanalının kapanmasıyla genişleme valfi sadece %1 daha az 
açılmıştır. 
 

 
(a)             (b)     

  
   ( c)            (d) 

 

Şekil 6. (a) By pass kanalının kapanmasıyla sönümleme kuvveti’nin değişimi. (b) Bypass kanalının 
kapanmasıyla genişleme valfinin değişimi. (c) Sıkışma valfinin genişleme valfine göre açıklık durumu. 

(d) By pass kanalının kapanması ile genişleme valfi arasındaki ilişki. 
 
 
Şekil 7’de By pass kanalının kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda Valf – Sönümleme 
kuvveti ilişkisi için analizlerin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre By-pass kanalının kapalı ve geçiş 
kanallarının 4 adet olması durumunda sönümleme kuvveti de yükselmektedir. By pass kanalının 
kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda sönümleme kuvveti %234 artmıştır. By pass 
kanalının kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda genişleme valfi %15 daha fazla açılmıştır. 
Sıkışma valfi genişleme valfine göre %216 daha fazla açılmaktadır. By pass kanalının kapalı ve geçiş 
kanallarının 4 olması durumunda sıkışma valfi %396 daha fazla açılmıştır. 
 
Şekil 8’de %10 oranında dar veya geniş çaplı geçiş kanalı olması durumunda Valf – Sönümleme 
kuvveti ilişkisi için analizlerin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre %10 daha dar çaplı geçiş kanalı 
sönümleme kuvvetini %40 artırmaktadır. %10 daha geniş çaplı geçiş kanalı sönümleme kuvvetini %8 
artırmaktadır. %10 daha dar çaplı geçiş kanalı ile genişleme valfi %3 fazla açılmıştır. %10 daha geniş 
çaplı geçiş kanalı ile genişleme valfi %4 fazla açılmıştır. %10 daha dar çaplı geçiş kanalı ile genişleme 
valfi sıkışma valfinden %64 daha fazla açılmıştır. %10 daha dar çaplı geçiş kanalı ile sıkışma valfi 
%50 daha az açılmıştır. %10 daha geniş çaplı geçiş kanalı ile sıkışma valfi %72 daha az açılmıştır. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 0,02 0,04 0,06

F 
[N

] 

x [m] k=4e6 N/m

k=4e6 N/m (by-pass closed for 4
gaps)

-0,0001

-0,00008

-0,00006

-0,00004

-0,00002

0

0,00002

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

re
bo

un
d 

sh
im

 [m
] 

x [m] 
k=4e6 N/m

k=4e6 N/m (by-pass closed for 4 gaps)

-0,0001

0

0,0001

0,0002

0,0003

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

sh
im

 [m
] 

x [m] 

k=4e6 N/m comp. (by-pass closed)

k=4e6 N/m (by-pass closed for 4 gaps)

-0,00005
0

0,00005
0,0001

0,00015
0,0002

0,00025
0,0003

0 0,02 0,04 0,06co
m

pr
es

si
on

 sh
im

 [m
] 

x [m] 

k=4e6 N/m

k=4e6 N/m (by-pass closed for 4 gaps)



  ______________________________________  544  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
(a)                  (b) 

 
(c )              (d) 

 
Şekil 7. (a) By-pass kanalının kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda sönümleme kuvveti. (b) By-pass kanalının 

kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda genişleme valfi açıklığı. (c) Sıkışma valfi genişleme valfine göre durumu. (d) 
By-pass kanalının kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda sıkışma valfinin açıklığı 

  
(a)               (b) 

  
                                    (c)            (d) 
Şekil 8. (a) Daha dar çaplı geçiş kanalın sönümleme kuvvetine etkisi (b) Daha dar çaplı geçiş kanalı ile genişleme valfi (c) Daha 

dar çaplı geçiş kanalı ile genişleme valfi sıkışma valfi ilişkisi. (d) Daha dar çaplı geçiş kanalı ile sıkışma valfi ilişkisi. 
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Şekil 9’da 0.2 m/s maksimum piston hızına göre 0.5 ve 1.0 m/s olmak üzere iki farklı piston hızında 
elde edilen sönümleme kuvvetleri verilmiştir. Bu sonuçlara göre 0.5 m/s maksimum piston hızı 0.2 
maksimum piston hızına göre %68 daha fazla, 1.0 m/s maksimum piston hızına göre % 174 daha az 
sönümleme kuvveti oluşturmaktadır. 0.5 m/s maksimum piston hızı 0.2 maksimum piston hızına göre 
genişleme valfini %58 daha fazla, 1.0 m/s maksimum piston hızına göre % 82 daha az açmaktadır. 1.0 
m/s maksimum piston hızında sıkışma valfi genişleme valfine göre %32 daha fazla açılmaktadır. 0.5 
m/s maksimum piston hızında sıkışma valfi genişleme valfinden %27 daha az açılıyordu. 0.5 m/s 
maksimum piston hızı 0.2 maksimum piston hızına göre sıkışma valfini %63 daha fazla, 1.0 m/s 
maksimum piston hızına göre % 229 daha az açmaktadır. 
 
 

  
( a)            (b) 

   
( c)            (d) 

Şekil 9. (a) Farklı piston hızlarının oluşturuduğu sönümleme kuvvetleri. (b) Farklı hızlarda piston 
genleşme valflerinin açılma miktarı. (c) 1.0 m/s maksimum piston hızında sıkışma valfi genişleme 

valfindeki açılma oranı. (d) Farklı hızlardaki pistonlaarın sıkışma valfini açma miktarları. 
 
 
Şekil 10’da Valf kütlesinin yarı ve iki katı ağırlığında olan valfler ile elde edilen sönümleme kuvvetleri 
gösterilmiştir. Yarı ve iki kat kütleye sahip valfler ile sönümleme kuvveti yaklaşık %3 artmaktadır. Yarı 
ve iki kat kütleye sahip valfler ile genişleme valfi yaklaşık %4 daha fazla açılmaktadır. Yarı kütleye 
sahip valflerden sıkışma valfi genişleme valfine göre %29 daha az açılmaktadır. Yarı sahip sıkışma 
valfinin açılma miktarı değişmezken, iki kat kütleye sahip sıkışma valfinin yaklaşık %4 daha fazla 
açılmaktadır. 
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                                       ( a)            (b) 

  
( c)            (d) 

Şekil 10.  (a) Yarı ve iki kat kütleye sahip valfler ile sönümleme kuvveti değişimi. (b) Yarı ve iki kat 
kütleye sahip valfler ile genişleme valfi açılma miktarı. (c) Yarı kütleye sahip valflerden sıkışma valfi 

genişleme valfine açılma miktarı. (d) Yarı ve iki kat kütleye sahip sıkışma valfinin açılma miktarı. 
 
 
Buraya kadar yapılan analizlerde akışkanın dış silindire geçişini Şekil 11.a’de gösterildiği gibi iki 
dairesel kanal ile yapılmaktaydı. Şekil 11.b’de verildiği gibi dış silindire geçişte delikler kaldırıp 
halkasal bir geçiş şeklinde tasarım yapıldığında sönümleme kuvveti %22 oranında artmıştır. 
Genişleme valfi yaklaşık %4 daha fazla açılırken, sıkışma valfi %79 daha az açılmaktadır. Sıkışma 
valfi genişleme valfine göre %85 daha az açılmaktadır. 
 
 
Şekil 12’de farklı hidrolik yağlarının sönümleme kuvveti üzerindeki etkileri gösterilmiştir. AK350 ile 
sönümleme kuvveti yaklaşık %38 artarken ISO32 yağı ile %4 azalmıştır. AK350 yapı ile genişleme 
valfi yaklaşık %37 daha fazla açılırken ISO32 yağı ile %4 az açılmaktadır. AK350 yapı ile sıkışma valfi 
yaklaşık %225 daha fazla açılırken ISO32 yağı ile %10 az açılmaktadır. 
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Şekil 11 (a) Dış silindire delikler ile geçiş (b) Dış silindire halkasal geçiş 
 
 

         
(a) (b) 
(b)  

  
( c)            (d) 

 

  
( e)            (f) 

 
 
Şekil 11. (a) Dış silindire delikler ile geçiş (b) Dış silindire halkasal geçiş (c) Sıkışma valfi ve genişleme 

valfinin açılma miktarları. (d) Dış silindire geçişin değiştirilmesi ile sıkışma valfinin açılma miktarı. 
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                                       ( a)            (b) 

 
                                       ( c)            (d) 

Şekil 12. (a) AK350 ile ISO32 yağının sönümleme kuvveti. (b) AK350 ve ISO32 yağının genişleme 
valfini açma miktarları. (d)  AK350 yağı ile ISO32 sıkışma valfindeki açılma miktarları. 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, hidrolik şok sönümleyicilerin şim valf rijitliği, farklı piston hızları, by-pass kanalının 
açık/kapalı olması, sıkışma ve genişleme valflerindeki geçiş kanallarının sayısı ve çapı ve yağ cinsi 
tasarım parametrelerinin, sönümleyicinin sönüm kuvveti, valfler üzerinde meydan gelen kuvvet ve 
valflerin açılma değeri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Şim(pul) rijitliği arttıkça elde edilen sönümleme 
kuvveti artarken, hem sıkışma hem genişleme valfi daha az açılmaktadır. By-pass kanalının kapaması 
durumunda sönümleme kuvveti %25 artarken, hem sıkışma hem genişleme valfinin açılma miktarı 
gözle görülür değişmemektedir. By pass kanalının kapalı ve geçiş kanallarının 4 olması durumunda 
ise, elde edilen sönümleme kuvvetinde ciddi artış gözlemlenmiş, sıkışma valfi daha fazla açılmış, 
genişleme valfi açılma miktarı gözle görülür değişmemiştir. Dar veya geniş çaplı geçiş kanalı olması 
sönümleme kuvvetini her iki durumda da arttırmıştır. Dar çaplı olması sönümleme kuvvetini arttırırken, 
valflerin açılma miktarını da arttırmaktadır. Farklı piston hızlarına göre elde edilen sönümleme kuvveti 
incelendiğinde, hız arttıkça sönümleme kuvvetinin arttığı gözlenmiştir. Son olarak AK350, ISO32 ve 
ISO46 yağları karşılaştırılmış ve kullanılan yağın vizkozitesi arttıkça elde edilen sönümleme kuvvetinin 
ve valf açıklığının arttığı gözlemlenmiştir. 
 
 
 
TEŞEKKÜR 
 
Arge, İnovasyon Destek Programı ile bu çalışmanın yapılmasını olanaklı kılan KOSGEB’e 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz. 
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HİDROLİK SİLİNDİRLERDEN SERVO SİLİNDİRLERE GEÇİŞ 
 
 

Mustafa Uğur Doğan 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrolik iş elemanları, hidrolik enerjisini hareket enerjisine çevirirler. Doğrusal hareket elde edilenlere, 
Hidrolik Silindir denir. Yapılacak işin şekline göre hidrolik sistemler presler de fikstürlerde makine 
üretiminde yaygınca kullanılan iş elemanlarıdır. Hidrolik akışkanın yüksek tonajlara çıkma kolaylığı 
yüzyıllardır insanlığa hizmet etmiştir. Günümüzde akışkanlar mekaniği hidroliği kontrol etmek için 
hidrolik valfler selonoid valfler, oransal valfler, servo valfler ile bu gücü kontrollü hale getirmek için 
birçok ekipmanla kullanılmaktadır. Ancak bu ekipmanları biribiri içinde eşzaman çalıştırmak değişen 
sıcaklık şartları ve izlenebilirlik, hareket hassasiyeti gibi eksikliklerinden insanları Servo kontrollü 
silindirlere doğru yönlendirmiştir. Servo kontrollü silindirler konum hassasiyeti, hız, verilerin 
saklanması, üretirken kontrol etme yeteneği sayesinde gün geçtikçe belirli tonajlarda hidrolik ile yarışır 
hale gelmiştir. Gün geçtikçe üretim hatlarımız daha az insanlı, kaliteyi üretirken sağlayan hale 
gelmektedir. İste tam burada servo presler bize cevap vermeye başlayacaktır 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik silindir, servo silindir.   
 
 
ABSTRACT 
 
Hydraulic work elements convert hydraulic energy into motion energy. Those with linear motion are 
called Hydraulic Cylinders. According to the type of work to be done, hydraulic systems presses are 
also widely used in the production of machinery in fixtures. The ease of the hydraulic fluid reaching 
high tonnages has served humanity for centuries. Today, fluid mechanics are used with hydraulic 
equipment as cellonoid valves, proportional valves, servo valves and many other to control this power. 
However, operating these equipments simultaneously, directed people towards Servo controlled 
cylinders due to changing temperature conditions and lack of traceability and movement sensitivity. 
Servo controlled cylinders have been competing with hydraulics in certain tonnages day by day thanks 
to their position accuracy, speed, the ability to store data and control while producing. As our 
experience increases, our production lines become less manned and provide quality while producing. 
And right here, servo presses will start to answer us. 
 
Key Words: hydrulic cylinder ,servo cylindir 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, maliyetlerin artması, rekabet ortamının çok çetin olması üretim yapan firmaları 
otomasyon sistemlerine doğru itmektedir. 
 
Otomasyon sistemlerine hareket veren sistemler içerisinde etkin bir şekilde hidrolik sistem ve servo 
silindirlerdirler bulunmaktadır. Hidrolik sistemlerde doğrusal hareketi sağlayan elemanlar ise hidrolik 
silindirlerdir.  
 
Hidrolik silindirler, makine imalatı, otomotiv, gıda, deri, tekstil gibi sanayinin her alanında itme, çekme, 
kaldırma ve döndürme gibi amaçlarla kullanılmaktadır.  

THE TRANSITION FROM HYDRAULIC CYLINDERS TO SERVO CYLINDERS 
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Yapacağımız hidrolik sistemlerde silindirin çalıştırılabilmesi için bir adette hidrolik güç ünitesine 
ihtiyacımız olacaktır. Geçmişten günümüze asıl değişimi gösteren kısımda aslında kontrol gurubu olan 
Hidrolik güç üniteleridir. 
 
Endüstride olan gelişmeler sonucunda kontrol ve üretilen malzemenin kalite kontrollerinin üretim 
esnasında yapılma isteği hareket sistemlerimizi servo silindirlere getirmiştir. 
 
