VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

_____
_______________________

411

_______

EN
NERJİ TASARR
T
RUFU S
SAĞLAY
YAN HİD
DROSTA
ATİK FA
AN
T
TAHRİĞ
Ğİ
Pars KA
APLANGI

ÖZET
Tüm dün
nyada, gürültü ve egsoz
z gazı stand
dardlarındaki katı yasal istekler, artaan yakıt fiyattları; araç
imalatçılarını ister isttemez hidros
statik fan tah
hriğine yöneltmiştir. Elektrohidrolik koontrollu fan sistemleri
s
sayesind
de içten yanmalı motor sıcaklıklarrı en uygun
n aralıkta tu
utulabilmektee; fan hızı, motorun
devrinde
en bağımsız olarak kontro
ol edilebilme
ekte ve istend
diği anda iste
endiği kadarr hız verilebilmekte ve
de sabit pom
bu sayed
mpalı sistemler ile karşıla
aştırıldığında
a, değişken deplasmanlıı pompa kulllanan fan
sistemleri %7 değerlerine ulaşabilen yakıt tassarrufu sağla
ayabilmektedir.
Anahtarr Kelimeler: Enerji tasarrrufu, verim, ttemiz dünya

ABSTRA
ACT
To comp
ply with the increasingly
y strict legal requirementts for polluta
ant emissionns from diese
el engine
equipped
d vehicles, vehicle
v
and engine manuffacturers are
e making use
e of various m
measures tha
at require
an additional temperrature contro
ol system. W ith the help of
o electrohyd
draulically coontrolled fan systems,
internal combustion engines working tempe rature can be
b keep at th
heir optium temperature
e window.
Fan spe
eed can be adjusted
a
inde
ependently o
of the speed
d of the interrnal combusttion engine. With the
help of m
mentioned ab
bilties, hydro
ostatic fan syystems with variable
v
pum
mps can give %7 fuel sav
ving when
compare
ed with syste
ems use fixed
d displaceme
ent pumps.
Key Words: fuel savving, efficienc
cy, clean wo
orld

1. GİRİŞ
Ş
Eksoz gazı emisyon
n koşullarını sağlayabilme
ek için, araç
ç ve iş makin
naları üreticilleri çoğunluk
kla diesel
motorlarr ve alternattif yakıtlar olmak
o
üzere
e birçok yen
ni tasarımı sunmaktadır.
s
. Günümüzü
ün eksoz
optimiza
asyonlu diese
el motorları; özel
ö
filtreler, EGR ( exha
aust Gas Rec
circulation ) vveya SCR ( Selective
Catalyticc Reduction ) ve çok kad
demeli turbo
o şarj kullanm
maktadır. Ta
abi burda, ellektrikli ya da hidrolik
geri kaza
anım sistemlerininde kattkısını unutm
mamak lazım
m. Diğer yand
dan, motor im
malatçıları do
oğal gaz,
sıvı gaz ve etanol gibi yakıtlar ile çalışan m otorlar üzerinde yoğunla
aşmışlardır. E
En büyük ge
elşme ise
hidrojeniin gerek içten
n yanmalı motorda, gere kse yakıt hücresi şeklinde kullanılmaası olmuştur.
Tüm bu motor tasarrımları optimum sarfiyatlıı gelişmiş so
oğutma siste
emlerine gereeksinim duym
maktadır.
üzün değişkken deplasm
manlı pompa
alı fan tahrik sistemle
eri verim vee ekonomiy
yi birlikte
Günümü
sunabilm
mektedir.
u hidrostatik fan tahrik sis
stemleri, aşa
ağıya sıralana
an konularda
a klasik mekaanik ve/veya
a elektrikli
Kontrollu
fan siste
emlerine üstü
ünlük sağlam
maktadır:
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tüm fan sisteminin yerleşiminde çok büyük bir es
sneklik sunum
mu
fan hızının, talebe yöne
elik olarak en
n alt ve en üst
ü deeğerle
er arasında ssonsuz olara
ak kontrol
edilebilmesii
fanın gerek duyulduğund
da devreye a
alınabilmesi ( avare fan opsiyonu
o
)
fan hızının çoğunlukla
ç
diesel motor h
hızındaan ba
ağımsız olma
ası
su, yağ, şa
arj havası ve
e eksoz gazzı sıcaklığı gibi çeşitli çalışma
ç
paraametrelerinin
n ölçülüp
değerlendiriilebilmesi
Soğutma ka
apasitesindeki düşüş üze
erine fan hız
zının otomatik olarak artttırılabilmesi ( mesela
radyatör gözzeneklerinin toz nedeniylle tıkanması, yüksek irtifa
alara çıkılmaası gibi durum
mlar )
Değişken de
eplasmanlı pompa
p
kullan
nılması halind
de %5 e vara
abilen yakıt m
masrafı düşü
üşü

