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DİREK UYARIL
LI EMNİİYET VA
ALFİNİN
N
HİDRO
OLİK SİİSTEM S
SİMÜLA
ASYON YAZILIM
MI İLE
MODELLENMES
Sİ VE SİMÜLE EDİLME
E
ESİ
Taner D
DOĞRAMACI

ÖZET
Basınç e
ç
Sis
stem basınccı, set edilen
n değere
emniyet valffleri, basınç kontrol valfflerinin bir çeşididir.
ulaştığın
nda pompa debisinin bir kısmını
k
veya tamamını ta
anka yönlend
direrek hidrollik sistemde koruyucu
görevi yaparlar. Bu valfler norm
malde kapalıd
dır. Bu çalışmada direk uyarılı basınnç emniyet valflerinin
v
matemattiksel modeli çıkartılarak
k hidrolik sisttem simülas
syon yazılımıı olan AMES
SİM ile mode
ellenmesi
anlatılmııştır. Emniye
et valflerinde sönümleme
enin önemi ve etkisi grafiklerle gösterrilmiştir. Emn
niyet valfi
sürgüsün
ndeki değişikk formların “b
basınç bindirrimi (Pressurre override)”n
ne olan etkis i incelenmişttir.
Anahtarr Kelimeler: Basınç kontrol valfleri, E
Emniyet valfle
eri, Emniyet valfinin
v
modeellenmesi, Amesim

ABSTRA
ACT
Relief va
alves are on
ne type of pressure
p
con
ntrol valves. When the system
s
presssure reached
d the set
pressure
e, it allow the
e pump dump
p some or alll pump flow to tank all orr part of the ttime and pro
otects the
system. These valve
es are norma
ally closed. In
n this work we
w develop a mathematiccal model of the
t direct
operated
d relief valve
e and explain
n how to mod
del it with hy
ydraulic system simulatioon software, Amesim.
Also the importance of the damp
ping at relief valves and its
i effects are shown by graphics. Th
he effects
of differe
ent forms at the
t relief valv
ve spool on tthe pressure
e override are
e investigatedd.
eling of relieff valve, Amessim
Key Words: Pressurre control valves, Relief vvalves, mode

1. BASIN
NÇ KONTRO
OL VALFLERİ
Basınç kkontrol valfle
eri hemen he
emen her hid
drolik sistem
mde bulunur. Sistem bassıncını istene
en bir üst
limitin a
altında güven
nle tutmada
an bir hidrol ik devrenin belirli bir kısmında
k
ayyarlanmış birr basıncı
sürdürmeye kadar biir dizi fonksiy
yona yardımccı olurlar. Ba
asınç emniye
et valfleri, bassınç düşürme valfleri,
karşı de
engeleme va
alfleri, sıralama valfleri vve boşaltma
a valfleri gib
bi çeşitleri vaardır. Bunların hepsi
normalde
e kapalı valfllerdir. Basınç
ç düşürme va
alfleri norma
alde açık valflerdir [1].

2. BASIN
NÇ EMNİYET VALFLER
Rİ
Birçok hidrolik güç sistemi önceden a
ayarlanmış bir basınç aralığındaa çalışacak şekilde
tasarlanm
mışlardır. Bu
u basınç aralığı, sistemde
eki gerekli işi yapmak için
n hareketlenddiricilerin olu
uşturduğu
kuvvetlerin bir fonksiyonudur. Bu
B kuvvetlerr kontrol ed
dilmezse vey
ya sınırlanddırılmazsa siistemdeki
bileşenle
er ve pahalı ekipmanlar zarar göre
ebilir [1]. Hiidrolik harek
ketlendirici ille hareket ettirilmesi
e
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gereken yük, pompa
anın akışkan
n akışına bi r direnç yarratır ve bu direnç
d
arttıkçça sistem ba
asıncı da
orantılı o
olarak artar. Hareketlendirici (hidrolikk silindir veya
a motor) yava
aşlama noktaasına ulaşırs
sa sistem
basıncı aniden öylessine tehlikeli düzeye çıkkar ki hidrolik
k sistemin za
arar görmessi kaçınılmaz
z olur. Bu
çok önemli nedenle hidrolik siste
emlerin çoğu
u maksimum
m izin verilebilir sistem baasıncını sınırrlayan ve
ön-ayar basıncına ulaştığında
u
pompa
p
akışın
nın bir kısmını veya tam
mamını tankaa yönlendire
en basınç
emniyet valfleri ile ko
orunur [2].
Şekil-1’d
de sabit depla
asmanlı pom
mpa, yön kon
ntrol valfi ve silindirden
s
oluşan bir hidrrolik devrede
e emniyet
valfinin ççalışması gö
österilmiştir. Silindir sona
a dayandığında akışkan
n debisinin ttamamı valf üzerinde
akar. Akkışkanın emn
niyet valfi üzerinden tankka akması es
snasında hid
drolik enerji ıısıya dönüşü
ür (Şekil–
2).
/

