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ÖZET
Transmissyona kuma
anda eden hidrolik
h
kontrrol valfleri fa
arklı ihtiyaçla
ar için özel olarak tasarrlanan ve
içerisinde ihtiyaca göre
g
basınç
ç düşürücü valflerin, se
elenoid valfle
erin, basınç arttırıcı valflerin ve
minimum
m basınç valflerinin
v
bu
ulunduğu va
alflerdir. Bu
u çalışmada
a transmisyoon üzerinde
eki farklı
fonksiyonların uzakta
an kontrolü için
i
kullanıla
an bu valflerd
den basınç düşürücü
d
tip,, basınç artırrıcı tip ve
minimum
m basınç valfli tip hidrolik
k kontrol vallflerinin çalış
şma prensipleri ve kullannım alanları hakkında
bilgi verilmiştir.
Anahtarr Kelimeler: Hidrolik kon
ntrol valfi, Ba sınç düşürüc
cü valf, Basınç arttırma vvalfi, Minimum basınç
valfi

ABSTRA
ACT
Hydraulic control vallves controlling the transsmission are valves that specifically ddesigned forr different
purposess and includ
de pressure reducing vvalves, selen
noid valves, pressure inncreasing va
alves and
minimum
m pressure valves
v
in ca
ase of need.. In this study the inforrmation is giiven about operating
o
principle
es and uses of
o hydraulic control valve
e which control transmiss
sions differennt functions remotely.
These valves are a hydraulic control valve w
which has a pressure red
ducing valvee, pressure in
ncreasing
nd minimum pressure
p
valv
ve.
valve an
Key Wo
ure reducing
ords: Hydrau
ulic control valve,
v
Pressu
g valve, Pres
ssure increaasing valve, Minimum
pressure
e valve.

1. GİRİŞ
Ş
Yeni nessil traktörlerd
de performan
nsın yanı sıra
a konfor da ön
ö plana çıkm
maktadır. Ön celeri mekan
nik olarak
kontrol e
edilen bazı fo
onksiyonlar artık sadece
e bir düğme yardımıyla kolayca
k
yapı labilmektedir. Traktör
üzerinde
e tüm bu işle
emler hidrolik kontrol bllokları sayes
sinde yapılm
maktadır. Traansmisyonu kumanda
eden hid
drolik kontro
ol valfi de bu
b amaçla özel olarak tasarlanmış
ş ve transm
misyonun dife
eransiyeli
pma, kuyruk
kilitleme, iki çeker-dört çeker dö
önüşümü yap
k miline hare
eket verme vve traktörün ileri geri
hareket yönünü belirrleme gibi birtakım fonkssiyonlarını elektro hidroliik olarak konntrol eden bir hidrolik
kontrol vvalfidir.
Bu fonkssiyonları yerine getirmek için gerekli o
olan kuvvet tek
t etkili silin
ndirler yardım
mı ile sağlanm
maktadır.
Kullanıla
an basınç de
eğeri transm
misyon tasarı mına bağlı olarak
o
değiş
şmekle birliktte çoğunlukla 20 bar
civarında
adır ve bu te
ek etkili silin
ndirlerde bu basınç aralığ
ğında çalışm
mak üzere taasarlanmıştırr. Hidrolik
kontrol vvalfi giriş ba
asıncını veya debiyi kulllanarak silin
ndirlere gönd
derdiği yağınn basıncını sabit bir
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değerde ya da belli bir minimum
m değerin alltına düşmey
yecek şekild
de ayarlamakk zorundadırr. Kontrol
bloğunda
a oluşturduğ
ğu bu basınc
cı da istenild
diğinde silindirlere göndermek için kkartuş tipi 3 yollu iki
konumlu
u selenoid va
alfler kullanılm
maktadır. Ba
asıncı istenile
en değerler iç
çinde tutmakk için üç farklı yöntem
vardır. B
Bunlardan birincisi
b
basınç düşürücü
ü valf kullanarak hidrolik hat üzerrinde oluşan
n basıncı
istenilen basınca düşürerek ku
ullanmak, ikiincisi basınç
ç sınırlayıcı valf kullanaarak valfi hatta
h
seri
bağlayıp
p hat üzerind
de istenilen basıncı oluşşturmak, üçü
üncüsü ise minimum baasınç valfi kullanarak
k
basıncın
n belirlenen minimum
m
değ
ğerin altına d
düşmesini en
ngellemektir.