Şekil
Ş
1. Dünyyadaki Emisy
yon Kanunla
arı

2. HİDRO
OSTATİK FA
AN TAHRİĞİ
Hidrosta
atik fan tahrrik sistemlerrini 4 gruba
a bölebiliriz: hidromekan
nik ve elekt
ktro hidrolik kontrollu
sistemler. Bu iki sistemi de kend
di içlerinde d eğişken dep
plasmanlı pompalı, sabit deplasmanlı pompalı
olarak te
ekrar ikiye bö
ölebiliriz.
2.1. Kon
ntrol tipleri
İhtiyaca bağlı olarakk, hidrostatik fan sistemle
eri hidromek
kanik veya elektrohidrolik
e
k olarak çalıştırılabilir
(Şekil 2).
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Son egssoz gazı dire
ektifleri uygu
ulamaya geççinceye kada
ar, basit hidrromekanik kkontrollu fan tahrikleri
kullanılm
maktaydı. Bu
u sistemler, su
s ve/veya yyağ sıcaklığı gibi tek ya
a da bazen iki sıvının sıcaklığını
s
kontrol etmekte gayyet yeterli ve
v uygun id
di. Hidrolik sistemlerin bilinen avanntajları, tasa
arımcılara
radyatörr yerleşimind
de yeni ufukllar açtı. İçte n yanmalı motor
m
ve rad
dyatörü ayrı ayrı yerleştirerek, bu
malzeme
eler için ayrılmış olan hacımlar çok daha verimli bir şekilde
e değerlendirrilebildi. Bu öncü fan
tahrik sisstemleri ilk olarak fan hızının motor h ızından farkllı olabilmesin
ni sağlamış ooldu.
Ancak günümüz araççlarının teknolojisinde; m
mesela, şarj hava
h
sıcaklığ
ğı, EGR kullaanan araçlarda egsoz
gazı sıccaklığı gibi soğutma
s
sistteminde birççok ortam ve
e sıcaklığın ölçülmesi ggerekmektedir. Birçok
sıcaklığın ölçülmessinin ve de
eğerlendirilm esinin gere
ektiği yeni nesil komppleks fan sistemleri
s
elektrohiidrolik kontrrollu fan tah
hrik sistemle
erine gereks
sinim duyma
aktadır. Dijittal elektronik kontrol
üniteleri,, toplanan biilgileri daha çabuk ve da
aha verimli bir
b şekilde de
eğerlendirip hhassas bir şekilde ve
motor hızından bağım
msız olarak fanı
f
kontrol e
ederler.

Şe
ekil 2. Hidrosstatik Fan Ta
ahrik Sistemlleri
Elektronik teknolojissindeki gelişm
meler sayessinde, 25g şoklara
ş
daya
anabilen, -400C ila +85C
C sıcaklık
aralığınd
da sorunsuzz çalışabilen
n elektronikk kontrol üniteleri araç
ç üstü uyggulamalarda güvenle
kullanılabilmektedir. Bu uygula
amalar için çeşitli paket programlar geliştirilm
miş ve kullanıcılara
uştur.
sunulmu
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2.2. Sab
bit Deplasma
anlı Pompalı Sistemler
Bu tür ssistemler, sttandard dıştan dişli pom
mpalar ile donatılabilece
eği gibi düşüük ses seviyelerinde
en dişli pom
çalışabile
en sessiz dişli pompala
ar, ya da içte
mpalar ile de
e donatılabiliirler. Tabi birde fana
doğrudan bağlanan dıştan dişli motor ile. Se
essiz dişli po
ompalarda basınç
b
oynam
maları %75 civarında
azaltılmıştır, bu saye
ede pompa ve sonraki ssistemde olu
uşabilecek tittreşimler azaaltılabilmekte
edir. Yine
bu sayed
de gürültü kirrliliği de azaltılabilmekted
dir.
Bypass d
devresine ye
erleştirilen bir valf sayesiinde motor hızı
h kontrol edilebilmekteddir. Bu valfin
n kontrolu
hidromekanik ya da elektro
e
hidrolik olarak ge rçekleştirileb
bilmektedir.
Şayet hiidromekanik kontroldan bahsediyorssak, termal basınç
b
emniyet valfi taraafınca kontro
ol edilen,
pompanın port kapa
ağına monte edilebilen b
bir öncelikli akış
a
bölücü kullanılır. Teermal basınç
ç emniyet
valfi, çallışma aralığıı dahilinde sıcaklığa
s
görre oransal basınç
b
emniy
yet değeri saağlayabilen bir devre
elemanıd
dır ( Şekil 3 ).
)