(1)

Şekil-1
1: Sabit deplasmanlı pom
mpalı devrede
e emniyet va
alfinin çalışm
ması [3].
ek Uyarılı Em
mniyet Valfle
eri
2.1. Dire
Direk uyyarılı basınç emniyet valffi, popet, bilyya veya sürg
gü ve valfi kapalı
k
konum
mda tutmaya
a yarayan
ayarlana
abilir yaydan
n oluşur. Bir direk uya
arılı basınç emniyet valfi ve ISO
O sembolü Şekil-3’te
gösterilm
miştir. Sistem
m basıncı, po
opetin basıncca maruz ka
alan alanına karşı etki yaapar. Akışkan kuvveti
yayın ka
arşı basıncın
ndan büyük olunca pop
pet yuvasınd
dan içeri do
oğru itilir, em
mniyet valfi açılır ve
akışkan, düşük basınç altında tanka doğru
u serbest bırrakılır. Valfin
n, akışkanı ttanka yönlendirmeye
başladığ
ğı basınç, "a
açma basıncı" olarak tan
nımlanır. Tan
nka doğru akış arttığındda, popet yuvasından
daha da
a fazla içe do
oğru itilerek yayın
y
daha ffazla sıkışma
asına neden olur. Böylecce valf, bütü
ün pompa
akışkanını geçirdiğin
nde sistem basıncı
b
(tam akış basınc
cı olarak da tanımlanır) aaçma basınc
cının çok
üzerinde
e olabilir. "Ta
am akış basııncı" ile "Kırı lma(açma) basıncı"
b
aras
sındaki bu faark, "basınç bindirimi”
(pressurre override)” olarak tanım
mlanır (Şekil-4
4’e bakınız).
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Şekil-2: Pompa debisinin emniyet va
alfi üzerinden akması ile ısının tanka aktarımı [4].

Şekil-3: Direk uyarılı b
basınç emniy
yet valfi ve se
embolü [5].

Şekkil-4: Direk uy
yarılı ve pilott uyarılı emniyet valflerinii için Q-P graafiği.

_______
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2.2. Dife
eransiyel Ba
asınç Emniy
yet Valfleri
Direk uyyarılı emniyett valflerinin bir
b diğer form
mu da diferansiyel emniye
et valfleridir. Ş
Şekil-5’te sembolü ve
kendisi g
gösterilmiştirr. 350 bar’a kadar olan b
basınç değerrleri için uygundur [5]. B
Basınç, popett ile yuva
arasında
aki halka ala
ana etki ede
er. Böylece daha düşük yay kuvve
etleri ve boyyutları kullan
nılır. Valf
devreye girdiğinde popetin
p
harek
keti çok küçü
ük olmasına karşın akışıın geçtiği alaan nispeten büyüktür.
Alanın büyük olması daha düşük
k “basınç bind
dirim"ine seb
bep olur.

Şekil–5: Diferansiyel
D
b
basınç emniy
yet valfi ve se
embolü [5].
2.3. Pilo
ot Uyarılı Em
mniyet Valfle
eri
Direk uyyarılı emniyett valflerinin neden olduğu
u "basınç bindirimi" bazı uygulamalard
u
da kabul edilebilir. Bu
aralığın geniş olmassı valfte kayb
bolan akışka
an nedeni ile diğer bazı uygulamalard
u
rda, önemli giriş
g
gücü
kaybına sebep olabilir (Şekil 3). Valf popeti vve yay ataletinden ötürü, valf girişinddeki ani basınç artışı,
daha önce ayarlanm
mış olan "tam
m akış basınccının" çok üs
stünde bir te
epe noktasınaa ulaşır ve devredeki
d
diğer elemanların izin verilen
n maksimum
m basınçlarını aşabilir. Pilot uyarrılı emniyett valfleri,
tasarımla
arından ötürrü daha dar “basınç
“
bind irimi” bandı karakteristiğine sahiptir vve bu tasarım basınç
tepelerin
ni hemen hem
men yok ede
er [2].
Ayrıca d
direk uyarılı emniyet
e
valfflerinin kullan
nım yerleri, artan
a
debi değerlerinde ayar yayı için bir yer
gerektird
diğinden sınırlıdır. Yükse
ek debi değ
ğerlerinde bü
üyük oturma
a yuvası ve sürgü çapına gerek
duyulur. Yüzey ve bu
una bağlı ola
arak yay kuvvveti ve çapı oransal
o
olara
ak artar.