 
 
 
2. HİDROLİK SİLİNDİRLER VE GÜÇ ÜNİTELERİ 
 
M.Ö 285 Yılından beri hidrolik sistemler yüksek güç yoğunluğu nispeten düşük enerji sarfiyatı, enerji 
depolama kabiliyeti, hassas hareket yumuşak ve kademesiz hareket kabiliyeti, aşırı yüklere karşı 
güvenli, darbesiz kuvvet ve torku sabit tutma kabiliyeti sebebiyle iyi bir güç kaynağı olarak kullanılmış 
ve kullanılacaktır. 
 
Akışkan olarak su, zeytinyağı gibi birçok akışkan kullanılıp sonunda mineral yağlar kullanılmaya 
başlanmıştır. 
 
Sıvı ya da akışkan gücünün kullanımı tarihsel olarak çok eski yıllara dayandığını, temel ihtiyaç olan 
suya olan bağlılığımızdan anlayabiliyoruz. Bunun en iyi örneği Pelton tekeridir. Pelton tekeri, sulama 
ya da sıcak su iletimi için basit bir makine olarak geliştirilerek ilk olarak güç iletiminde kullanılmıştır. 
1648 yılında ise Fransız fizikçi Blaise Pascal, sıvılarda oluşan basıncın bir kabın her tarafına eşit 
olarak iletilmesi tezi ile aslında bunu ispatlamıştır. Bu prensip daha sonra sıvı gücünü oluşturmak için 
endüstride Bramah presleri için kullanılmıştır. Ancak 1850’li yıllarda elektriğin keşfi ile bu durum su 
gücü (su hidroliği) olarak ilerleme kaydetmiş, ancak ikinci dünya savaşı sonuna kadar bir düşüş 
sergilemiştir. 1920’li yıllarda yağ hidroliği çeşitli makine takımlarının kontrolü için Avrupa, Amerika, 
Kanada gibi birçok ülkede kullanılmaya başlanmış, daha sonraları mühendislerin farklı 
uygulamalarıyla, pompalar, valfle ve silindirler gibi yardımcı ekipmanlarla mükemmel bir uygulama 
haline dönüşmüştür. 
 
 
2.1 HİDROLİK SİLİNDİRLER 
 
Hidrolik silindirler basınçlı yağ yardımı ile lineer hareket elde ettiğimiz iş elemanlarıdır. Hidrolik 
sistemler bu silindirin en kontrollü şekilde hareketini sağlamak üzerine yoğunlaşmıştır. 
 
İlk başlarda sadece hidrolik silindiri ileri geri hareket ettirmek olan amaç sonraları; emniyetli enerji 
tasarruflu ve kontrollü olarak çalışmasını hedefleyen bir bilim haline gelmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Hidrolik silindir teknik verileri 
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Üretilen makinelerde hidrolik silindir kullanımının yaygınlaşması sonucu hidrolik silindirlerde, 
fonksiyonel açıdan sağlıklı sonuçlar veren tasarımlar yapma ve tamir bakım gibi işlemlerde 
kullanıcının kolayca ulaşabilmesi amacıyla bazı standartlar geliştirilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Hidrolik silindiri oluşturan parçalar 
 

 
 
 
2.1.2. HİDROLİK SİLİNDİRLERİN ÇEŞİTLERİ 
 
Hidrolik silindirler genel olarak üç grupta ele alınabilir. Bunlar;  
 
2.1.2.1 Tek Etkili Hidrolik Silindirler  
Dalma Tip Hidrolik Silindirler      
Geri Dönüsü Ağırlıklı Hidrolik Silindirler.  
Geri Dönüsü Yaylı Hidrolik Silindirler.  
 

2.1.2.2. Çift Tesirli Hidrolik Silindirler  
Tek Rodlu Hidrolik Silindirler.  
Çift Rodlu Hidrolik Silindirler A 

 
2.1.2.3. Teleskopik Silindirler     
Tek Etkili Teleskopik Silindirler  
Çift Etkili Teleskopik Silindirler A B 
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2.2 HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ ( KONTROL MERKEZİ) 
 
Hidrolik bir silindirin ve sistemin çalışması kontrol edilmesi kullanılan hidrolik güç ünitesi ile 
sağlanmaktadır. Günümüzde PLC yardımı ile hidrolik sistem üzerinden birçok veri alınmaktadır. 
 
Hidrolik silindirin basınç bilgisi, hız kontörlü için debi bilgisi, sistemin yağ seviye bilgisi basın. Filtresi 
kirlilik bilgisi sıcaklık bilgisi alınabilmektedir. 
 
İşletmeler tüm sistemin test edilmesini arızanın önceden belirlenmesi kullanılan ekipmanların ömür 
bilgilerini değişimin yapılacağı zamanın bilinmesi gibi verileri görmek istemektedir. 
 
CE li makinelerde switchli valf ve CE belgelendirmesi istenmektedir. 
 
Bu kontroller akışkanın doğru yönlendirilmesi ve değişen koşullardan etkilenen hidrolik yağın 
kontrolünü sağlamak içindir. Günümüz koşullarında bu tarz uygulamalar yaygın olarak yapılmaktadır. 
 
Endüstri 4.0 uygulamalarının giderek yaygınlaşması hidrolik sistemlerinde bu mantığa kapısını açmış 
ve bütünleşik yapı içinde değişikliklere gidilmektedir. Özellikle önceleri online izleme-kontrol sistemleri 
sayesinde üretim ve performans verileri ile sistem hataları anlık olarak tespit edilebilmekte, raporlama 
ve aynı zamanda sisteminizin verimini de kolaylıkla izleyebilmektedir. Ancak endüstri 4.0 
uygulamalarında bu durum yetersiz kalmakta bunun yerini başka sistemlere de hidrolik sisteme ait 
verilerin aktarılması ya da tersi bir şeklide bu sistemlerden hidrolik sistemlere bilginin transfer edilmesi 
gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Hidrolik güç ünitesi kontrol ekipmanları (sıcaklık , seviye ,akış v.s.) 
 
 
2.2.1.DEZAVANTAJLARI 

1- Hidrolik sistemlerde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı sistemde yağ sızıntıları meydana 
gelebilir. Bu durum sistemin verimini düşürür ve çevreyi kirletir. 

2- Bazı sistemlerde bağlantı elemanlarının çokluğu bakımı ve arıza bulmayı zorlaştırır. 
3- Sistemde oluşan hava kabarcıkları sistemin verimini düşürür. 
4-  Sistem için gerekli olan akışkan iyi seçilmezse bazı devre elemanları bozulabilir. 

Sıcaklığa bağımlılık ( Viskozite değişimi ) 
 
 
3.1. SERVO SİLİNDİRLER 
 
3.1.1 Servo silindir nedir? 
 
Servo silindir üzerinde bir servo motor ile presleme çekme, çakma, test işlemleri yapan lineer iş 
elemanlarıdır.  
 
Hidrolik silindiri üst düzey kontrol etmek için yapmamız gereken ( oransal hız ve basınç kontrolü, 
sıcaklık değer alma, hidrolik silindir konum algılama için lineer cetvel, plc v.b..)gibi kontrol 
ekipmanlarını kullanmamız gerekir.  
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Servo silindirler ise ekipmanları dış sensörler kullanılmaksızın üzerlerinde bulunduran iş elemanlarıdır. 
 
Servo silindirler daha çok pres gövdesi ile karşımıza çıkmaktadır. Üretim esnasında Olası, parça 
kırılmalarında, hatalı parça beslemelerinde, servo pres, önceden belirlenen karşı reaksiyon kuvveti 
okuyamadığında yada, olması gereken mesafede farklı bir kuvvetle karşılaştığından operatörün bir 
şeyler yolunda gitmediğini söyleyebilir. Buda üretirken kalite kontrol yapmamıza olanak sağlar. 
 
Servo bir silindirin gövdesinde olan ekipmanları incelediğimizde aşağıda şekilde yer alan parçalardan 
oluştuğu görülmektedir. 
 
Tablo 2. Servo silindiri oluşturan parçalar 

       
 
 
 
 
3.1.2. Servo silindir teknik verileri 
 
Tablo 3. Servo silindir teknik verileri  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO  AÇIKLAMA 
    
1 Tahrik grubu (kayış dişli grubu) 

2 
Limit anahtarlarının ve kuvvet transdüserinin 
konektörü 

3   
4 İş mili koruma ve amplifikatör modülü 
5   
6 Gerilim ölçme gücü transdüceri 
7 Küresel vida 
8 Motor konektörü 
9 Çözümleyici konektör 
10 Bağlantı flanshı ,montaj deliği ile  
11 Silindir Mili 

Üretilen kapasiteler  1 kN - 2000 kN 
Aşırı yükleme 
koruması Kuvvet aralığının % 150 si 

Strok uzunlukları: 
200/ 300 / 400 / 500 ve 600 mm isteğe bağlı  
3000 mm ye kadar özel üretimleri olabilen 
ürünlerdir. 

Hızları  
0-50 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 ve  330 mm / s 
isteğe bağlı 500 mm / sn ye kadar özel hızlar  
( kuvvet aralığına bağlı olarak  ) 

Ölçüm doğrulukları  
1 mikrometre -0,001 mm (yüke bağlı olarak )  
aynı zamanda  
1 sn de 500 nokta bilgisi alabiliyor. 

Kullanılabilir kuvvet 
aralığı  Kuvvet aralığının %1 ile %100 
Kuvvet aralığının 
çözünürlüğü 

 +/-3300 ölçüm noktası  
( kuvvet aralığının +- % 100 ünden fazlası )  

Kuvvet aralığının 
doğruluğu   < % 1 ( kuvvet aralığının )  
Koruma sınıfı IP 50 
Sıcaklık Aralığı   10  ile +50 c  safety switch ten dolayı 
Mil çalışma sıcaklığı   160 c 
Motor tutma freni   24 VDC  
Takım ağırlığı İzin verilen kuvvet Aralığının % 10 una kadar 
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3.1.3. Servo silindir kontrol düzeneği 
 
Komplike ve kompak yapısı ile ön plana çıkan servo presleri kontrol etmek için Servo denetcisi 
(sürücü) PCU pres control ünitesi, yazılım konfügürasyonlarına ihitiyaç duyulmaktadır. 

 
Şekil 3.Servo pres sistem konfigürasyonu 

 
3.1.3.1.Servo silindir kontrol PCU 
 

 
 

Şekil 4. PCU genel görünüm 
 
İstenildiği gibi programlanabilen PCU kontrolü işletim, kontrol ve değerlendirme ünitesidir. 
Parametreler, doğrudan alfa sayısal klavye kullanılarak işletim yazılımı olmadan kullanılabilir. Kuvvetin 
görüntülenmesi ve değerlendirilmesi ve yolun seyri, renkli grafik ekranda görünebilmektedir. 
 
Özellikleri; 
 

 Presleme ve birleştirme işlemleri sırasında kuvvet, mesafe ve zamanın gerçek zamanlı 
izlenme olanağı verir 

 Presleme ve birleştirme işlemleri için eksiksiz kontrol ve gözetim sağlar 
 Harici kontrol fonksiyonları serbestçe programlanabilen sıralamalı kontrol sistemi çalışma 

özelliği vardır. 
 Renkli ekran üzerinden serbestçe programlanabilir metin ve veri çıkışı için MMI modu vardır. 
 PLC bağlantısı için 16 serbestçe programlanabilir 24 V lojik giriş/çıkış sağlar. 
 Karmaşık kuvvet/mesafe eğrilerinin hassas değerlendirmesini yapabilirsiniz 
 Profibus/Profinet arayüzü ile haberleşebilir. 
 Ethernet arayüzü vardır. 
 Servo dönüştürücünün dijital kontrolü yapılabilir. 
 OK ve NOK aksamlar için sayaç özelliği vardır. Üretirken kontrol sağlar. 
 10 ölçüm eğrisine kadar PCU dahili halka belleği vardır. 
 Mutlak ve nispi değerlendirme çizgileri ( grafiksel olarak ) ile yapılan üretimin eğrinin 

neresinde kaldığını görme olanağı sağlar.  
 Devreye alma ve sorun giderme için test fonksiyonu ile test üretimi yapılabilir. 
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3.1.3.2 Yazılım 
 

 
 

Şekil 5.PC yazılımı baskı kontrolü için özel bir işletim, programlama ve değerlendirme ara yüzüdür. 
 
Özellikleri; 
 

 Pres kontrolünün yapılandırılması için kullanılır. Programlama kolaylığı sağlar. 
 Tüm değerleme bileşenlerinin grafik olarak düzenlenmesi sağlar. 
 PCU ve PC'de program yönetimi sağlanabilir. 
 Belirlenen ölçüm eğrileri ile değerlemenin tanımlanması sağlanır. 
 Servo presin manuel çalıştırılması bu yazılım üzerinden yapılabilir. 
 PCU ve PC arasında veri aktarımı yapılabilmektedir. 
 Yapılandırmaların, programların veri yedeklemesi ve çıktı olarak alınabilir. 
 Ölçüm eğrilerinin PC sabit diskine otomatik olarak kaydedilebilir. 
 Saklanan birkaç ölçüm eğrisi üst üste gösterilebilir böylece toleranslar belirlenip OK ve NOK 

neye göre verildiği gözlemlenebilir.  
 
3.1.4. Kullanıldığı yerler 
 

 
 
Gelişen teknoloji ile kullanım alanları çok yaygınlaşan bir ekipmandır. 
 
Otomotiv 
Beyaz eşya 
Sağlık  
Uzay  
Havacılık  
 
gibi sektörlerde yaygınlaşmaya başlamıştır.Ancak Bu şektörler ile sınırlandırılmamalıdır.Üretirken 
kontrol istenen hasas işleme gerektiren sektör ve işlerde tercih sebebi olacaktır. 
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3.1.5 HİDROLİK SİSTEM VE SERVO SİSTEM KAŞILAŞTIRILMASI 
 
Servo pres örnekleri; 
 

 
 

 
 
Hidrolik pres örnekleri ; 
 

 
 
Servo sistemler ile hidrolik sistemleri karşılaştırdığımızda, servo sistemler fonksiyonel olarak daha 
üstün, bir o kadarda karmaşası az ve kompakt ürünlerdir. 
 