2. BASIN
NÇ DÜŞÜRÜ
ÜCÜLÜ TİP HİDROLİK K
KONTROL VALFİ
V
Bu tip hidrolik kontro
ol valfleri de
ebiden bağım
msız olarak çalışırlar
ç
ve hidrolik sisteem üzerinde var olan
sistem b
basıncını kullanırlar. Siste
em üzerindekki basınç değ
ğerinin en kü
üçük olduğu durum olan minimum
motor de
evrinde (rölanti) sistemde
eki dirençlerd
den kaynaklıı basınç kayb
bının istenenn çıkış basıncımızdan
büyük ollması gerekm
mektedir. Sis
stem basıncı maksimum motor devrin
nde ve yük alltında maksim
mum 200
bar civarrında basınç değerlerini görebilmekte
g
edir. Bu kontrol valfi her farklı
f
giriş baasıncı değeri için çıkış
basıncı değerini sa
abit değer aralığında ttutmaktadır. Bu işlemi basınç dürrücü valf sayesinde
s
yapmakttadır.
bi
2.1. Bas
sınç Düşürücü Valf Çalışma Prensib
Basınç d
düşürücü va
alfler Şekil-1’de görüldüğ
ğü üzere hid
drolik devre içerisinde nnormalde aç
çık olarak
bulunurla
ar. Ayarlanabilir yay kuv
vveti sürgüyü
ü arkadan ite
erek devreyi açık kalmayya zorlar. Ay
yarlanmış
çıkış ba
asıncı da sü
ürgüye yayın tam ters istikametind
de kapamay
ya yönelik bbir kuvvet oluşturur.
o
Ayarlanm
mış çıkış bassıncının oluş
şturduğu kuvvvet yayın ku
uvvetine eşit olana kadarr girişten çıkıışa doğru
akış devvam eder. Bu
u andan itiba
aren çıkış ba
asıncının artm
ması nedeniyle sürgü haareket etmey
ye başlar.
Çıkış ba
asıncı ayar basıncına
b
ula
aştığında sü
ürgü üzerinde
en akış tamamen kesilirr ancak sadece çıkış
basıncı tarafından tanka
t
küçük
k bir kısıcıda
an akış sağ
ğlanır. Sızıntı mertebessindeki bu akış
a
çıkış
basıncın
nın ayar basıncının üzeriine çıkmasın
na engel olm
maktadır. Çık
kış basıncı aayar basıncın
nın altına
düştüğün
nde ise sürg
gü hareket ederek çıkış b
basıncının te
ekrar ayar basıncına gellmesi sağlan
nmış olur.
[1]

Şekil 1. Bas
sınç Düşürüccü Valf Mode
eli ve Hidrolik
k Sembolü [1 ]
Şekil-2 vve Şekil-3’te
e verilen örn
nek basınç d
düşürücülü tip kontrol va
alfinde basınnç düşürücüden elde
edilen ayyarlanmış ba
asınç elektrik
kle kumanda
a edilebilen 3 yollu iki ko
onumlu selennoid valfler sayesinde
s
istenilen silindire yö
önlendirilmek
ktedir. Valf bloğu üzerine istenilen miktarda sselenoid yerrleştirmek
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suretiyle
e giriş bölüm
münde belirtilen fonksiyon
nların tamam
mını tek bir kontrol valfi ile yapmak mümkün
olmaktad
dır.

Şekil 2.. Basınç Düşşürücülü Tip Hidrolik Kontrol Valfi

Şekil 3. Basınç
ç Düşürücülü
ü Tip Hidrolik
k Kontrol Valffi Devre Şem
ması
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3. BASIN
NÇ ARTTIRIICI TİP HİDR
ROLİK KONT
TROL VALF
Fİ
Bu tip h
hidrolik kontrrol valfleri is
stenen çıkış basıncını elde
e
etmek için sistem ççıkışındaki tank
t
hattı
basıncın
nı arttırırlar. Basınç
B
düşürücülü tip ko
ontrol valfinden farklı olarrak hidrolik ssistemde tan
nk hattına
padan gelen
seri olarrak bağlanırllar ve bu ne
edenle pomp
n tüm debi bu valf üzerrinden geçerr. Basınç
arttırıcı vvalf sayesind
de kontrol va
alfi girişinde oluşturulan basınç diğe
er basınç düşşürücülü tiptte olduğu
gibi selenoid valfler aracılığıyla
a
iş
şi yapacak ollan silindirlerre yönlendirilir.
3.1. Bas
sınç Arttırma
a Valfi Çalışma Prensib
bi
Basınç a
arttırma valfi şematik olarak Şekil-4’te
e gösterilmiş
ştir. Basınç arttırma
a
valfi direkt uyarılı emniyet
valfi gibi çalışır anca
ak direkt uya
arılı emniyet valfleri siste
eme paralel olarak
o
bağla narak sistem
mi yüksek
basınçla
ardan koruma
ak için kullan
nılırken basın
nç arttırma va
alfleri hidrolik
k sistemin taank hattına seri olarak
bağlanarrak aksine basınçsız
b
olan tank hatt
ttını basınçla
andırmak için kullanılırlaar. Pompa çalışmaya
ç
başladığ
ğında üretilen
n debi basın
nç arttırma vvalfine gelir ve valf sürg
güsünün ön tarafında bir
b basınç
oluştururr. Oluşan ba
asınç sürgüy
yü hareket e
ettirerek tank
k hattının aç
çılmasını sağğlar ve yağ buradan
tanka ta
ahliye olur. Sürgünün
S
girriş hattını tan
nka açması için gerekli olan basınçç değeri istenen ayar
basıncın
na eşittir ve bu basınç değeri
d
sürgü
üyü iten yay
y kuvveti ile istenildiği ggibi ayarlanabilir. Yay
katsayısı mümkün olduğunca
o
küçük seçilerrek farklı mo
otor devirleriinde debidekki değişimde
en dolayı
çıkış bassıncının isten
nen değer arralığında kalm
ması sağlanm
maktadır. [3]