Şekil–
–6: Pilot uyarrılı emniyet valfi
v
ve sembolü [5].
2.3.1. Ça
alışması
Sistem b
basıncı artıp,, pilot popeti (küçük) yuvvasından itere
ek sürecek düzeye
d
çıktığğında (açma basıncı),
akışkan, çok düşükk basınç altında tanka
a akmaya başlar.
b
Orifisteki basınçç düşümünd
den (p)
kaynakla
anan basınç dengesizliğii, büyük pop
peti sağa doğ
ğru iter. Bu durum
d
büyükk popetin ark
kasındaki
hafif yayyı sıkıştırır ve
e tanka yağ gönderilir. B öylece basın
nçtaki daha fazla
f
artış önnlenir. Sistem
m basıncı
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açma ba
asıncının altına düştüğün
nde, küçük p
popet kapanır ve orifisten
n yağ geçişi olmadığında
an basınç
farkı (p
p) yok olur. Böylece yay, büyük
b
popetti iterek oturm
ma kenarına oturtur ve ta nka akış durrur.

3. DİREK
K UYARILI EMNİYET
E
VA
ALFİNİN MO
ODELİ

2α

Şekil–7: Aç
çılmış konum
mda direk uya
arılı basınç emniyet
e
valfi
Bütün em
mniyet valfle
erinin çalışma
ası giriş bassıncının bir ölçüm
ö
yüzeyine kuvvet uyygulaması prensibine
dayanır
(2)
Burada;
Pc
= Açma basııncı
A
= Basınca dik popet alan
nı
Fs0
= Sıkıştırılmıış yay kuvvetti (ks.x0)
ks
= Yay sabiti
x0
= Yayın sıkışştırılma mesa
afesi
Pe
= Tank basın
ncı
Yay kuvvveti, basınç kuvvetinden daha fazla olduğu süre
ece popet otu
urma yüzeyinnde harekets
siz durur.
Basınç kkuvveti yay kuvvetini
k
aşttığında pope
et yay yönün
nde hareket eder
e
ve tankk bağlantısı açılır. Bu
durumda
a akışkan ta
anka tahliye edilir. Hidrollik devrede silindir sona dayandığınnda akışkan debisinin
tamamı valf üzerinde
e akar. Pope
et, basınç ve
e yay kuvvetii dengeye ge
elinceye kaddar açık konu
umda (xv)
kalır. Va
alfin açılma stroğu, ma
aksimum aç ılma stroğun
na ulaşıncay
ya kadar (ggüç sınırı) akışkanın
a
debisine
e bağlı olarakk sürekli değiişir.
(3)
Burada;
xv
= valfteki açm
ma miktarı
Ff
= Kararlı hal için akış kuv
vveti
Ps
= sistem bassıncı
‘dır. Pop
petler için akış kuvveti

2

1

(4)
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İyi bir em
mniyet valfind
de çalışma aralığında
a
Ps’’nin mümkün
n olduğu kadar Pc’ye yakıın olması iste
enir. Yani
valften g
geçen debi miktarı
m
arttıkça basıncın ççok az artmas
sı beklenir. Denklem
D
3’teeki Ff ihmal edilirse
e
ve
Pe tank b
basıncı sıfır kabul
k
edilirse
e,
(5)
olur. PS’n
nin Pc’ye yakkın olması içiin

0

(6)

Denklem
m 6’daki 3 pa
arametre tasarım parame
etreleridir. Bunlar değiştirilerek emniyyet valfindek
ki "basınç
bindirimii" azaltılır [5].
Emniyet valfinde geççen debi için akış alanı;
(7)
Eğer xv ççok küçük ise
e;
(8)
Emniyet valfinden ge
eçen debi miktarı;

Q

C

P

(9)