Aynı işi bir hidrolik sistem ile yapmak zor olmakla birlikte yapılan iş kullanışlı olmayacaktır. Hidrolik 
sistemlerde tonaj arttıkça detay artmaya başlayacaktır. Hız istendiğinde ön dolum, kontrol istendiğinde 
servo ya da oransal hız ve basınç ayarları, yağ sıcaklık bilgisi, yağ seviye bilgisi gibi istekler oldukça 
ilave donanımlar kullanılmaya başaklanacaktır. 
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Servo sistemde kontrol elektrik ile olduğundan kontrol edilebilirliği çok daha iyidir. Loadcell ve 
üzerlerinde sıcaklık sensörleri ,safeyt switch box ı ile daha kontrollü ve güvenli bir hareket sağlarlar. 
Böylece üretirken kalite kontrol yapılmış olur. Hangi kuvvet ile hangi mm ne kadar kuvvet 
uygulandığını ya da uygulanması gerekirken uygulanmadığı gibi birçok veriye sahip olmamızı 
sağlarlar. 
 
Servo sistemlerde bakım oldukça kolaydır. Sistemin en önemli noktası yağlamadır. Fazla ya da eksik 
olmayacak şekilde yağlama yapıldığında uzun süre kullanılan ekipmanlardır.Yağlama peryotları 3 
ayda bir kez veya 500 saat te bir kez ( 2gr x 2 manuel yağlama pompası ile basılır).2 yılda bir kez de 
arıza olmasa da pres içi açılıp aşınma olan noktalar varmı kontrol edilir.Varsa yeni yedek parça ile 
değişimi sağlanır. 
 
Hidrolik sistemler sorun yaşatan diğer bir kısımlarında temizlik konusudur. Hidrolik sistemlerde rekorlar 
devamlı basınç altında çalıştığından yağ sızdırma sorunları genellikle görülmektedir. Ayrıca arızasını 
tespit etmek bir o kadar da kolay olmayan sistemlerdir. 
 
Servo sistemlerde tüm hareketler PCU denilen yazılım ile yapılabildiğinden oluşan arızaların buradan 
tespit edilmesine olanak sağlanmıştır. 
 
 
SONUÇ 
 
Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalar devreye girmeye başladı. Bu süreç üretim öncesini de kapsamaktadır. 
Özellikle önceleri online izleme-kontrol sistemleri sayesinde üretim ve performans verileri ile sistem 
hataları anlık olarak tespit edilebilmekte, raporlama ve aynı zamanda sisteminizin verimini de 
kolaylıkla izleyebilmekte idi. Ancak endüstri 4.0 uygulamalarında bu durum yetersiz kalmakta bunun 
yerini başka sistemlere de hidrolik sisteme ait verilerin aktarılması yada tersi bir şeklide bu 
sistemlerden hidrolik sistemlere bilginin transfer edilmesi gerekmektedir. Hidrolik silindirler ve servo 
silindirler ile üretimde oluşabilecek değişiklikler, hatalar, kontrol sistemleri, sensörler vasıtası ile analiz 
edilebilir şekilde toplanmaya çalışılmaktadır. 
 
Akıllı fabrikalarda kendi kendini analiz eden ve iyileştirmesini, tedbirini, eylem kararını kendisi alan 
sistemler ortaya çıkmaktadır. Akıllı fabrikalarda personelden bağımsız, böylece kişiye bağımlı 
hatalardan uzaklaşıp, tam otomatik robotik sistemler, otomasyonel sistemler yer alacak 
sanayilerimizde. 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] http://www.hpkon.org/wp-content/uploads/mdocs/2017-09.pdf 
[2] https://www.endustri-dunyasi.com/makale/akilli-hidrolik-guec-ueniteleri/ 
[3] https://www.mmo.org.tr/etkinlik/viii-ulusal-hidrolik-pnomatik-kongresi-ve-sergisi 
[4] Hid-tek makine sanayi eğitim notları 
[5] http://www.akder.org/tr/makale/246-hidrolik-silindirler#.XpQGzf0zbIU 
[6] http://www.e-wilhelm-gmbh.de/htm_files/allgemein_admin/uk_frame_ewg_produkte1_press.htm 
[7] http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/39f421dc4f0d021_ek.pdf 
[8] https://optimak.com.tr/akilli-fabrika-nedir-akilli-fabrikalarda-hat-sonu-uygulamalarinin-ornekleri/ 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Mustafa Uğur Doğan 
 
1984 Bursa doğumludur. Fatih Süper Lisesi mezunu olup ,Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü 2007' te bitirmiştir. 2009 -2012 HİD-TEK makina sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firmasında proje 
ve pazarlama mühendisi 2012-2014 Sütaş-Tarfaş A.Ş Bakım Yöneticisi,  2014-2020 HİD-TEK makina 
sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firmasında proje ve pazarlama mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 

http://www.hpkon.org/wp-content/uploads/mdocs/2017-09.pdf
https://www.endustri-dunyasi.com/makale/akilli-hidrolik-guec-ueniteleri/
https://www.endustri-dunyasi.com/makale/akilli-hidrolik-guec-ueniteleri/
http://www.akder.org/tr/makale/246-hidrolik-silindirler%23.XpQGzf0zbIU
http://www.e-wilhelm-gmbh.de/htm_files/allgemein_admin/uk_frame_ewg_produkte1_press.htm
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/39f421dc4f0d021_ek.pdf
https://optimak.com.tr/akilli-fabrika-nedir-akilli-fabrikalarda-hat-sonu-uygulamalarinin-ornekleri/


  ______________________________________  559  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

ENERJİ KAZANIMLI HİDROSTATİK İLETİM SİSTEMİNDE 
PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİNİN MODEL TABANLI 

SİSTEM SİMÜLASYONU YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ 
 
 

Mustafa Yosun 
İzzet Özcan 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hidrostatik iletim sistemleri, genellikle iş makinelerinde, ağır taşıtlarda, içten yanmalı motorun gücünü 
kontrollü bir şekilde aktarmak için kullanılır. Kullanılan teknoloji, iletim sistemlerinin performansını ve 
enerji tasarrufunu doğrudan etkilemektedir. Sistemlerin gerçek çalışma şartlarındaki davranışına göre 
sistem mimarisini tasarlamak ve boyutlandırmak gerekir. Hidrostatik iletim teknolojisinin kullanıldığı bir 
alan olan forkliftlerin yakıt tüketimini ölçmek için standart olarak VDI çevrimi kullanılabilir. Bu 
çalışmada, model tabanlı sistem simülasyonu yaklaşımı ile bir hidrostatik iletim sisteminin geleneksel 
ve enerji kazanımlı mimarilerinin fonksiyonel modeli oluşturulmuş, standart bir çevrim süresince 
sistemin çalışma performansı analiz edilmiştir. Yapılan uygulamada hidrostatik iletim sistemindeki 
hidrolik akümülatörler ve oransal valflerinin denetimi sayesinde enerji kazanımı sağlanmıştır. Bu 
sayede geleneksel ve enerji kazanımlı iletim sisteminin davranışı analiz edilip, performans ve yakıt 
tüketimi üzerine etkileri incelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Model tabanlı sistem simülasyonu, Hidrostatik iletim, enerji kazanımı, rejeneratif 
 
 
ABSTRACT 
 
Hydrostatic tranmission systems are usually used to transfer the power of internal combustion engine 
in a controlled manner in construction machines, heavy duty vehicles. The technology used directly 
affects the performance and energy savings of the transmission systems. It is necessary to design and 
size the system architecture according to the behavior of the systems in real operating conditions. The 
VDI cycle can be used as standard to measure the fuel consumption of forklifts where hydrostatic 
transmission technology is used. In this study, a functional model of conventional and energy efficient 
architectures of a hydrostatic transmission system has been created with a model-based system 
simulation approach, and operating performance of the system during a standard cycle has been 
analyzed. In this application, energy was gained by the control of hydraulic accumulators and 
proportional valves in the hydrostatic transmission system. By this way, the behavior of conventional 
and energy efficient transmission system has been analyzed and its effect on performance and fuel 
consumption have been investigated. 
 
Key words: Model based system simulation, hydrostatic transmission, energy efficient, regenerative 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hidrostatik iletim sistemleri traktör, vinç yürütme sistemleri gibi ağır vasıtalarda ve forklift, ekskavatör, 
yük kaldırma… vb. gibi iş makinelerinde güç iletimini sağlamak için kullanılmaktadır. İş makinelerinin 
çalışma ömrü boyunca harcadığı yakıt neredeyse en büyük mali gideri oluşturur. Yakıt tüketimini 
iyileştirmek araçların çalışma maliyetlerini de düşürecektir. İçten yanmalı motorun, iletim elemanlarının 

INVESTIGATION OF PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION IN ENERGY RECOVERY HYDROSTATIC 
TRANSMISSION SYSTEM WITH MODEL-BASED SYSTEM SIMULATION APPROACH 
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iyileştirilmesi ve hibrit sistemler ile yakıt tüketimi iyileştirilebilir. Hidrolik sistemlerin kullanıldığı güç 
iletim teknolojileri otomotiv sektöründe kullanımı artan elektrikli sistemler ile kıyaslandığında yüksek 
güç yoğunluğu, güvenilirlik ve maliyet açısından daha avantajlı bir seçimdir. Hidrolik hibrit teknolojisi ile 
araçların frenleme ve ivmelenmesi esnasında elektrikli araçların %55’ine kıyasla %70-80 enerjisi 
depolanıp yeniden kullanılabilir [1,2]. Forklift tahrik sistemleri genellikle hidrostatik iletim sistemine 
sahiptir. Frenleme esnasında forkliftin kinetik enerjisi hidrolik sıvıya termal enerji olarak aktarılır. Hibrit 
hidrolik sürüş sayesinde yakıt tüketimi %25’e kadar azaltılabilirken beraberinde CO2 emisyonunda da 
düşüş sağlanacaktır.  
 
Bu çalışmada enerji verimli bir sistemin nümerik modeli Simcenter Amesim yazılımı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Gerçekçi boyutlara sahip bir forkliftin yakıt tüketimi VDI-2198 çalışma çevrimine analiz 
edilmiştir. Seri hibrit hidrolik teknolojisi ile pompa/motor ve akümülatörler arasındaki akışı yönlendiren 
valflerin kontrolü sayesinde enerji verimli çalışan bir sistem elde edilmiştir. Enerji verimli hidrostatik 
iletim sisteminin geleneksel sisteme göre performansı ve yakıt tasarrufu incelenmiştir. 
 
 
 
2. BİR BOYUTLU SİSTEM MODELLEME 
 
Sistem, belirli bir amacı yerine getirmek üzere farklı fiziksel elemanların etkileşimli olarak bir arada yer 
aldığı işlevsel bir bütündür. Sistem benzetimi ise gerçek hayattaki fiziksel süreçlerin zamana bağlı 
taklit edilmesidir. Sistem benzetimi günümüzde dijital ikiz modellerin oluşturulmasında önemli bir yere 
sahiptir. Dijital ikiz, fiziksel bir ürünün ya da bir hizmetin gerçek dünyadaki davranışının ve oluşturduğu 
sonuçların sanal modeli olarak tanımlanır. Bu modeller üzerinden yapılan çalışmalar sayesinde fiziksel 
değişiklikler ve testler için harcanan süreleri büyük oranda azaltmak mümkündür. 
 
Herhangi bir fiziksel durum, konuma ve zamana bağlı kısmı diferansiyel denklemler ile ifade edilebilir. 
Ancak bu denklemlerin uzay ve zaman alanında çözümü zor ve zaman alıcı olabilmektedir. Buna 
karşın fiziksel sistemler sadece zamana bağlı eşitlikler (ODE, DAE) ile ifade edilebilir. Sistemin 
davranışı sadece zaman değişkenine bağlı çözüldüğünden bir boyutlu simülasyon olarak isimlendirilir. 
Bu eşitlikleri çözmek için gereken hesaplama yükü üç boyutlu analizlere göre daha azdır. Ayrıca birbiri 
ile ilişkili çok sayıda fiziksel olayı birlikte analiz etmek bir boyutlu sistem benzetimi ile daha kolaydır. 
Farklı fiziksel sistemlerin birbiri ile etkileşimli modellenmesi ve kontrol teknolojileri ile bileşimi, gerçek 
çalışma şartlarındaki sistemlerin performansını tahmin edebilmeye imkan tanır. 
 
2.1. Modelleme Prensibi 
 
Mühendislik sistemlerinin benzetimi için grafik tabanlı yöntemler sıkça tercih edilmektedir. Grafik 
tabanlı yöntemlerden yaygın olarak bilinen lineer grafik, bağ grafiği (bond graph) ve blok diyagram 
yöntemleri kullanılır. Bağ grafiği yaklaşımı, çoklu fizik sistemlerin etkileşimlerini hesaplayabilmek için 
kullanılan grafik tabanlı bir yöntemdir. Oluşturulan grafik sayesinde elemanların fiziksel davranışları ve 
birbiri ile etkileşimini temsil eden modeller elde edilir. Bond graph tabanlı ilk örnek Prof. Henry 
PAYNTER tarafından bir hidroelektrik çevrim sisteminin benzetimi için geliştirilmiştir [3]. 
 

 
 

Şekil 1. İlk Bond Graph örneği (Hidroelektrik çevrimi) [3] 
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Çoklu fizik sistemini oluşturan alt sistemler arasında belirli prensiplere göre ortak bir güç dengesi ve 
transferi söz konusudur. Bu farklı fiziksel sistemler arasında enerji alışverişleri ile benzetim yapmak, 
modelleme yaklaşımının yanı sıra farklı fizikler için yapılan analizleri ortak bir dilde birleştirmeyi sağlar. 
Pratik bir metot olan bağ grafik yaklaşımı ile sistemin dinamik davranışı, çeşitli alt sistemler arasındaki 
enerji akışı, depolanması ve enerjinin dönüşümü ilkeleri ile tanımlanabilir. 
 

 
Şekil 2. Çoklu fiziksel sistemde güç akışı (Amesim modeli) 

 
Bağ grafiği yöntemini kullanan Amesim yazılımı ile elektriksel, hidrolik ve mekanik gücün iletimi Şekil 
2’de gösterildiği gibi modellenerek analiz edilebilir. Sanal prototipleme ve ürün geliştirme süreçlerinde 
sistem simülasyonu gelişen endüstrimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada mekanik, hidrolik ve 
kontrol elemanlarından oluşan bir hidrostatik iletim sistemi detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
 
 
3. HİDROSTATİK İLETİM SİSTEMİ 
 
Genel olarak hidrostatik iletim kavramı, güç kaynağından (içten yanmalı motor) hidrolik motora, 
hidrolik pompa sayesinde iki dönen şaft arasındaki iletimin temelde bu elemanların herhangi bir 
kombinasyonu ile sağlaması olarak ifade edilebilir [4]. İçten yanmalı motordan gelen gücün iletimi 
manuel ya da otomatik şanzımanlar ile doğrudan mekanik olarak sağlanabilir ancak hızın geçiş oranı 
ve iletim sisteminin verimliliği göz önüne alındığında hidrostatik iletim sistemleri daha avantajlıdır. 
Farklı pompa ve motor kombinasyonunda iletim oranı dört farklı şekilde sağlanabilir. 
 