Şekil 3. Ter mal Basınç Emniyet
E
Valffi
Şayet ko
ontrol elektro
ohidrolik ise, bu durumd
da ait dijital kontrol elekttroniği ile bi rlikte oransa
al elektrik
basınç e
emniyet valfi kullanılır. Söz konusu o
oransal basın
nç emniyet valfi,
v
geneldee fan motoru
unun port
plakasın
na takılabilecceği gibi hattta da monte edilebilir. Valfe gönderilen akım, sıccaklık sensö
örlerinden
gelen bilgiler ışığın
nda ve yüklenmiş olan yazılım sayesinde ele
ektronik konttrol ünitesi tarafınca
belirlenirr.
İster hidrromekanik, ister elektroh
hidrolik kontro
ollu olsun, sa
abit deplasm
manlı pompallı sistemlerin
n ortak bir
yanı varrdır: sabit de
eplasmanlı dişli
d
pompala
ar, daima fa
an motoru ta
arafından isttenenin üstü
ünde yağ
üretir. Ürretilen bu fazzla yağ, başk
ka bir kullanıccıda değerle
endirilebilir ya
a da tanka göönderilebilir.
Sabit deplasmanlı po
ompalı sistem
mlerin belirgi n özelliklerin
ni aşağıdaki şekilde
ş
sıralaayabiliriz:








tahrik tipinden bağımsız
z uygulanabil ir
esel motordan bağımsız yyerleştirilebilir
radyatör die
fan hızının motor
m
hızından bağımsızz sonsuz bir şekilde
ş
kontrrolu
pompa ve motorun
m
düşü
ük kütlesi
kısa pompa
a boyu
sessiz seri dişli
d pompa kullanılabilme
k
e imkanı
ucuz maliye
et
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2.3. Değ
ğişken Depla
asmanlı Pom
mpalı Sistem
mler
Enerji açısından da
aha verimli, daha günce
el bir seçim ise eksene
el pistonlu ddeğişken dep
plasmanlı
pompalı sistemlerdir. İster elektohidrolik, isterr hidromekan
nik kontrollu olsun; kontrool valfi pomp
pa üstüne
yerleştiriilmiştir.
Hidrome
ekanik kontro
ollu sistemlerrde, uzaktan basınç konttrollu pompalar ve terma l basınç emn
niyet valfi
kullanılarak, soğutula
acak sıvının sıcaklığına g
göre sistem basıncı ayarrlanarak o ann için istenen
n fan hızı
gerçekle
eştirilir. Bu sayede
s
değiş
şken deplassmanlı pomp
palar sadece
e istenen m
miktarı üreterrek, sabit
deplasm
manlı pomplallı sistemlerde
e gerçekleştiirilemeyen en
nerji tasarruffunu gerçekleeştirir.
Elektrohidrolik kontro
ollu, değişke
en deplasma
anlı pompalı sistemlerde
e pompa oraansal elektrik
kli basınç
kontrol o
organı ile don
natılmıştır. ( Şekil
Ş
4 ).