Denklem
m 9’dan xv çekilirse ve den
nklem 5’te ye
erine yazılırs
sa;
(10)
∝
Denklem
m 10, emniye
et valfinin “b
basınç bindirrimi” karakte
eristiğini gösterir ve Ps vve Qr cinsind
den nonlineer birr denklemdirr. Emniyet va
alfinin Debi-B
Basınç grafiğ
ğini elde etmek için verileen bir Qr’ye göre
g
Ps’yi
çözmek için bir iterassyon yapmak
k gerekir.
Şimdiye kadar incele
enen çalışma
a prensibi sa
adece statik kuvvetlere
k
ba
ağlıdır. Olayıın dinamik boyutunda
ise bir ya
ay kütle siste
emi bulunur. Bu sistem h
harekete geçerek titreşimler meydanaa getirir. Bu titreşimler
t
basınca etki eder ve bir yastıklam
ma ile sönüm
mlenmesi gerrekir. Şekil-8’de yastıklam
ma tipleri gös
sterilmiştir
[6].
a) S
Sürgü yuvassına sönümle
eme sürgüsü ve orifis tak
kılması
b) S
Sürgü yuvassına sönümle
eme sürgüsü ve uygun bü
üyüklükte eşleme boşluğğu bırakılmas
sı
c) S
Sürgü yüzeyyine düzleme
e yapılması
Tank basıncının sıfırr kabul edildiği dinamik m
model, atalet kuvvetleri ve
e viskoz sön ümleme kuv
vvetlerinin
Denklem
eklenmesiyle elde edile
m 3’deki kuvvvet denge denklemine
d
en denklem 11 ve nett dinamik
akışlarla
a basınç değiişim oranını içeren
i
denkle
em 12 ile eld
de edilir.
(11)
(12)
Burada;
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= sürgü ağırllığı + yayın ağırlığının
a
1/3
3’ü
= viskoz sönümleme kats
sayısı
= Efektif haccimsel esneklik katsayısı
= basınca maruz kalan hacim.
= giriş pompa debisi

Statik model olan de
enklem 10 ve
e dinamik mo
odel olan de
enklem 11 ve
e denklem 122 genellikle bilgisayar
b
kullanılarak çözülür [5].
[

Şekil–8
8: Yastıklama tipleri

4. DİREK
K UYARILI EMNİYET
E
VA
ALFİNİN AM
MESİM İLE MODELLENM
M
MESİ
nümleme Sü
ürgülü Emniy
yet Valfi Mo
odeli
4.1. Sön
Amesim’le modellem
me yapılırke
en yukarıdakki yastıklam
ma tiplerinden “Sürgü yyuvasına sönümleme
üyüklükte eşlleme boşluğu
u bırakılması” modeli kullanılmıştır.
sürgüsü ve uygun bü
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Ş
Şekil
9: Sönü
ümleme sürg ülü(eşleşme boşluklu) bir emniyet vaalfi

Şe
ekil 10: Bir direk uyarlı em
mniyet valfinin Amesim ile
e modellenm
mesi
Motor 10
000 dev/dk ile çalışmakta
a ve pompan
nın iletim ha
acmi 40 cc/de
ev’dir. Dolayyısıyla pompa
a 40 lt/dk
debi bassmaktadır. Modelde
M
sisttemi yüklem
mek için değ
ğişken alana sahip orifiss kullanılmış
ştır. İkinci
saniyede
e orifis alanı 20 mm2’den
n 0 mm2’ye 0
0.05 s’de düş
şürülerek sisttemin basınççlanması sağ
ğlanmıştır
(Şekil 11). Bu duru
umda emniye
et valfinin a
açılması ile tüm pompa debisi emnniyet valfinden tanka
akmaya başlamıştır.
Şekil 12’’de modellem
me ile ilgili ha
angi kısmın n
nasıl modelle
endiği gösterrilmiştir.
1: Yay kkatsayısı, sıkıştırılmış ya
ay kuvveti, vvalf sürgüsü
ünün yay ba
askısına marruz kalan yü
üzeyi için
piston çapı olarak Øj,
Ø rod çapı olarak sıfır g
girilmiştir.
2: Popettin bu kısmı için piston ça
apı olarak Øj , rod çapı ola
arak Øh girilm
miştir.
3: Popett açısı, 2α, Øh,
Ø Øa, Øg, ve
v akış kuvve
et katsayısı girilmiştir.
g
4: Sürgü
ünün ağırlığı girilmiştir.
5: Øb ve
e Øg girilmişttir
6: Eşleşm
me boşluğu "c" girilmiştirr.
7: Øa ve
e bu kısmın hacmi
h
girilmiş
ştir.
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Şekil 11:: Değişken orifisin
o
zaman
na bağlı alan
n grafiği