1. Sabit deplasmanlı pompa-sabit deplasmanlı motor 
2. Değişken deplasmanlı pompa-sabit deplasmanlı motor 
3. Sabit deplasmanlı pompa-değişken deplasmanlı motor 
4. Değişken deplasmanlı pompa-değişken deplasmanlı motor 

 
Bunların içerisinde değişken deplasmanlı pompa ve motor kullanmak en esnek olan seçenektir. 
Sonsuz değişken iletim oranı sayesinde en düşük yakıt tüketimi sağlanabilir. Hidrostatik iletim 
sisteminin devresi ISO 1219-1 standardında verilen hidrolik semboller oluşturulabilir. Güç kaynakları 
ve iş yapan sistemler ise standart olmayan semboller ile ifade edilebilir. Şekil 3’de şarj devreli bir 
hidrostatik iletim sisteminin şeması verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Şarj devreli basit bir hidrostatik iletim sisteminin standart semboller ile gösterimi [4] 
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3.1 Enerji Kazanımlı Mimari 
 
Hibrit hidrolik sistemlerde enerji kazanım sistemlerinin temel fikri frenleme sırasındaki kinetik enerjiyi 
hidrolik enerjiye dönüştürülüp depolanmasıdır. Hibrit hidrolik modeller genellikle seri ya da paralel 
olarak tasarlanır. Enerji alçak basınç (AB) akümülatöründen yüksek basınç (YB) akümülatörüne 
hidrolik akışkan pompalanarak depolanır. Rejenerasyon modunda ise akümülatörler arasındaki basınç 
farkı kinetik enerjiye dönüştürülerek iş yapılır. Şekil 4’de basit bir seri hibrit hidrostatik iletim devresi 
gösterilmiştir. Böyle basit bir devrede çek valfler, pompa ve motorların değişken deplasmanları 
sayesinde enerji depolanıp ivmelenme anında kullanılabilir. İvmelenme esnasında depolanan enerji 
çekiş hattını besleyerek içten yanmalı motorun yükünü azaltılarak yakıt tasarrufu sağlanabilir. 
 

 
 

Şekil 4. Basit bir seri hibrit hidrostatik iletim devresi [4] 
 
 
4. FORKLİFT TAM SİSTEM MODELİ 
 
Forkliftin tam sistem modeli Simcenter Amesim yazılımında ilgili fiziksel kütüphaneler kullanılarak Şekil 
5’de görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Güç kaynağı olarak IFP (Institut Français du Pétrole) Drive 
kütüphanesinde yer alan içten yanmalı motor modeli ile 4 silindirli 2.0 L dizel motor oluşturulmuştur. 
Aracın belirli çevre şartlarında istenen VDI çevrimini yapmasına imkân sağlayan görev profili 
oluşturulmuştur. Yük ile birlikte toplam forklift ağırlığı 4000 kg alınmıştır. Hidrostatik iletim sisteminden 
gelen devir 1/10 dişli oranı ile forkliftin tek aksına aktarılmıştır. Eğim ya da aerodinamik kayıplar 
dikkate alınmayıp sadece yuvarlanma direnci (0.02 oranı) ve viskoz sürtünme (0.1N/(m/s)) hesaba 
katılmıştır. Hidrostatik iletim sistemi ise şarj devresi, boru uzunlukları, YB-AB akümülatörleri ve akış 
yönünü kontrol eden valfler ile oluşturulmuştur. Valf komutları YB akümülatöründeki basınç ve aracın 
hızı dikkate alınarak oluşturulmuştur.  
 

 

 
  

 
Şekil 5. Forklift güç iletiminin tam sistem modeli 

Güç kaynağı  Hidrostatik iletim sistemi Araç Modeli 



  ______________________________________  563  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

 
Valf komutları ile sistemin çalışma mantığı bir sonraki başlık altında detaylı olarak ele alınmıştır. 
Sistemde kullanılan alt elemanlar ve boyutları: 
 

1. 2 adet 4 kadranlı değişken deplasmanlı pompa/motor 
2. Hidrolik pompa maksimum deplasman : 28 cc/dev 
3. Hidrolik motor maksimum deplasman : 55 cc/dev 
4. İki pompa/motor için de volümetrik verim 0.92, hidromekanik verim 0.96 
5. 2 L hacimli 4 silindirli motor için performans, yakıt tüketimi ve emisyon tabloları IFP modeli ile 

oluşturuldu 
6. 6 adet akış kontrol valfi 
7. 6L YB (ön yükleme basıncı: 40 bar) ve AB (ön yükleme basıncı: 4.3 bar) akümülatörü 
8. Aks dişli oranı = 10 
9. Valf ve Pompa/motor deplasman kontrolü 

 
 
4.1. Valf ve Pompa/Motor deplasman kontrolü 
 
Bu çalışmada enerji geri kazanımı çalışma şartlarına göre sistemdeki uygun akış yönünü valfler 
sayesinde belirlenmiştir. Gerçekçi bir çalışma şartı olarak Şekil 6’da verilen VDI-2198 standart hız 
profili kullanılmıştır.  
 

 
 

Şekil 6. Forkliftler için kullanılan standart VDI-2198 hız profili 
 
 
Şekil 7’deki sinyal işlemi sayesinde VDI çevrimine göre forkliftler için standart olan hız komutu ile ivme 
hesaplanıp ardından 0-1 eşiği kullanılarak forkliftin hem hızlandığı hem de ivmelendiği koşullarda 1, 
diğer koşullarda 0 mod değeri elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Hız ve ivmeye göre çalışma modunun hesaplanması 
 
 
Şekil 8’de hız, ivme ve bu değişkenlere göre elde edilen mod değerleri görülmektedir. Bu mod 
değerleri ile uygun çalışma çevrimlerini sağlayabilmek için valf kontrolleri gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 8. Hız ve ivme değişkenlerine göre elde edilen mod değerleri 
 
 
Hidrostatik transmisyon sisteminden enerji kazanımı elde edilmesi için kullanılan hidrolik valflerin 
kontrol sistemi aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışma süresi boyunca valflerin durumu zamana 
bağlı olarak mod değeri, hedef hız değeri, akümülatör basıncı ve hidrolik motorun hızına göre 
belirlenir. Verilen mantıksal ifadelerin doğru olması 1, yanlış olması 0 değerini verir, ilgili mod değeri (1 
ya da 0) mantıksal tersi mod-1 (0 ya da 1) ile çarpılır ardına her iki mod durumu toplanarak valfin 
komutu belirlenir.  
 
 
Tablo 1. Valf kontrol mantık tablosu 

 
    Hedef Hız > 0 Hedef Hız < 0 

V1 
Mod 0  P > 190 
Mod-1 0 |Motor Hızı| > 10 

V2 
Mod P > 190 0  
Mod-1 |Motor Hızı| > 10 0 

V3 
Mod  Tamamen Açık P < 19 0 
Mod-1  0 |Motor Hızı| > 10 

V4 
Mod P < 190  Tamamen Açık 
Mod-1 |Motor Hızı| > 10   

V5 
Mod  0 P > 190 
Mod-1 |Motor Hızı| > 10  0 

V6 Mod P > 190  0 
Mod-1  0 |Motor Hızı| > 10 

 
*Mod: Çalışma modu 1, Mod-1 : Mod değerlerinin tersi 
 
*P>190, P<190: YB akümülatördeki basıncın 190 bar değerinin üzerinde ya da altında olması 
 
*|Motor Hızı| > 10 : Hidrolik motorun mutlak hız değerinin 10 dev/dak ‘den büyük olması 
 

V1= (Mod * P>190 + Mod-1 * MotorHızı>10) * Vt<0                 (1) 
V2= (Mod * P>190 + Mod-1 * MotorHızı>10) * Vt>0                 (2) 
V3: (Mod * P<190 + Mod-1 * MotorHızı>10) * Vt<0 + Mode * Vt>0          (3) 
V4: (Mod * P<190 + Mod-1 * MotorHızı>10) * Vt>0 + Mode * Vt<0         (4) 
V5:  Mod * P>190 *Vt<0 +  Mod-1 * MotorHızı>10 * Vt>0                (5) 
V6:  Mod * P>190 * Vt>0 + Mod-1 * MotorHızı>10 * Vt<0                (6) 

 
Tablo 1’de yer alan Valf kontrol mantık tablosunun matematiksel karşılığı eşitlik 1-6’daki gibidir. 
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Tüm zaman alanı için yukarıdaki eşitler yardımıyla hangi valflerin açık ya da kapalı olacağı elde 
edilmektedir. Örneğin, simülasyonun 5. saniyesinde valflerin açık veya kapalı olma durumlarını 
inceleyelim. 
 

• Bu sürede forklift hem ivmelendiği hem de hızlandığı için mod değeri 1, mod-1 değeri 0’dır. 
• Hedef hız değeri sıfırdan küçük olduğundan Vt<0 için 1, Vt>0 için 0’dır 
• YB akümülatöründe basınç 190 bar’ın üzerinde olduğu için alacağı değer 1’dir. 
• Motor hızının da mutlak değerinin 10 dev/dak’nın üzerinde olduğu için alacağı değer 1’dir. 

 
Bu değerler eşitlik 1-6’da yerlerine konulduğunda, 
 
V1=0, V2=1, V3=1, V4=0, V5=0, V6=1 sonuçları elde edilir. Böylece V2, V3 ve V6 numaralı valflerin 5. 
saniyede açık olduklarını gözlemleyebiliriz. 
 
2 adet 4 kadranlı hidrolik pompa/motor deplasmanlarının kontrolü ise Tablo 2’e göre mantıksal bir 
kontrol algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol algoritması Simcenter Amesim’de 
bulunan ‘Statechart’ aracı ile oluşturulmuştur. Simülasyon süresi boyunca sistemin çalışma modu, 
hedef hız ile maksimum hızın birbiri arasındaki büyüklük/küçüklük ilişkisi ve hedef hızın pozitif/negatif 
olması koşullarına göre sistemin hangi çalışma fazında olduğu ve elde edilen çalışma fazına göre 
motorun ve pompanın deplasmanları belirlenir. 
 
Tablo 2. Pompa ve motor deplasman değerlerinin hesaplanması 
 

 
 

 
4.2. ÇALIŞMA FAZLARI 
 
Akış kontrol valfleri sayesinde forkliftin çalışma çevrimi boyunca sistemin enerji kazancı ve bu enerjinin 
ihtiyaç anında kullanımı kontrol edilecektir. Bu sistemde hidroliğin akış yönünü belirleyen 6 adet 2 
konumlu 2 yollu akış kontrol valfi kullanılmıştır. Aşağıdaki beş farklı çalışma fazı sayesinde sistemde 
frenleme esnasında enerji depolanıp ivmelenme esnasında kullanılmıştır. 
 

• Akümülatörler ile İleri Yönlü Rejeneratif İletim 
• Normal İletim 



  ______________________________________  566  _______ 
 

 
 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi // 16-19 Kasım 2022

 

• İleri Yönlü Rejeneratif Frenleme  
• Akümülatörler ile Geri Yönlü Rejeneratif İletim 
• Geri Yönlü Rejeneratif Frenleme  

Forkliftin verilen hız profiline uygun olarak hareket etmesi istenirken sistemdeki valflerin kontrolü ile 
enerji verimliliği arttırmak hedeflenmiştir. Kullanılan pompa/motor sayesinde güç iletimi sağlandığı gibi 
frenleme esnasında pompa/motor modu değiştirilerek güç kazanımı elde edilmiştir. Çalışma fazlarında 
genel olarak ileri ve geri yönlü frenleme esnasında oluşan kinetik enerji yön kontrol valfleri sayesinde 
YB akümülatöründe depolanıp, ileri ve geri yönlü ivmelenme esnasında ise bu depolanan enerji 
kullanılmıştır.  

Bu çalışma için oluşturulan hidrostatik iletim şeması genel olarak Şekil 9’da görüldüğü gibidir. Her bir 
çalışma fazı akış yönleri ile birlikte aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak verilmiştir. 
 
 
4.2.1. Akümülatörler ile İleri Yönlü Rejeneratif İletim 
 
Faz 1: İleri yönlü ivmelenme fazında YP akümülatörü V2 valfi üzerinden deşarj olur ve akışkan v3 valfi 
üzerinden hidrolik pompadan iş yapan hidrolik motora iletilir ve sonrasında V6 valfi üzerinden AB 
akümülatöründe depolanır. Bu esnada diğer valfler tam kapalı durumdadır. 
 

 
 

Şekil 9. Akümülatörler ile ileri yönlü rejeneratif iletim akış yönü 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2. Normal İletim 
 
Faz 2: İleri yönlü normal fazda hidrolik pompada basınçlandırılan akışkan V3 valfinden geçerek 
hidrolik motora iletilir, V4 valfi üzerinden ise yeniden pompa ile basınçlandırılarak en basit prensip ile 
güç aktarımı sağlanır. Bu esnada diğer valfler kapalıdır. 
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Şekil 10. Normal iletim akış yönü 
 

4.2.3. İleri Yönlü Rejeneratif Frenleme 
 
Faz 3: İleri yönde frenleme fazında hidrolik motor, pompa gibi davranarak kinetik enerjiyi alır, akışkan 
V5 valfi sayesinde AB akümülatöründen çıkıp V4 ve V2 valfleri üzerinden HP akümülatörüne iletilerek 
depolanır. 
 

 
 

Şekil 11. İleri yönlü Rejeneratif frenleme akış yönü 
 
 
 
 
 

4.2.4. Akümülatörler ile Geri Yönlü Rejeneratif İletim  
 
Faz 4: Geri yönlü ivmelenme fazında YP akümülatörü V1 valfi üzerinden deşarj olur ve akışkan V4 
valfi üzerinden hidrolik pompadan iş yapan hidrolik motora iletilir ve sonrasında V5 valfi üzerinden AB 
akümülatöründe depolanır. Bu esnada diğer valfler tam kapalı durumdadır. 
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Şekil 12. Akümülatörler ile geri yönlü Rejeneratif iletim akış yönü 
 
 
 
4.2.5. Geri Yönlü Rejeneratif Frenleme  
 
Faz 5: Geri yönde frenleme fazında hidrolik motor, pompa gibi davranarak kinetik enerjiyi alır, akışkan 
V6 valfi sayesinde AB akümülatöründen çıkıp V3 ve V1 valfleri üzerinden HP akümülatörüne iletilerek 
depolanır. 
 