Şekil 4. Bas
sınç Arttırma
a Valfi Modeli ve Hidrolik Sembolü [2]]
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3.2. Bas
sınç Arttırma
a Valfi Tasarım Detayı
Şekil-5’d
de örnek katı modeli ve Şekil-6’da
Ş
da
a devre şem
ması görülen basınç arttırrma valfin de
e çalışma
prensibi yine yukarıd
da anlatıldığı gibidir anca
ak bu valfte Şekil-7’de verilen
v
kesit görünüşte görüldüğü
g
üzere Şe
ekil-4’te verilen şematik gösterimden
n farklı olara
ak sürgü içerrisinde boydaan boya tanka açılan
bir delik bulunmaktad
dır. Bu delik valf üzerinde
e kısıcı ve sö
önümleme elamanı olaraak görev yapm
maktadır.
Deliğin ççapı, sürgü hareket etmese bile min
nimum motor devrinde pompanın
p
üreetmiş olduğu
u debi ile
kontrol vvalfi üzerinde
e istenilen çık
kış basıncını elde edebile
ecek şekilde seçilmiştir.

Şek
kil 7. Basınç A
Arttırma Valffi Kesit Görünüşü
ar ortamında
a hidrolik sis
stem simülassyon progra
amı AMESİM
M ile yapılann simülasyon
nlarda da
Bilgisaya
gördüğümüz üzere bu
b delik saye
esinde sürgü
üde meydana
a gelebilecek
k olan titremee ve bundan
n kaynaklı
ses prob
blemlerinin önüne geçilmiştir. Şekil-8’ de zamana bağlı sürgü hareketi graf
afiğinde delik olmadan
sürgünün titreşim yaptığı görülm
mektedir, Şe
ekil-9’da da aynı durum
m için sürgü titreşiminde
en dolayı
bağlı olarak sabit
s
bir basınç grafiğinin
n sağlanama
adığı görülme
ektedir. Sürggü merkezind
deki delik
debiye b
simülasyyon modeline
e eklendiğind
de, Şekil-10’d
da pompa maksimum debiye ulaştığı andan itibarren sürgü
hareketin
nin sabit olduğu, Şekil-11’de debi değişimine bağlı isten
nen basınç grafiğinin sağlandığı
görülmektedir.
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Şekil 8. Delik Olmad
dan Valf Sürg
güsünün Zam
mana Bağlı Yer
Y Değiştirm
me Grafiği

Şekil 9. Dellik Olmadan Valf Girişind
deki Debi / Ba
asınç Grafiğii
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Şekil 10
0. Delik Oldu
uğunda Sürg üsünün Zam
mana Bağlı Ye
er Değiştirmee Grafiği