Şekil
Ş
12: Emn
niyet valfinin modellenme
esi
İkinci sa
aniyede sisttemin anide
en basınçlan
nması ile sistemin 4 sn'lik
s
basınçç grafiği Şe
ekil 13’te
gösterilm
miştir. Burada
a görüldüğü gibi 0.03 sn
n’lik bir zama
anda 208 ba
ar’a kadar çıkkan bir basınç tepesi
oluşmuşştur. Kabul edilebilir
e
değerde olan b u basınç tep
pesi sürgü eşlenme
e
araalığının azaltılması ile
daha yukarı çıkar (Ş
Şekil 14). Şe
ekil 15’teki giibi bir modell yapıldığında valfinin aççma basıncın
nın 174.3
bar olduğu Şekil 16'da görülmek
ktedir. Emni yet valfi mod
deli kullanılarak yapılan simülasyon sonuçları
ile gerçe
ek testlerin so
onuçları Şekil 17'de karş ılaştırılmıştırr.
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Şekil 13: Emniyet valfinin “Zam
man-Basınç” grafiği

Şekil 14: Çeşitli
Ç
eşleşm
me boşluklarrı için “Zaman
n-Basınç” gra
afiğinde basıınç tepeleri

Şekil 15: Açm
ma basıncı tes
spiti için mod
del

_______
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Şekil 16: Debi – Basıınç grafiği

Şekil 17: Simülasyon
S
vve test sonuç
çlarının karşılaştırılması

4.2. Sön
nümleme Sü
ürgüsüz Emn
niyet Valfi M
Modeli
Yukarıda
aki modelde
e titreşimi önlemek
ö
için
n yastıklama
a sürgüsü ve
v uygun bbir eşleşme boşluğu
madığı yastııklamasız
seçilmiştti. Valf sürgü
üsünün ucun
nun kesildiği yani her han
ngi bir sönüm
mlemenin olm
emniyet valfi Şekil 18
8’deki gibi modellenir.
m
Bu
u emniyet va
alfinin 2. saniyede yüklen mesi sonucu
u nasıl bir
dalgalanmasıının olduğu ve
v titreşime ssebep olduğu
unu Şekil 19’’de görülmekktedir.
basınç d
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Şekil 18
8: Sönümlem
me sürgüsüz emniyet valffi modeli

Şekil 19: Yastıkla
amasız emniy
yet valfinin 2 . saniyede yüklenmesi ile
e oluşan Zam
man-Basınç grafiği
g
4.3. Emn
niyet Valfine
e Etki Eden Kuvvetlerin
n HAD1 (CFD
D2) Yazılımı İle
İ İncelenm
mesi
CFdesig
gn3 ile yapıla
an akış simü
ülasyonları ssonucu elde edilen Şekil 20 ve Şe kil 21 incele
endiğinde
Yüzey-1’e etkiyen ba
asınç PsxA’d
dır. Emniyet valfinin açık
k olmasından
n dolayı geçiiş bölgesinde
e basınç,
195 bar’dan tank bassıncı olan 1 bar’a düşer vve Yüzey-2 ve
v Yüzey-3’e
e etkiyen bassınçlara bakıldığında,
valfi kap
pamaya çalışşan bir kuvve
et oluşur. Bu na karşın Yü
üzey-4’e etkiyen basınçlaara bakıldığında köşe
bölgelerd
de 15-25 ba
ar basıncın fazla olduğ
ğu görülür. Bu basınç valfi açmayaa çalışan bir kuvvet
oluştururr. Valf sürgüsündeki Yüzey-4 bölg
gesine çeşitli formlar ve
erilerek emnniyet valfinin
n “basınç
e bu yüzeye etkiyen basınçlar Şekil-223’te gösterillmiştir.
bindirimii”nin azaltılm
ması sağlanır.. 3 tip form ile
1

Hesaplaamalı Akışkannlar Dinamiği
Computtational Fluid Dynamics
3
Cfdesiggn, bir HAD(C
CFD) yazılımıd
dır.
2
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Şekil 20: Emniyet
E
valfi sürgüsü etra
afındaki basınç dağılımı

Şekil 21: Emniyet
E
valfii sürgüsüne etkiyen
e
basın
nç dağılımı

Şekil 22: Emn
niyet valfinde
eki Hız dağılım
mı

24
41

_______
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_____________
_____________
_______________________

Şekil 23:
2 Sürgü ba
aşındaki form
mların basınca etkisi

24
42

_______
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ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK KONGRESİ

__
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_____________
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SONUÇ
Bir emniyet valfi tassarlanırken nasıl
n
bir açm
ma karakteris
stiğine sahip olacağı ve titreşime se
ebep olup
olmayaccağı valfler ürretilmeden bilgisayar pro
ogramları say
yesinde önce
eden tespit eddilerek proto
otip sayısı
azaltılmış olur ve iste
enildiği gibi çalışan
ç
bir ürü
üne en kısa sürede ulaşılır.
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