 
 

Şekil 13. Geri yönlü rejeneratif frenleme akış yönü 
 
 
 
Forkliftin hareketi boyunca her bir çalışma fazında valflerin durumu Şekil 14’de görüldüğü gibi 
değişmektedir. Her bir çalışma fazında hangi valfin açık ya da kapalı olduğu zaman alanında 
bölümlendirilerek gösterilmiştir. 
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Şekil 14. Çalışma fazlarına göre valf durumlarının gösterimi 
 

Forkliftin hız ve ivme değerlerine göre belirlenen çalışma fazları şekil 14’de gösterilmiştir. Her bir 
çalışma fazında YB ve AB akümülatörlerindeki kinetik enerjinin depolanması ve kullanımı da Şekil 15 
ile verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 15. Aracın zamana bağlı hız/ivme değerleri ve akümülatör basınçları 
 

Geleneksel bir hidrostatik güç iletim sisteminde akış sadece V3 ve V4 valflerinin bulunduğu hat 
üzerinden gerçekleşir. Hidrolik devre üzerinde diğer valfler ve akümülatörler yer almaz. Aynı çalışma 
şartlarında geleneksel ve hibrit hidrolik sistemin güç iletim performansı ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan yakıt tüketimi Şekil 16’da gösterilmiştir. Kullanılan içten yanmalı motorun tork, yakıt tüketimi, 
emisyon ve ısı kayıp tabloları IFP drive kütüphanesinde yer alan model ile hesaplanmıştır. IFP drive 
kütüphanesi, IFP Energies Nouvelles ile yapılan teknik iş birliği sonucunda geliştirilmiştir [5]. 
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Şekil 16. Geleneksel ve hibrit hidrolik sistemde güç iletiminin ve yakıt tüketiminin karşılaştırılması 
 
 
Hedef hız profili ve aracın hızı karşılaştırıldığında yakıt tüketiminde yaklaşık %20 iyileşme ile aracın 
beklenen performansı sağladığı görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 17. Hedef hız ve aracın hızının karşılaştırması 
 
 
 
SONUÇ ve YORUMLAR 
 
Hidrostatik iletim sisteminde geleneksel bir hidrolik devre ile güç aktarımı sağlanabilir. Ancak belirli bir 
çevrimde çalışan araçlarda iletim sırasındaki güç kayıpları doğrudan çalışma maliyetini etkileyecektir. 
Dört kadranlı pompa/motor sayesinde iletim sisteminde sonsuz aktarım oranı sağlanabilmektedir. 
Yapılan sistem benzetimi ile frenleme esnasında oluşan kinetik enerji hibrit hidrolik bir sistem 
sayesinde yeniden kullanılmak üzere depolanıp ivmelenme esnasında kullanılmıştır. Çalışma fazlarına 
göre valf kontrolleri sağlanarak %20 civarında bir yakıt tasarrufu sağlanabileceği ön görülmüştür.  
 
Bu çalışma gerçekçi boyutlar dikkate alınarak yapılıp geleneksel bir aktarım ile kıyaslama yapılmıştır. 
Geleneksel bir hidrostatik iletim sistemi yerine hibrit hidrolik bir iletim sisteminin aracın performansına 
ve yakıt tüketimine etkisi incelenmiştir. İki adet pompa/motor arasına doğrusal ve çapraz hatlardaki 
akışı kontrol eden valfler yerleştirilmiştir. Kullanılan akümülatörler ile seri hibrit bir sistem kurulmuştur. 
VDI-2198 çevriminde aracın hızlanma ve frenleme şartlarına göre çalışma fazları elde edilmiştir. Valf 
kontrolü aracın hedef hız, çalışma modu, hidrolik motor hızı ve YB Akümülatör basıncına göre 
yapılmıştır. Sistemdeki enerjinin verimli bir şekilde depolanıp gerektiğinde yeniden kullanımı sayesinde 
ana güç kaynağından daha az enerji kullanarak istenen çalışma şartı sağlanabilmiştir. 
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Mevcut iletim sistemlerinin iyileştirilmesi adına sistem benzetimi ile hızlı öngörüler sağlanabilir. Ayrıca 
henüz tasarım aşamasında olan sistemlerin yakıt tüketimine, emisyon değerlerine kadar öngörü 
yapılabilmektedir. Farklı kontrol stratejileri ile daha verimli bir iletim sağlamak da mümkündür. Bu 
yaklaşım ile ürün geliştirme süreci hızlandırılarak tasarım varyasyonları kolaylıkla değerlendirilebilir. 
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TERSİNİR HİDROLİK FAN SÜRÜCÜ SİSTEMİ 
 
 

Arif Kalyoncu 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde kullandığımız soğutma sistemlerinde fan tahriki belirlenirken tüm faktörler dikkatlice ele 
alınmalıdır. Sistem tasarımını oluştururken üzerinde durulacak en önemli faktör tersinir sistemin gerekli 
olup olmadığını belirlenmesidir. Tersinir olma özelliği gerekli ise hidrolik fan sürücü en iyi seçim 
olacaktır. 
 
Bu bildiride, tersinir fan sürücü teknolojisinin halihazırda kullanılmakta olan temel sistemlerinin 
yanında, geçmişte nadiren kullanılan ve günümüzde iyileştirme/geliştirme çalışmalarıyla optimize 
edilen bir sistem anlatılacak ve tersinir olma işlevine sahip hidrolik fan sürücü sistemlerinin kilit 
noktaları gözden geçirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tersinir Fan Sürücü, Hidrolik Fan Sürücü, Enerji Verimliliği, Mobil Hidrolik. 
 
 
ABSTRACT 
 
All factors must be obtained carefully while determining fan drive in cooling systems used today. The 
most important factor which is focused on while creating the system design is determining whether 
reversing hydraulic fan drive system. If reversibility is required, hydraulic fan drive will be the best 
choice. 
 
This paper will discuss the basis of the reversible fan drive technology currently in use, a system that 
was rarely used in the past and optimized by improvement work today, and review a few key hydraulic 
fan drives that help make it reversible. 
 
Key Words: Reversible fan drive, Hydraulic Fan Drive, Energy Efficiency, Mobile Hydraulic. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Konvansiyonel tek yönlü hidrolik fan sürücü sistemlerinin yanında ters yönde çalışabilen sistemler son 
yıllarda gelişmekte ve kullanım alanı gün geçtikçe artmaktadır. Tersinir hidrolik fan sürücü sistemlerinin 
evrimi, bu konuda yaşanan gelişmeler ile sistem türleri incelenecek ve bu inceleme esnasında tersinir olarak 
çalışan sistemlerin temel özellikleri ele alınacaktır. 
 
Bu tür tersinir olarak çalışabilen sistemlerin belirleyici özellikleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 
 

1. Fan sürücüsünün kayıp güç üzerindeki etkisi ve bununla beraber artan ısı yükü kapasitesi 
2. Sistemde kullanılan ana ekipmanların sayısı, boyutları ve buna göre değişen alan ihtiyacı 
3. Sistemde kullanılan bağlantı ekipmanları dahil parça sayısı ve bunun montaj zorluğu ile 

maliyete olan etkisi 
4. Sistemin esnekliği ve kontrol edilebilirliği 
5. Hidrolik ekipmanların sayısından kaynaklanan güvenilirlik oranı 

 
Bu bildirideki inceleme, açık ve kapalı çevrim seçenekleri ile birlikte üç farklı tip sistemi içermektedir. 

REVERSIBLE FAN DRIVE SYSTEMS 
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2. FARKLI TİP SİSTEMLER VE BUNLARIN İNCELENMESİ 
 
Tersinir hidrolik fan sürücü sistem tipleri üç ana başlığa ayrılmaktadır. Açık çevrim sistemler; sabit ve 
değişken deplasmanlı motor kullanılan tipte, kapalı çevrim sistemler ise sabit deplasmanlı motor 
kullanılan tipte olmaktadır. 
 
Açık Çevrim Sistemler – Sabit Deplasmanlı Motor 
 

1. Tersinir özelliğinin sağlanabilmesi için ayrı bir hidrolik dağıtıcı ile bir yön kontrol valfine sahip 
sabit deplasmanlı pompa (standart bir hidrolik dişli pompa) ve sabit deplasmanlı motor (dişli 
veya kanatlı tip hidrolik motor) içerir. Bu tip sistemlerdeki en büyük sorun yön kontrol 
valfinin hızlı tepkisi olmaktadır. Bu nedenle yön kontrol valfindeki ani konum 
değişikliklerinden kaynaklanan fan arızalarını önlemek için ve motora gelen akış miktarını 
azaltıp fan hızını düşürmek için sistemde başka bir ilave valf gereklidir. 

2. Bir önceki maddede anlatılan sistem ile aynı özelliklerdedir. Ancak yön kontrol valfi 
ekstra bağlantı ekipmanları ve hortumlardan doğacak güvenlik riskini azaltmak için motora 
entegre konumdadır. 

3. Bu seçenekte değişken deplasmanlı pompa ile sabit deplasmanlı motor ve yön kontrol valfi 
bulunur. Değişken deplasmanlı pompa yön kontrol valfinden önce fan hızını düşürmek amacıyla 
kullanılabildiği için yüksek fan hızlarında ani geçişlerdeki arızaları minimuma indirme avantajı 
sağlar. Bu durum ek bir hız ayar valfi ihtiyacını ve yağın bir basınç emniyet valfi üzerinden 
tahliye edilmesinden kaynaklanan güç kaybını ortadan kaldırır. Bu tip sistemler sabit 
deplasmanlı pompa kullanılan sistemlerden daha yüksek basınçlarda çalıştırılabilir. Ancak 
yön kontrol valflerinin maksimum çalışma basınçları nedeniyle tipik bir kapalı çevrim sistem 
kadar yüksek basınçlarda çalışılamaz. 

4. Bir yön kontrol valfi kullanılmadan ters yönde dönebilen bir hidromotor ile sabit veya değişken 
deplasmanlı pompa bulunur. Değişken deplasmanlı pompa kullanılırsa, yön kontrol 
valflerinden kaynaklanan basınç kaybı (ve ısı oluşumu) ortadan kalktığından, açık çevrim 
sistemler arasındaki en düşük güç kaybı bu tipte görülmektedir. Ayrıca sistemde kullanılan 
valfler tamamen ortadan kaldırılarak verimliliğin arttırıldığı ve sistem boyutunun azaldığı 
yüksek basınçlarda çalışan sistemler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu sistem, bu 
bildirinin ikinci kısmının da odak noktası olacaktır.   

 

Şekil 1. Değişken Deplasmanlı Pompa ve Motor ile Açık Çevrim Bir Fan Sürücü Sistemi (1) 
 
 
Açık Çevrim Sistem – Değişken Deplasmanlı Motor 
 
Bu tür sistemlerde yukarıda açıklanan açık çevrim pompalarından herhangi biri kullanılabilir. Mevcut 
basınca bağlı olarak istenen fan hızını üretmek için değişken deplasmanlı bir motor kullanacaktır. 
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Değişken deplasmanlı hidromotor seçeneği, çıkış yönünü dahili olarak ters çevirme yeteneği ile 
birleştirilirse, bu sistem aynı zamanda yön kontrol valfi olmadan paylaşılan bir akış kaynağı ile tersine 
çevirmeyi de gerçekleştirebilir. 
 
Kapalı Çevrim Sistem – Sabit Deplasmanlı Motor 
 
Bu tür sistemlerde genel olarak sabit deplasmanlı bir motor ile değişken deplasmanlı bir pompa 
kullanılır. Fan hızı, fan ve/veya soğutma sisteminden gelen geri bildirim sayesinde gerçekleştirilen 
pompa deplasman kontrolü ile denetlenir. Kapalı çevrim sistemlerde daha yüksek basınçlarda çalışan 
ekipmanlar kullanılır, böylece daha yüksek güç yoğunluğu kapasitesi sağlanır. Bununla birlikte, güç 
kaybına ve buna bağlı ısı oluşumuna neden olacak düşük basınçlı bir şarj pompası ile iki set yüksek 
basınçlı hat ve bağlantı parçası gibi bazı dezavantajları vardır. (2) 
 
 
 
3. SİSTEM KARŞILAŞTIRMALARI 
 
Hidrolik tahrikli bir fan sisteminde bir makine tasarımcısının dikkat etmesi gereken önemli noktalar  
aşağıdaki gibidir. 
 

1. Kapladığı alan 
2. Motor gücünün uygunluğu ve ısı atımı sistemleri üzerindeki etkileri 
3. Maliyet İlk maliyet ve/veya toplam mülkiyet maliyeti 
4. Sistem yanıtını ve/veya performansını uyarlama yeteneği sistem esnekliği 
5. Makine montajı ve servisi üzerindeki etkisi sistem karmaşıklığı, parça sayısı vb. 

 
Bu bölüm, yukarıda anlatılan sistemler arasındaki bazı karşılaştırmaları gösterecektir. Karşılaştırmalar 
yapılırken daha çok, yaklaşık 25 ve 50 kW fan güç aralığındaki fan sistemlerine odaklanılacaktır. 
 
Uzayda Kapladığı Alan 
 
Tablo 1, anlatılan farklı sistem türleri için kapladıkları hacimlerin bir karşılaştırmasını verir. Aşağıda 
belirtilen tanımlar tablolar için geçerlidir: 
 
DM = harici dişli tipi motor 
PM = eksenel pistonlu tip motor 
 
Tablo 1. Farklı Sistemler için Kapladıkları Hacimler 
 

Sistem Yapısı Düşük Güçlerde Sistem Hacmi 
[cm3] 

Yüksek Güçlerde Sistem 
Hacmi [cm3] 

Sabit Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 
Harici Valf 

5100 (DM) 
6700 (PM) 

8400 (DM) 
11000 (PM) 

Sabit Deplasmanlı Pompa Sabit 
Deplasmanlı Motor Dahili Valf 

15000 (DM) 
7300 (PM)* 

17000 (DM) 
7500 (PM)* 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor Harici 
Valf 

9200 (DM) 
10800 (PM) 

11500 (DM) 
14500 (PM) 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor Dahili 
Valf 

16100 (DM) 
10700 (PM)* 

17000 (DM) 
12400 (PM)* 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Tersinir Motor 

11900 (PM)** 11900 (PM)** 

Kapalı Çevrim Değişken 
Deplasmanlı Pompa Sabit 
Deplasmanlı Motor 

11300 16200 
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* Tahminlere dayalı veriler yazarın bilgisi dahilindedir ancak gerçek ürün mevcut değildir. 
** Pazar için yakın zamanda geliştirilmiş yeni bir ürünü içerir. 