a Valf Girişin
Ş
Şekil
11. Delik Olduğunda
ndeki Debi / Basınç
B
Grafi ği
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4. MİNİM
MUM BASINÇ VALFLİ TİP HİDROLİK
K KONTROL
L VALFİ
Transmissyona kuma
anda eden bir diğer valfte
e minimum basınç
b
valfli hidrolik konttrol valfidir. Şekil-9’da
Ş
örnek bir valf görülm
mektedir. Bu tip valfler d
de basınç atttırıcı tipte old
duğu gibi, vaalf girişindek
ki basıncı
arttırmakk ve bu basıncı selenoid
d valfler araccılığıyla basınç gereksinimi duyan ssilindirlere gö
öndermek
üzere tasarlanmıştır.. Bu kontrol valfleri
v
de ba
asınç arttırıcı tipte olduğu
u gibi hatta sseri olarak ba
ağlanırlar
ancak hidrolik sistem
mde herhangi bir yere b
bağlanabilirle
er. Kontrol valfi
v
içerisindde bulunan minimum
basınç vvalfi sayesind
de valf girişin
ndeki basıncı n ayarlanan minimum de
eğerin altına düşmesi eng
gellenir.
bi
4.1. Minimum Basın
nç Valfi Çalışma Prensib
Minimum
m basınç valfflerine ait şem
matik gösteriim ve hidrolik
k devre şeması Şekil-8’d e verilmiştir. Buradan
görülece
eği üzere va
alfe giren de
ebi valf sonrrasında tank
ka değil de yüksek bassınç iletim portu diye
isimlendirilen ve Şekil-10‘da ki devre şema
asında da gö
örüldüğü gib
bi bir başka valfi besley
yen porta
yönlendiirilir. Sürgü arkasında yayın
y
bulund
duğu alanda oluşan bas
sıncı düşürm
mek için de bu bölge
doğrudan tanka bağ
ğlanmaktadır. Minimum basınç valffi basınç artttırma valfin de olduğu gibi valf
öncesind
deki basıncı ayarlanan basınç
b
değe rine getirmektedir. Ancak basınç artttırma valfind
den farklı
olarak çıkış portu ta
anka değil de
e mobil valfe
e yağ gönde
erdiğinden mobil
m
valf üzeerinde oluşa
an basınç
doğrudan minimum basınç valffini de etkile
emektedir. Ancak
A
valfin
n tasarımı ggereği oluşan basınç
sürgünün arkasına gönderilmedi
g
ğinden sürg üyü kapama
aya değil dah
ha çok sürgüüyü açmaya yardımcı
bir kuvvvet oluşturm
maktadır. Bu nedenle m
minimum bas
sınç valfinin yüksek baasınç iletim portunda
basıncın
n sıfır olduğu
u durumda sürgüyü
s
kap amaya çalış
şan yaydan dolayı giriştee oluşturduğ
ğu basınç
sistem b
basıncına ilavve olmamak
ktadır. Örneğ
ğin minimum basınç valfini 20 bar’a aayarlarsak ve
v yüksek
basınç iletim portund
daki basınç değeri
d
0 ise pompa çıkış
şında okunan
n basınç değğeri 20 bar olur. Mobil
valf üzerindeki sistem emniyet valfi
v
ayar ba
asıncı da 200 bar ise ve
e mobil valf devreye girip sistem
emniyet valfi basınccı maksimum
m değere ula
aştığında po
ompa çıkışınd
da okunan bbasınç değe
eri sistem
emniyet valfi basınccına eşit olurr. Böyle bir d
durumda ba
asınç arttırma
a valfi kullannılmış olsayd
dı pompa
çıkışında
a okunan de
eğer sistem emniyet
e
valfiinde oluşan basınç değe
eri 200 bar + basınç arttırma valfi
ayar bassıncı 20 bar toplamda 22
20 bar olacakktı. Böylece sistem fazladan 20 bar iile yüklenmiş
ş ve yakıt
sarfiyatı artmış olaca
aktı.

deli ve Hidrolik Sembolü
Şekil 8. Minimum Basıınç Valfi Mod

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

_____
_______________________

TANK
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SONUÇ
Transmissyona kuma
anda eden hidrolik
h
kontrrol valfi seçim
mi yapılırken
n ilk önce kuullanılacak yere
y
göre
istenilen basınç değ
ğeri tespit ed
dilmelidir. Arrdından bu değerin
d
sabit mi yoksa bir alt limit değer mi
olduğu b
belirlenmelidiir.
Kullanıla
acak olan ba
asınç değerin
nin sabit oldu
uğuna karar verilmesi ha
alinde kontroll edilmesi ge
ereken ilk
şey konttrol valfinin bağlanacağı hidrolik sisttem üzerinde
e traktör min
nimum motoor devrinde çalışırken
ç
oluşan b
basınç kaybı miktarıdır. Eğer
E
ölçülen
n basınç kaybı değeri istenilen basınnç değerinden yüksek
ise sistem üzerinde basınç
b
düşürrücülü tip kon
ntrol valfi kulllanılabilir demektir. Eğerr ölçülen bas
sınç kaybı
değeri istenilen ba
asınç değerrinden düşü
ük ise o zaman bu değeri sağğlamak için sistemi
basınçla
andırmak gerrekmektedir. Bu durumda
a kullanılaca
ak olan kontro
ol valfi basınnç arttırıcılı tip kontrol
valfidir. Birinci durum
m içinde bas
sınç arttırıcı tip kontrol valfi
v
kullanm
mak mümkünndür ancak bu
b durum
sistemi iistenilen bassınç değeri kadar
k
fazlad
dan yük altın
nda çalıştırm
mak anlamınaa gelmektedir. Bu da
fazla yakkıt tüketimi demektir.
Kullanıla
acak olan basınç değerin
nin alt limit de
eğer olması halinde yani kumanda eedilecek olan
n sistemin
maksimum sistem
çalışma basıncının minimum
m
(X) değeri ile m
s
emniy
yet valfi açm
ma basıncı aralığında
a
olması d
durumunda minimum
m
bas
sınç valfli tip kkontrol valfi kullanılır.
k
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