Şekil 4. Elektrohidroli
E
ik Kontrollu Hidrostatik
H
Fan Tahriği
n sistem basıncı ile pom padaki kontrrol valfine gid
den akım terrs orantılıdır. Pompa,
Emniyetli olması için
basıncını, ayyar menzili dahilinde
d
be
elirlenen değ
ğerde sabit tutarak
t
gereekli fan hızın
nı sağlar,
sistem b
böylelikle
e o an için motor tarafından isten
nen üretimi gerçekleştirir. Sistem b asıncı sürek
kli olarak
elektrikli valfe gönde
erilen akım ile kontrol e
edilir. Sistem
mdeki elektro
onik kontrol ünitesi, sens
sörlerden
gelen billgiler doğrultu
usunda valfe
e giden akım ı kontrol ede
er. Şayet içten yanmalı m
motorun hızı değişirse,
d
değişken
n deplasman
nlı pompada eş zamanlı olarak kendiini bu devire göre adaptee edip o an için
i
gerkli
fan hızın
nı korumaya
a devam ed
der. Şayet ffan sisteminde bir arıza
a olursa, meesela pompa kontrol
organına
a giden kablo
o koparsa; po
ompa ayar e
edilmiş en faz
zla güç seviy
yesine ( en yüüksek basınç
ç değeri )
çıkar. Ta
alep odaklı bu sistemlerr, opsiyonel olarak boşa
a alma fonks
siyonu ile biirlikte kullanıldığında;
sabit pom
mpalı sistem
mlere kıyasla %5 e varabillen yakıt tasa
arrufunu birlikte getirmekktedir ( Şekil 5 ).
Değişken deplasma
anlı pompalı sistemlere özgü olan boşa alma opsiyonu, ddiesel motorr istenen
sıcaklığa
a ulaşıncaya
a kadar fanı durdurur, ancak bu arada
a
kendis
sini yağlamaaya devam eder. Bu
fonksiyon, özellikle düşük sıcaklıklarda ön emli bir tas
sarruf sağlay
yıcı olmaktaadır. Motor, optimum
sıcaklığına daha kısa
a sürede ulaş
şacağından; düşük emisyona ulaşma
a süresi kısallmış olmakta
adır.
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Değişken deplasman
nlı pompalı sistemlerin be
elirgin özellik
klerini aşağıd
daki şekilde ssıralayabiliriz
z:









tahrik tipinden bağımsız
z uygulanabil ir
esel motordan bağımsız yyerleştirilebilir
radyatör die
fan hızının motor
m
hızından bağımsızz sonsuz bir şekilde
ş
kontrrolu
fan hızı, içte
en yanmalı motor
m
hızında
an çok daha bağımsız
eksenel pisttonlu değişken deplasma
anlı pompala
arın servis öm
mrü dişli pom
mpalara göre
e 2,5 katı
fazla olabilm
mektedir
sabit sistem
mle kıyaslandığında, soğu
utucu kapasittesinde %60 – 70 düşüş
egsoz gazı emisyon değ
ğerlerine uya
abilmek için; şarj havası sıcaklığı,
s
egssoz gazı sıca
aklığı gibi
diğer param
metrelerinde değerlendirile
d
ebilmesi
boşa alma opsiyonu
o
ile birlikte deği şken deplas
smanlı eksen
nel pistonlu ppompa kullan
narak %5
e varabilen yakıt tasarru
ufu

Şekil 5. Boşa Alma Fonksiyonu İle Donatılmış, Değişken Deplasman lı Pompa
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2.4. Tem
miz Radyatör İçin Tersin
ne Fan Çalış
ştırma

Şekil 6. Elektrohidroli
E
ik Kontrollu Hidrostatik
H
Fan Tahriği
Dış hava
adaki kirlilik nedeniyle, ra
adyatör pete klerinin aras
sı tıkanabilir ve
v bunların ttemizlenebilm
mesi için,
sistem te
ersine çalıştırma valfi ekllenerek fanın
n tersine çalııştırılması çö
özüm olabilir (Şekil 6). Bu
u opsiyon
özellikle çok kirli/tozzlu ortamlard
da çalışan işş makinaları için çok faydalı olmakttadır. Özellik
kle, lastik
er, zirai hasat araçları, telehandler gibi araçla
arda fan tara
rafınca üflen
nen hava
tekerleklli yükleyicile
radyatörr peteklerinin
n arasına toz
t
biriktireb
bilir ve bunun sonucu olarak da radyatörün soğutma
kapasite
esi düşerek fan sisteminin enerji ttüketiminin artmasına
a
sebeb olur. Bu nedenle
e, tersine
döndürm
me fonksiyon
nu ve valfi fan sistemle
erine eklene
ebilir ve hattta elektroniik kontrol ünitelerine
bağlanab
bilir.
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Şekil 7.
7 İçten Yanm
malı Motor – Fan Hız Diy
yagramı
Gerekli proje verileri:






O
için ayrı
a hidrostattik fan
Uygulama: Otobüs
Çevrim oran
nı ( i ): 1,1
Maks. Fan gücü:
g
10kW
Fan hızı, miin. / maks.: 500
5 – 2000 D
D/dak
İçten yanma
alı motor hızıı ( maks. Fan
n hızının iste
endiği devir ):: 1350 D/dakk

ama sonucu
unda bulunanlar:
Hesapla






Belirlenen motor
m
deplasmanı: 18 cm
m3
Belirlenen pompa
p
deplasmanı: 28 cm
m3
Gerekli deb
bi ( değişken
n pompalı d urum ): 38 L/dak ( sabit pompa olssaydı debi, 59 L/dak
olacaktı )
s
basınc
cı: 185 bar
Belirlenen sistem
Beklenen iççten yanmalı motor hızı ( maks. Fan hızının
h
istend
diği devir ): 1 330 D/dak
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419

_______

VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

_____
_______________________

42
20

_______

3.2. Yağ
ğ soğutucus
sunun ölçüle
endirilmesi
Tasarımcılar, yağ so
oğutucusunu
un kapasitesiini belirlerken, diesel mo
otorun makssimum hızını ve fanın
maksimu
um hızını ele
e alırlar. Sab
bit deplasma
anlı pompalı sistemde diesel motor hızı, Şekil 7 de “ 1 “
noktasın
nı geçtiğinde,, pompa ihtiy
yaç fazlası ya
ağ üretir. Ge
enellikle bu fa
azla yağ tankka gönderilerek enerji
boşa atılmış olur. Bu
u nedenle, gerekli
g
soğuttucu kapasitesi 2 bileşen
nin toplanmaası ile belirle
enir; sabit
pompalı sistemin verrimi ve Şekil 7 de “ 3 “ ile gösterilen, üretilen
ü
fazla
alık nedeniylee kaybedilen güç.
Diğer ya
andan, değişşken pompa
alı sistemler talep odakllıdır; içten yanmalı
y
motoorun devri değişirse,
d
pompa h
hiçbir kısma kaybı yaratm
madan gerekkli fan hızını, debisini aya
arlayarak sağğlar. Bu sayede sabit
pompalı sistemlerdeki kayıp değişken deplassmanlı pomp
palarda söz konusu
k
olmazz ( Şekil 7. de
d kırmızı
boyalı bö
ölge, kayıp bölgesi
b
).
3.3. Sisttem maliyetlleri
Değişken pompalı sistemler, soğutucu
s
ma
aliyetinin, kısmen de olsa
o
filtre m
maliyetinin düşmesini
d
sağlayarrak sebep oldukları maliy
yetin bir kısm
mını kompanse eder. Diğ
ğer yandan öömürleri boyu
unca ( ki
bu sabitt dişli pompa
alar ile kıyaslandığında takriben 2,5
5 katıdır ) sağladıkları yyakıt tasarru
ufu ile bu
kompanzzasyonu pekkiştirir.

Şekil 9. Radyatörrün İstendiği Gibi Yerleştiirilebilmesine
e Bir Örnek, Yol Dışı Kam
myondaki Ye
erleşim
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SONUÇ
Diesel m
motordan bağımsız yerrleşime olan
nak sağladığ
ğından, hidrostatik fan tahrik siste
emleri iş
makinassı, otobüs imalatçıları tarafınca
t
gi ttikçe artan bir şekilde
e tercih eddilmektedir. Radyatör
yerleşim
minde sağladıkları serbes
sti, fan hızın ın belirlenen
n maks. ve min.
m limitleri arasında so
onsuz bir
şekilde vve diesel hızından bağımsız olarak kontrol edillebilmesi, yü
ürürlükteki eggsoz gazı ve gürültü
emisyon
n kurallarına uyulmasını sağlaması,, değişken deplasmanlı
d
pompa ve boşa alma
a valfi ile
donatılm
maları halind
de %5 değe
erine ulaşab
bilen yakıt tasarrufu
t
sa
ağlaması gibbi önemli avantajları
nedeniylle; tasarımcılar elektrohidrolik kontrrollu, değişke
en deplasmanlı eksene l pistonlu pompa ve
motorlarra yönelmekttedir.
Artık,elektrohidrolik kontrollu sis
stemler, çağıın getirdiği kombine
k
sisttemlerde de kullanılmak
ktadır. Bu
kombine
e kontrol sistemlerine örrnek olarak, diesel soğu
utma sisteminin yanındaa; klima kom
mpresörü,
hava kom
mpresörü, alternatör tahrriği gibi tahrikk sistemlerini verebiliriz.

Şekil 10. Pazar Gidişatı
G

MİŞ
ÖZGEÇM
APLANGI
Pars KA
1953 yıllı İstanbul doğumluyum
d
m. 1976 yılın
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