 
Tablo 1'deki bilgiler, aksi belirtilmedikçe, bugün piyasada genel olarak bulunan gerçek ürünlere 
dayanmaktadır ve temel uzunluk, genişlik ve yükseklik boyutlarına dayanmaktadır. 
 
Motor Gücü Çekişi / Isı Üretimi 
 
Aşağıda belirtilenler, Tablo 2'de verilen tipik bir fan görev döngüsünü ele almaktadır. 
 
Tablo 2. Tipik Fan Görev Döngüsü 
 

Adım % Görev Döngüsü Motor Giriş Basıncı [bar] Fan (Motor) Hızı 
[rpm] 

1 2 10 500 
2 4 22.5 750 
3 5 40 1000 
4 12 62.5 1250 
5 20 90 1500 
6 20 122.5 1750 
7 15 160 2000 
8 12 202.5 2250 
9 10 250 2500 

 
Normal uygulama başına boyutlandırılmış bir yön kontrol valfinin tipik özelliklerine ve tipik motor 
hacimsel verimliliklerine dayalı olarak, Tablo 3, iki boyuttaki fan sistemi için yukarıda listelenen 
görev döngüsü için yön kontrol valfinin neden olduğu güç kaybını göstermektedir. 
 

Tablo 3. Yön Kontrol Valfindeki Basınç Düşümünden Kaynaklanan Güç Kaybı 
 

 25 kW Güç 
Dişli Motor 

50 kW Güç 
Dişli Motor 

25 kW Güç 
Pistonlu 
Motor 

50 kW Güç 
Pistonlu 
Motor 

En Yüksek Fan 
Gücü [kW] 

26 46.8 26 46.8 

Ağırlıklı Görev 
Döngüsü Gücü 

[kW] 

10.3 18.5 10.3 18.5 

En Yüksek Güç 
Kaybı [kW] 

2.8 3.1 2 2.2 

Ağırlık Görev 
Döngüsü Güç 

Kaybı [kW] 

1.1 1.2 0.8 0.9 

Motorun Güç 
Tüketimindeki 
Artış [%] 

9.3 5.7 7.4 4.6 

Isı Üretimine 
Giden Fan 

Sistemi Gücü [%] 

8.5 5.4 6.9 4.4 

 

Aşağıdaki Tablo 4, verimlilik farklarından dolayı bir fan tahrik sistemi için dişli motor ile pistonlu motor 
arasındaki tipik güç kaybındaki farklılıkları göstermektedir. 
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Tablo 4. Güç Kaybı Delta = Dişli Motorda Güç Kaybı - Pistonlu Motorda Güç Kaybı 
 

 Düşük Güçlü Sistem Yüksek Güçlü Sistem 
Pik Çalışmada Güç 
Kaybı Delta (kW) 

 
1.2 

 
2.6 

Ağırlıklı Çalışma 
Döngüsü için Güç 
Kaybı Delta (kW) 

 
0.5 

 
1 

 
Maliyet - Peşin ve Toplam Sahip Olma Maliyeti 
 
“Uzayda Kapladığı Alan” ve “Güç Kaybı” açıkça maliyette önemli bir rol oynamaktadır. Her ikisi de 
makine tasarımının ilk aşamasında büyük rol oynar. Ekipman boyutu paketlemeyi daha zor hale 
getirecek ve güç kaybı soğutma sistemlerinin boyutlandırılmasını etkileyecektir. Güç kaybı ayrıca yakıt 
için sürekli bir ek maliyet ile sonuçlanır. 
 
Maliyetin diğer bir kısmı, ekipmanların başlangıç maliyetidir. Bu bildiri gerçek fiyatları içermemekle birlikte 
bahsedilen sistemlerdeki göreceli farklılıklar göstermektedir. Karşılaştırma için temel olarak sabit 
deplasmanlı pompa (FP), dişli motor (DM) ve valf bloğundan oluşan geleneksel sistem kullanılır. Tablo 
5'teki rakamlar yalnızca listelenen ana ekipmanları değil, aynı zamanda hortumlar, bağlantı parçaları 
ve montaj maliyetleri gibi ögeleri de yansıtmaktadır. 
 
Tablo 5. Ekipmanlar için Göreceli Sistem Maliyetleri 
 

 
Sistem Yapısı 

 
Düşük Güçlerde Sistem 

Maliyeti 

 
Yüksek Güçlerde Sistem 

Maliyeti 
Sabit Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 

Harici Valf 

1.00 (DM) 
1.05 (PM) 

1.00 (DM) 
1.10 (PM) 

Sabit Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 
Dahili Valf 

0.94 (DM) 
0.85 (PM)* 

0.87 (DM) 
0.84 (PM)* 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 
Harici Valf 

1.34 (DM) 
1.39 (PM) 

1.36 (DM) 
1.46 (PM) 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 
Dahili Valf 

1.20 (DM) 
1.16 (PM)* 

1.15 (DM) 
1.19 (PM)* 

Değişken Deplasmanlı Pompa 
Tersinir Motor 

 
1.14 (PM)** 

 
1.17 (PM)** 

Kapalı Çevrim Değişken 
Deplasmanlı Pompa 
Sabit Deplasmanlı Motor 

 
1.29 

 
1.23 

 
* Tahminlere dayalı veriler - yazarın bilgisi dahilinde gerçek ürün mevcut değildir 
** Pazar için yakın zamanda geliştirilmiş yeni bir ürünü içerir 

 
 
 

Sistemin Esnekliği ve Kontrol Edilebilirliği 
 
Sistem esnekliği ifadesi, sistemin genel makineye göre tasarlanmasındaki ve sistemin istenen  sonuçlara 
ulaşmak için kullanılmasındaki esneklikle ilgilidir. 
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Açık devre sistemleri, pompayı ve motoru bağlamak için yalnızca tek bir yüksek basınç hat 
içerdiğinden dolayı makine tasarımı için daha esnek olma eğilimindedir. Açık devre sistemin geri kalanı 
(giriş ve dönüş hatları) düşük basınçlıdır ve bağımsız olarak yönlendirilebilir. Kapalı devre sistemi ise iki 
adet yüksek basınç hattı gerektirir. 
 
Orantılı giriş özelliğine sahip bir tersinir hidromotor, yön kontrol valfi gibi tipik bir açma / kapama sinyali 
ile çalıştırılabilir veya sistem tarafından ihtiyaç duyulması halinde ters çevirme sürecini daha iyi kontrol 
etmek için kontrollü bir akım sinyali ile çalıştırılabilir. 
 
 
Sistem Montajı ve Servis 
 
Bu başlıktaki ana noktalar, bileşenlerin sayısı ve sorun giderme dahil montaj ve servisin karmaşıklığıyla 
ilgilidir. 
 
Bahsedilen sistemlerden herhangi biri, bir pompanın, bir motorun, bir kontrolörün ve hidrolik 
bağlantıların (hortumlar ve bağlantı parçaları) temel gereksinimlerini içerir. 
 
Açık devre sistemlerde, harici bir valf manifoldunun eklenmesi yalnızca bu montajla kalmaz, aynı 
zamanda ikinci bir hortum ve bağlantı setinin de eklenmesini gerektirir. Böylece montaj ve servis 
süreleri ve bu işlemlerin sızıntılarla sonuçlanan arıza riski artar. Pompalara veya motorlara yön kontrol 
valfleri ve orantılı emniyet valfleri (hız kontrolü için) eklemek, bu ürünleri daha karmaşık hale getirebilir, 
paket boyutunu ve bu valflerin temel ekipmanlara bağlantı arayüzleri nedeniyle sızıntı riskini artırabilir. 
 
Basınç kontrollü değişken deplasmanlı bir pompanın ve tersinir kabiliyetine sahip bir motorun 
kullanılması, montaj ve servis için sistem karmaşıklığını temel sisteme benzer bir seviyeye indirir. 
Sorun giderme, daha basit bir görev haline gelir ve minimum hidrolik sızdırmazlık bağlantıları ile arıza 
riski azaltılır. 
 
 
 

4. YÖN KONTROL VALFİ KULLANILMADAN TERSİNİR MOTOR 
 
Değişken deplasmanlı pompa ve tersinir hidromotor kullanan bu sistem motorun yüksek maliyetinden 
dolayı geçmişte tercih edilmemekteydi. Bu yüzden, bir motor görevi görecek şekilde bir kapalı devre 
pompa kullanılmaktaydı. Ancak şu an ideal ürün, her iki yönde tam olarak yön değiştirebilen bir iki 
konumlu eksenel pistonlu motor olacaktır. Böylece, bir açık devre sistemin (bir yüksek basınç hattı ve 
basınç kontrolü) avantajlarının, kapalı devre sistemle (yön kontrolü veya hız ayar valfi gerekmeden ve 
geliştirilmiş sistem işletim kontrolü) kombinasyonu mümkün olacaktır. 
 
Bu tip motorlarda ters yönde dönüş istendiğinde, motora entegre bir valf, sistem kontrolöründen bir 
sinyali kabul eder ve dahili sistem basıncını kullanarak motoru ters yöne çevirir. Ters dönüş 
tamamlandığında, sinyal kaldırılır ve motor bir önceki yöne döner. Motora yay mekanizması dahil 
edilerek ve kontrol için orantılı bir valf kullanılarak, kontrol sistemi motoru istendiği kadar agresif veya 
yavaş kaydıracak şekilde tasarlanabilir. Ayrıca yay mekanizması, motora giden bir sinyal kaybı 
durumunda tam ileri yer deplasmanın gerçekleşmesini sağlar ve bunu sisteme zarar vermeyecek 
şekilde yapar. Bu durum, yön kontrol valfinin olduğu sistemlerdeki darbeli hareketi ve ani ters 
çevirmeleri ortadan kaldırarak gerçekleştirilir. 
 
Yön kontrol valfi veya tersinir motor kullanan sistemler arasında sistem mimarisi açısından bir fark 
bulunmamaktadır. Tersinir motor, yön kontrol valfi için kullanılan aynı dijital sinyali kabul eder veya 
yukarıda bahsedildiği gibi sistem tasarımcısı orantılı bir sinyal kullanarak kaydırma özelliklerini 
uyarlamayı seçebilir. Şekil 2, bir dijital giriş ile dönüş yönünü ters çevirme işlemini göstermektedir. 
Motor hızı diyagramındaki ikinci hız değişikliği, geri yönde dönüşten ileri yönde dönüşe geçildiğini 
ifade eder. 
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Bu tip motorların doğal özellikleri, elektrik veya denetleyici sorunlarının neden olduğu beklenmedik 
veya kontrolsüz ters dönüşler nedeniyle oluşan hasarlardan sistemi koruyabilir. Motor, yön değiştirmek için 
sistem hattındaki basıncı kullanır, ancak maksimum sistem esnekliği için minimum sistem basıncında 
çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

 

 
Şekil 2. Adım Giriş Cevabı 

 
 
5. TERSİNİR FAN SÜRÜCÜ UYGULAMALARI 
 
İş makinaları, otobüsler vb. ağır vasıta araçlarda kullanılan fan sürücü sistemler, soğutma amaçlı 
kullanılırlar. Araçlarda bulunan elektrik sistemleri yeterli soğutma işlemini istenilen süre boyunca 
yapamaması durumunda hidrolik fan sürücü sistemleri kullanılır.  
 
Hidrolik fan sürücü sistemlerinde fanlar bir hidromotor tarafından tahrik edilir. Sistemde hidromotoru 
tahrik eden bir adet pompa bulunur. Şekil 3’teki devrede özetle bir fan sürücü sistemi devre şeması 
bulunmaktadır.   

 
Şekil 3. Basit Hidrolik Fan Sürücü Sistemi Devre Şeması (2) 
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Devre şemasında da görüldüğü gibi sistemde bir adet sabit deplasmanlı pompa ve bir adet sabit 
deplasmanlı tersinir olmaya hidromotor bulunmaktadır. Bu pompa-motor entegresi sayesinde fan 
döndürülmekte ve soğutma işlemi yapılmaktadır. Ancak aynı yöne dönmekte olan motor zaman 
içerisinde fanın hava emiş hatlarında çalışma ortamlarından dolayı toz, çöp, saman talaş gibi fan 
sürücü sistemler için istenmeyen partikülleri emmektedir. Bu emiş sonucu oluşan tabakalar sistemde 
emişi zorlaştırmakta, soğutma kapasitesini düşürmekte ve sistemin kirlenmesine sebep olmaktadır. 
Şekil 4’te tersinir olmayan bir pompa ve motor resmi görülmektedir.   
 

 
 

Şekil 4. Tersinir Olmayan Fan Sürücü Sistemi 
 
 
Sistemin tersinir olmasıyla birlikte Fan Sürücü Sistemler zaman zaman fanın çalışma yönüne göre ters 
yönde çevrilerek sistemin temizlenmesini sağlamaktadır. Yapılan bu işlem sayesinde radyatörün 
soğutma kapasitesindeki kaybın en aza düşürülmesi amaçlanmakta olup sistemin ömrünü 
uzatmaktadır. Tersinir özelliğinin sağlanabilmesi için sistemde bulunan hidromotorun ters çevrilebilen 
(Reversible) özellikte olması gerekmektedir. Böylece hidromotor ters tarafa da döndürülebilecek ve 
fanı da ters yönde döndürecektir. Şekil 5’te ters yönde çevrilebilen hidromotorlu bir sistem örneği 
görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 5. Ters yönde çevrilebilen (Reversible) hidromotorlu Fan Sürücü Sistem 
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Şekil 6’da hidromotorun dönüş yönüne göre fanın akış yönünün değiştiğini  gösteren resimlere yer 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 6. Ters çevrilebilen hidromotor ile soğutma fanının da değişen hava akışı değişimi 
 
Yukarıdaki resim de görüldüğü gibi hidromotorun saat yönünde dönmesi ile sistem de soğutma işlemi 
yapılmakta olup, saat yönünün tersine çevrilmesi ile de fanın akış yönü değişmektedir.  
 
 
 
SONUÇ 
 
Bir sistemde orta veya yüksek güçlü bir tersinir fan tahriki gerekiyorsa, hidrolik tahrikli fan şu an için en  
iyi seçim olacaktır. Sistem tasarımcısının aralarından seçim yapabileceği çeşitli kategoriler ve her 
kategori için de bir dizi seçenek mevcuttur. Bu seçimi yaparken dikkate alınması gereken birkaç 
anahtar faktör vardır. 
 
Günümüzde enerji, kaynak, güvenilirlik ve toplam sahip olma maliyetinin korunmasının öneminin 
giderek arttığı göz önünde bulundurulursa, tersinir fan tahriki istenen sistemler için değişken 
deplasmanlı hidrolik pompa ve tersinir hidromotor (yön kontrol valfleri kullanılmadan) kullanımının en 
iyi seçenek olduğu görülecektir. Bu tip sistemler, herhangi bir açık devre sistem arasındaki en düşük 
güç kaybı, en yüksek güvenilirlik ve en az sistem karmaşıklığı (en az ekipman) özelliklerini 
barındırmaktadır. 
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	Hidrolik sistemin verimliliğini ve arıza sıklığını belirleyen en önemli etken, hidrolik akışkanın sıcaklığıdır. Akışkan sıcaklığı aynı zamanda sızdırmazlık elemanları ile hidrolik akışkanların çalışma ömrünü doğrudan, diğer devre elemanlarını da dolay...
	Akışkan sıcaklığını ideal çalışma koşullarında tutabilmek için soğutucu ve ısıtıcı adını verdiğimiz düzenekler kullanılır. Soğutucu veya ısıtıcıların seçilmesi ve devre üzerine yerleştirilmesi yeterli çözüm değildir. Öncelikle ısıyı yaratan sorunları ...
	Akışkan sıcaklığını değiştiren bu cihazların seçimi ve tank üzerine yerleşimi çok önemlidir. Bu çalışma; devre tasarımında yapılan hatalar ile cihazların seçimi ve kullanımında yapılan hataları ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
	ABSTRACT
	The most important factor that determines the efficiency and frequency of failure of a hydraulic system is the temperature of the hydraulic fluid. Fluid temperature also affects the working life of hydraulic fluid sand seals while indirectly affecting...
	In order to keep the fluid temperature in ideal working conditions, the mechanisms we call cooler sand heaters are used. Placing coolers or heaters on the circuit is not enough solution. First of all, it is necessary to detect problems that create hea...
	The selection and placement of these devices that change the fluid temperature is very important. This study was made to reveal the mistakes made in the selection and use of these devices.
	GİRİŞ
	Endüstriyel hidrolik uygulamalarda kullanılan eşanjörler, ülkemizde genelde soğutma amacıyla tercih edilen devre elemanlarıdır. Eşanjör çeşitleri, eşanjör büyüklüğünün tespit edilmesi, eşanjör verimlerinin hesaplanması gibi konularda çeşitli çalışmala...
	Ülkemiz koşulları nedeniyle birçok bölgede ve özellikle sürekli çalışan hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik akışkanların ısıtılmasına gerek duyulmaz; ancak coğrafik koşullar ve çalışma şartları nedeniyle zaman zaman akışkanların ısıtılması gereki...
	A. ISI OLUŞUMUNUN NEDENLERİ
	Hidrolik devrelerde meydana gelen güç ve sürtünme kayıpları ısı enerjisine dönüşür (Şekil-1). Akışkanın kısa sürede ısınmasının temel nedeni budur. Hidrolik sistemi düşük sıcaklık ve yüksek verimle çalıştırabilmek için sürtünme kayıplarının ve sızıntı...
	Şekil 1. Hidrolik sistemde enerji kayıpları (MET Didactic)
	Hidrolik devrelerde her türlü önlem alınmasına rağmen verim %70-80’ler civarındadır. Bu demektir ki %20-30’luk kayıp enerji, ısı enerjisine dönüşmektedir. Bu önemli bir kayıptır.
	Hidrolik devrelerde meydana gelen verim kayıplarını olağan ve olağan dışı olmak üzere iki gruba ayırabiliriz (Şekil-2). Olağan kayıplar, makul ölçülerde kabullendiğimiz kayıplardır. Olağan dışı kayıplar ise gereksiz olan kayıplardır. Sızdırmazlık elem...
	Şekil 2. Hidrolik sistemde meydana gelen kayıpların sınıflandırılması
	Verim kayıpları sonucu oluşan sıcaklık değeri için farklı farklı kabullenişler vardır. Örneğin; SKF’ e göre 55PoPC’ nin üzerinde meydana gelen her 5 PoPC’ lik sıcaklık artışı yağın ömrünü 3 kat oranında azaltmaktadır. Kayıplar nedeniyle sıcaklığın art...
	Sıcaklığın artmasına etki eden unsurlar:
	 Boru ve diğer bağlantı elemanlarının çapı küçük seçilmiştir.
	 Yağın viskozitesi uygun değildir.
	 Çevre sıcaklığı yüksektir.
	 Devre tasarımı hatalıdır.
	 Gereğinden uzun boru, dirsek vb. elemanlar kullanılmıştır.
	 Pompa veya emiş kısmında problem vardır.
	 Tank içindeki akışkan seviyesi azalmıştır.
	 Pompa boşta çalışırken yüke karşı çalışıyordur.
	 İç sızıntı oranı yüksektir.
	 Tank boyutları küçüktür.
	B. ISI OLUŞUMUNUN ETKİLERİ
	Soğuk havalarda yağın viskozitesi arttığı için sürtünme direnci artar. Yüksek basınç kayıpları ortaya çıkar ve pompa girişine akışkanın zor gelmesi sonucu kavitasyon oluşur. İlk çalıştırma sırasında alıcıların hızları yavaşlar. Makineler düşük hızlard...
	Akışkanın sıcaklığı normal değerlerin üzerine çıkacak olursa bu kez viskozite azalır. Viskozitenin azalması nedeniyle silindir ve valflerde meydana gelen iç kaçaklar ve basınç kayıpları artar; çalışma hızları azalır. Sızıntı sonucu yüksek basınçtan dü...
	Artan sıcaklıkla beraber viskozitede değişmeler meydana gelir. Sıcaklığın bir diğer etkisi de akışkan ömrüdür. Yağ sıcaklığının artması akışkan ömrünü olumsuz yönde etkiler. Yağ sıcaklığının 60PoPC’yi aşması durumunda yağ, parçalanmaya başlar. Sonuç o...
	Şekil 3. Yağ sıcaklığının artmasının etkileri (MET Didactic).
	Yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük sıcaklıklar hidrolik devreler için zararlıdır. Akışkan sıcaklığının 20PoPC’ nin altına düşmesi kavitasyon riskini arttırır. Hassasiyet istenen hidrolik devrelerde yağ sıcaklığı "Isı değiştiriciler" yardımıyla 32-50...
	Tavsiye edilen maksimum çalışma sıcaklığı, kullanılan akışkanın türüne bağlıdır. Genel kural, mineral bazlı yağlar için akışkan sıcaklığının 55PoPC'yi geçmemesi şeklindedir. İyi tasarlanmış bir hidrolik sistem, ısıyı tüm elemanlara dağıtır ve akışkan ...
	C. SOĞUTUCU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SEÇİLMESİ
	Seçim işleminde devrede oluşan güç kayıplarının tahmin edilmesi gerekir. Bu çok zordur ve kayıpları etkileyen birçok faktör vardır; ancak bunun pratik bir yolu vardır. Hidrolik devrede akış kontrolü yapılmıyorsa yani pompanın gönderdiği akışkan doğrud...
	Güç kayıplarının aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanması gerekir. Formülü kullanabilmek için devrede sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Devrenin yarattığı ısıyı bulabilmek için akışkanın ilk sıcaklığı ölçülür. Devre belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra...
	Pv=,∆T .  𝒸 .  ρ .  V-t .  60. …. kW
	Pv: Güç kaybı …. (kW)
	PR01: RSpesifik soğutma kapasitesi ….  (kW/K)
	V: Tank hacmi…. (lt)
	𝛒: Hidrolik akışkanın yoğunluğu …. (kg/lt) Madensel esaslı yağlar için 0,915 kg/lt alınabilir.
	𝓬: Isı katsayısı …. (kJ/kgK) Madensel esaslı yağlar içim 1,88 kJ/kgK alınabilir.
	t: Çalışma zamanı …. (dak)
	TR1: Rİstenilen çalışma sıcaklığı …. (℃)
	TR2: ROrtam sıcaklığı …. (℃)
	∆𝐓: Hidrolik devre tarafından üretilen sıcaklık …. (℃)
	Örnek: Bir hidrolik devrede 2 saatlik çalışma süresinden sonra yağ sıcaklığı 20℃’den 70,℃-′.ye çıkmıştır. Tankın hacmi 400 lt ise güç kaybını hesaplayınız ve soğutucu seçimini yapınız.
	Pv=,∆T .  𝒸 .  ρ .  V-t .  60.…. kW     Pv=,50 .  1,88 .  0,915 .  400-120 .  60.=4,78 kW
	Soğutucu seçimi: Kabul edilebilir akışkan sıcaklığının 60℃, çevre sıcaklığının da 30℃ olduğunu düşünerek soğutucu seçimini yapalım.
	PR01R = ,𝑃𝑣-T1 – T2.…….. kW/K      PR01R = ,4,78-60−30.=0,159 kW/K
	Soğutucunun petekleri üzerinde bulunan toz, yağ vb. kirler soğutma kapasitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle bulunan değer %10’luk bir emniyet katsayısı ile çarpılmalıdır. Hesaplama sonucuna göre soğutucu seçimi yapılır.
	PR01R . 1,1 = 0,159 , 1,1 = 0,175 kW/K
	D. ISI DEĞİŞTİRİCİLER (EŞANJÖR)
	1. Fan tipi soğutucu
	a. Elektrik motorlu
	b. Hidromotorlu
	c. Modüler
	2. Boru tipi soğutucu (eşanjör)
	a. Tank dışı montajlı
	b. Tank içi montajlı
	3. Plâka tipi soğutucu (eşanjör)
	a. Contalı
	b. Lehimli
	4. Daldırma tip ısıtıcı
	1. Fan tipi soğutucu: Elektrik motorlu, hidromotorlu ve modüler tip olmak üzere 3 ayrı çeşidi vardır.
	a. Elektrik motorlu fan tipi soğutucu: En sık kullanılan fan tipi soğutucudur (Şekil-4). Hidrolik akışkan eni dar, yüzeyi geniş olan kanallar (petek) içinden geçirilir. Akışkan içindeki ısının alınması için petekler üzerine hava üflenir. Petek yüzeyin...
	Şekil 4. Finlerin durumu (MET Didactic)
	Motor miline dik veya paralel yerleştirilmiş olan petekler iki kademelidir. Şekilde görünen petekler 1. kademeye (hava geçiş kanalı) aittir. Petekler arasındaki çıtaların arasında 2. kademe petekleri vardır ve buradan yağ geçişi olur.
	Şekil 5. Elektrik motorlu fan tipi soğutucu (MET Didactic)
	Mobil sistemler için 12-24V, endüstriyel sistemler için 220V veya 380V gerilimlerde çalışacak şekilde yapılır. Şekil-5’ te elektrik motorlu fan tipi soğutucu görülmektedir. Bu soğutucular, devreden dönen yağın tanka boşalmadan önce soğutulmasını sağlar.
	Şekil 6. Örnek devre (MET Didactic).
	Şekil-6' da elektrikli soğutucunun kullanıldığı örnek bir devre şeması görülmektedir. Devrede dönüş hattından gelen akışkanın soğutulması görülmektedir. Fan tipi soğutucular, devre şemalarında genelde pervaneye benzer şekilde ifade edilir. Bu durum he...
	b. Hidromotorlu fan tipi soğutucu: Fan, elektrik motoru yerine hidromotorla tahrik edilir (Şekil-7). Büyük boyutlu uygulamalarda, yüksek ısı transferi istenen veya elektrik akımının yanma ve patlama riski yarattığı durumlarda kullanılır. Elektrik moto...
	Şekil 7. Hidromotorlu fan tipi soğutucu (MET Didactic).
	Şekil-8' de görülen devre şemasında hidromotorla tahrik edilen fan tipi soğutucu görülmektedir. Devrede tandem pompa kullanılmıştır. Düşük debili pompa devreye akışkan gönderirken yüksek debili pompa soğutucu üzerinde bulunan hidromotora akışkan gönde...
	Şekil 8. Hidromotorlu soğutucu kullanılan örnek devre (MET Didactic)
	c. Modüler fan tipi soğutucu: Soğutucu üzerinde elektrik motoruna bağlı olarak hidrolik pompa kullanılır. Elektrik motoru bir yanda fanı döndürürken diğer yanda pompayı tahrik etmektedir. Yukarıda anlattığımız modellerden farklı olarak devreden bağıms...
	Şekil 9. Modüler yapıda fan tipi soğutucu (MET Didactic).
	Şekil-10' da modüler tip soğutucunun kullanıldığı devre şeması görülmektedir. Başka bir elemana gerek kalmadan herhangi bir hidrolik devreye rahatlıkla uygulanabilir. Soğutucu üzerindeki filtre isteğe bağlı olup eklenebilir ya da çıkartılabilir.
	Şekil 10. Modüler tip soğutucunun kullanıldığı devre (MET Didactic)
	Fan tipi soğutucuların tümü, soğutucu olarak atmosfer havası kullandığı için işletim maliyeti düşüktür. Endüstriyel sistemlerin yanı sıra iş makinelerinde kullanılır. Düşük ve orta performans ihtiyaçlarında tercih edilir. Soğutma seviyesi çevresel sıc...
	Şekil 11. Fan tipi soğutucunun kullanım örneği (Shutterstock).
	Olumlu yönleri
	 Ek bir eleman kullanmaya gerek kalmaz.
	 İşletim maliyeti düşüktür.
	 Kış aylarında enerji geri dönüşümü sağlar.
	Olumsuz yönleri
	 Gürültülü çalışır.
	 Soğutma kapasitesi düşüktür.
	 Aldığı ısıyı ortama verir.
	 Çevre sıcaklığı arttıkça verimi düşer.
	 Basınç düşümü fazladır.
	Fan tipi soğutucularda yapılan uygulama hataları: En sık karşılaştığımız sorunların başında soğutucu peteklerin tozlanmasıdır (Şekil-12). Kirlenme ısı transferini zorlaştırdığı için verimi düşürür. Ortamın tozlu veya tozsuz olmasına göre temizleme sık...
	Şekil 12. Soğutucu üzerine yapışan tozlar verimi düşürür (MET Didactic)
	Fan tipi soğutucuların yerleşiminde hatalar yapılabilir. Soğutma havasının rahatça emilebilmesi için fanın emiş yaptığı bölge kapalı olmamalıdır (Şekil-13a). Emiş havası rahatlıkla fan tarafından emilebilmelidir ve emiş havası mümkün olduğu kadar seri...
	Şekil 13. Soğutucu yerleşiminde yapılan hatalar (MET Didactic)
	Fan tipi soğutucuların montajında devre elemanları ile soğutucu arasında minimum fan çapı kadar boşluk olmalıdır. Bu mesafe bile olumsuz etkilere yol açabilir. Yeterli boşluğun olmadığı durumlarda dikey montaj tercih edilebilir. Şekil-14' te bununla i...
	Şekil 14. Dikey çalışan fan tipi soğutucu (MET Didactic)
	2- Boru tip eşanjör: Soğutucu sıvı olarak su kullanıldığı için soğutma verimi fan tipine göre daha fazladır. Tank dışı ve tank içi olmak üzere 2 çeşittir.
	a. Tank dışı montajlı: Silindirik bir kap içine yerleştirilmiş çok sayıda bakır borudan oluşur. Bakır boru içinden soğutucu olarak kullanılan su geçerken boruların dışından yağ geçer (Şekil-15). Isı transfer oranını arttırabilmek için bakır boruların ...
	Şekil 15. Boru tip eşanjör kesiti (MET Didactic)
	En sık kullanılan çeşidi Şekil-15.' te görüldüğü gibidir. Soğutucu olarak kullanılan su, sol taraftan eşanjör içine girer. İçeride iki tur attıktan sonra giriş kısmının yanında bulunan çıkış deliğinden eşanjörü terk eder. Devreden gelen sıcak yağ, eşa...
	Şekil 16. Boru tip eşanjörün devre üzerinde kullanılması ve devre şeması (MET Didactic)
	Şekil-16' da boru tip eşanjörün kullanıldığı bir devre şeması görülmektedir. Hidrolik devreden bağımsız olarak çalışan soğutma birimi, aynı zamanda filtreleme işlemi yaptığı için "sirkülasyon filtreleme" olarak adlandırılır. Soğutma işlevinin yanı sır...
	Boru tipi eşanjörler, düz, tek ve iki kıvrımlı olarak yapılabilir (Şekil-17). İki kıvrımlı türleri diğerlerine göre daha verimlidir.
	Şekil 17. Kıvrım sayısı soğutma verimini arttırır (MODÜL Eğitim Araçları)
	b. Tank içi montajlı: Boru tip eşanjörlerin farklı bir türü kartuş tip eşanjördür (Şekil-18). Tank içinde bulunan yağın içinden bakır borular yardımıyla su geçirerek soğutma yapar. Bu yöntem endüstriyel sistemlerde çok sık kullanılmaz; ancak denizcili...
	Şekil 18. Tank içi montajlı eşanjör (MET Didactic)
	Olumlu yönleri
	 Soğutma kapasitesi fan tiplerine göre daha iyidir.
	 Soğutma işlevinin yanı sıra yağın ısıtılmasını da sağlar.
	 Maliyeti düşüktür.
	 Basınç düşümü azdır.
	Olumsuz yönleri
	 Soğutma kulesine ihtiyaç duyar.
	 Bakır borularda delinme olursa yağ içine su karışır.
	 Boyutları plaka tipine göre büyüktür.
	 Soğutma suyunun da filtrelenmesi gerekir.
	 Su kulesinden uzaklaştıkça soğutma verimi düşer.
	Şekil 19. Boru tip eşanjörün kullanım yeri (MET Didactic)
	Şekil-19' da sulu tip soğutucunun kullanımı ile ilgili örneği görebilirsiniz. Su giriş ve çıkışları sağ tarafta aynı yerden yapılmıştır. Üstteki bağlantılar ise yağ giriş çıkışına aittir.
	Şekil 20. Boru tip eşanjör kullanılan devre şeması (MET Didactic)
	Boru tip eşanjörlerde yapılan uygulama hataları: Endüstriyel hidrolik uygulamalarda en yaygın olarak karşılaştığımız tasarım hatası; eşanjörün tank üzerine yerleştirilmesidir (Şekil-21a). Su sızıntısı ya da hortumlarda meydana gelen terleme, tankın üz...
	Şekil 21. Uygulama hataları (MET Didactic)
	Eşanjörün yıpranması sonucu yağ içine su karışır veya su filtrelerinde tıkanmalar meydana gelir. Yağ sıcaklığında meydana gelecek anî bir değişme, eşanjörde meydana gelen bir problemi işaret eden en önemli ipucudur.
	Verimli bir soğutma için su ve yağ geçişleri ters taraftan yani karşılıklı olmalıdır. Su ve yağ girişlerinin aynı yönden olması soğutma verimini düşürecektir (Şekil-22b).
	Şekil 22. Su ve yağ girişleri karşılıklı olmalıdır (MET Didactic)
	Eşanjörler ile su pompası arasındaki mesafe çok fazla olmamalıdır. Mesafe uzadıkça sıcaklık problemi artar ve soğutma verimi düşer. Mesafenin kısaltılması mümkün değilse soğutma kuleleri ve su pompaları, soğutucuya doğru yaklaştırılmalıdır. Eşanjör ku...
	Şekil 23. Birden fazla eşanjörün birbirine seri bağlanması (MET Didactic)
	Boru tip soğutucularda özellikle suyun geçtiği ve suyla temas eden her yerde paslanma riski vardır. Sadece soğutucu içinde değil tesisat boruları, bağlantı elemanları, soğutma kulesi vb. yerlerde meydana gelen paslanma su içinde bir kirlilik yaratır. ...
	Şekil 24. Boru tip eşanjörün paslanması (MET Didactic)
	Gerek paslanmalar gerek aşınmalar nedeniyle su hatlarına filtre konulmalıdır. Filtre, su içinde oluşan kir parçacıklarını tutarak soğutucunun kirlenmesine izin vermez. Filtrenin tuttuğu parçacıklara bakılarak eşanjör durumu hakkında yorum yapılabilir....
	Şekil 25. Su filtresinde meydana gelen kirlenme (MET Didactic)
	3- Plâka tipi eşanjör: Boru tip eşanjörlerin yaklaşık 90 yıldır endüstriyel sistemlerde kullanılmasına rağmen son yıllarda plâka türü eşanjörler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Boru tiplerde olduğu gibi  hem soğutucu hem de ısıtıcı olarak kullanıl...
	Şekil 26. Plaka tipi eşanjör (MET Didactic)
	Plâka malzemesi olarak paslanmaz ve aşınmaya karşı dayanımı olan malzemeler kullanılır. Yapılan deneyler, soğutucudan geçen akışkanın türbülanslı olması, daha fazla ısı transferinin yapıldığını göstermiştir. Soğutucu plâkaları üzerinde çeşitli biçimle...
	Şekil 27. Plaka tipi eşanjör kullanım örneği (MET Didactic).
	İyi bir soğutma sağlayabilmesi için soğuk su girişine (yaklaşık 20PoPC) ihtiyaç vardır. Bu nedenle soğutma kulesinden gelen akışkan soğutucuya gönderilir. Su ve yağ girişleri karşılıklı olabileceği gibi çapraz olarak da yapılabilir. Su girişinde filtr...
	Şekil 28. Plaka tipi eşanjörün kullanım yeri (MET Didactic)
	Olumlu tarafları
	 Soğutma kapasitesi en yüksek soğutucu tipidir.
	 Boyutları küçüktür.
	 Soğutma işlevinin yanı sıra yağın ısıtılması için de kullanılır.
	Olumsuz tarafları
	 Kirliliğe karşı duyarlıdır.
	 Soğutma kulesine ihtiyaç duyar.
	 Basınç düşümü fazladır.
	 Plakalarda delinme olursa yağ içine su karışır.
	 Soğutma suyunun da filtrelenmesi gerekir.
	 Su kulesinden uzaklaştıkça soğutma verimi düşer.
	Plaka tipi eşanjörlerde yapılan uygulama hataları: Eşanjörde meydana gelebilecek bir dış sızıntı, tank üzerine ve oradan tankın içine su girmesine yol açar. Bu nedenle mecbur kalmadıkça eşanjörler tank üzerine yerleştirilmemelidir (Şekil-29a).
	Eşanjördeki sızıntıdan dolayı yağ ile su birbirine karışabilir. Tank içindeki yağın seviyesinin artması; hatta taşması yağ içine suyun karıştığını ifade eder. Yağ seviyesinin hızla düşmesi de su içine yağın karıştığını ifade eder. Yağ içine su karışın...
	Şekil 29. Eşanjör tank üzerinde kullanılmamalıdır (MET Didacic)
	Plaka tipi eşanjörler bakır alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Paslanma özelliği olan malzemeler kullanıldığında ciddi bir kirlilik sorunuyla karşılaşırız. Kirliliğe karşı duyarlı olan bu tip eşanjörlerde paslanma durumu olduğunda tıkanma...
	Şekil 30. Plaka tipi eşanjörde kirlilik sorunu (Shutterstock)
	Soğutucunun su hattı girişinde su filtresi, yağ girişinden önce yağ filtresi kullanılmalıdır. Bazı tipler lehimli olarak yapılır ve sökülemez. Sökülebilen tipler contalı olarak yapılır (Şekil-31). Eşanjör plâkası söküldüğünde su tarafı kahverengi, yağ...
	Şekil 31. Bakım için sökülmüş plakalar (MET Didactic)
	Plaka tipi soğutucuların kirliliğe karşı hassas olması sık sık temizleme ihtiyacı doğurur. Temizleme işlemi için en fazla tavsiye edilen yöntem basınçlı su kullanımıdır (Şekil-32). Mümkün olduğu kadar kimyasallardan kaçınılmalıdır. Zorunlu kalmadıkça ...
	Şekil 32. Plakaların temizlenmesi (Shutterstock)
	Şu ana kadar anlattığımız eşanjörler minimum 15 bar basınca kadar çalışabilir. Eşanjörler üzerinde kullanılan çek valfler aslında emniyet valfi olarak görev görür. Kirlilik vb. durumlarda eşanjörü korur ve zarar görmesini önler. Eşanjörlerin tamamına ...
	4. Daldırma tip ısıtıcılar: İklim, çevre şartları ve elemanların konumuna bağlı olarak hidrolik yağlar, ısıtılmak zorunda kalabilir. Kış aylarında ortam sıcaklığına bağlı olarak akışkan sıcaklığı düşüktür. Akışkanın ısıtılması amacıyla "Isıtıcı" kulla...
	Şekil-33’ te görülen ısıtıcı elektrik akımıyla çalışır. Hidrolik akışkanla doğrudan temas edecek şekilde deponun alt kısmına yerleştirilir. Mıknatıs yardımıyla tank içinde tutulur. Tercihen pompa emişine yakın konulur. Sıcaklık bir kontrol birimi ile ...
	Şekil 33. Daldırma tip ısıtıcı (MET Didactic)
	Isıtıcıların yağın içine daldırılması yalıtım sorunu yaratır. Bu nedenle birçok uygulamada tankın gövdesine bağlanır. Isıtıcı kısım yağa temas ederken elektrik bağlantısı dışarıda kalır; böylece daha güvenilir bir duruma getirilir.
	Şekil 34. Gövde üzerine monte edilen ısıtıcı (MET Didactic)
	Yağ içine daldırılan ısıtıcıların istenilen konumda kalabilmesi için mıknatıs kullanılır. Mıknatıslar yağ içindeki metal parçacıkları da tutacağı için az da olsa kirliliğe olumlu katkıda bulunur.
	Şekil 35. Gövde üzerine monte edilen ısıtıcı (MET Didactic)
	Ülkemizde kullanılan hidrolik sistemlerde soğutma özelliği aranan bir özelliktir. Daha öncede söylediğimiz gibi yağın yüksek sıcaklıklara çıkması yağın ömrünü kısaltır. İç kaçakların artmasına ve basınç kaybına neden olur. Sızdırmazlık elemanlarının s...
	Hidrolik yağın ısıtılması, bizim gibi sıcak iklime sahip ülkeler için çok da gerekli bir özellik değildir. Özellikle devrenin 24 saat sürekli çalışması durumunda yağın soğumaya fırsat bulamayacağını düşünürsek; devre üzerinde ısıtıcı kullanmaya gerek ...
	Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen makinelerin üzerinde ısıtıcı kullanıldığını görürüz. Boru tipi ve plâka tipi soğutuculardan su geçirilmediği taktirde soğutucular aynı zamanda ısıtıcı görevi de görür; ancak bu yöntemle yağın ısıtılması zaman a...
	Bazı makinelerde yağın ısıtılması için elektrikli bir ısıtıcı kullanma yerine makine üzerinde ısıtma görevi gören bir valf bulunur (Şekil-35). Valfin çıkışına orifis olarak adlandırdığımız, akışkanın geçtiği kesiti daraltan bir eleman kullanılır. Yağ ...
	Şekil 36. Hidrolik ısıtma devresi (Standart Profil)
	DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
	Görüldüğü gibi eşanjörler, hidrolik devrelerde en çok ihmal edilen ve maalesef çok da iyi bilinmeyen devre elemanlarından biridir. Yapılan küçük bir uygulama hatası; verim ve zaman kaybı, arıza yoğunluğunun artması, akışkan ömrünün ve dolaylı olarak s...
	Tasarım ve uygulama hataları, bazı durumlarda akışkan sıcaklığının 80 PoPC ve üzerine çıktığını göstermiştir. İşte bu çaresizlik durumunda bakım çalışanları, eşanjörlere ek olarak vantilatör veya fan kullanarak (Şekil-37) soğutma işlevini arttırmaya ç...
	Şekil 37. Sıcaklık sorunu nedeniyle eşanjöre ek olarak fanların kullanılması (MET Didactic)
	Sonuç olarak; hidrolik akışkanların sıcaklık kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ve eşanjör kullanımında yapılan uygulama hatalarını gördüğümüze göre daha bilinçli olarak hareket edeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle sıcaklık artışına neden olan sorunla...
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	[1] KARTAL Faruk, "Endüstriyel Hidrolik Kitabı”, MET Didactic Yayınları.
	[2] Shutterstock.
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