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ÖZET
Bu çalışmada valf ka
ayıplarının giderildiği ve bu nedenle enerji
e
verimliliği yüksek oolan pompa denetimli
hidrolik eyleyici sisstemleri incelenmiştir. Geleneksel hidrostatik aktarım si stemlerinde simetrik
eyleyicile
er pompa de
ebisi ayarlana
arak denetle nmektedir. Ancak
A
tek millli çift etkili siilindirler gibi asimetrik
eyleyicile
erde giren ve
v çıkan deb
bi miktarı birrbirine eşit olmadığından
o
n hidrostatik devrede değişiklikler
yapılmassı gerekmekktedir. Bu ça
alışma kapsa
amında litera
atür taramas
sı yapılarak asimetrik siilindirlerin
denetimiinde kullanılan mevcut hidrolik
h
devrreler incelenm
miştir. Bu de
evreler içerissinde karşıla
aştırmalar
yapılmışştır. Kullanıla
an pompa sa
ayısı maliyetti doğrudan etkilediği için
n tek pompaa kullanılan çözümler
özel olarak incelenm
miştir. Bu do
oğrultuda, Ivvantsynova ve
v Rahmfeld
d tarafından geliştirilmiş olan bir
devre teo
orik olarak in
ncelenmiş de
evrenin eksikk ve güçlü yö
önleri yorumla
anmıştır.
Anahtarr Kelimeler: Pompa dene
etimi, Enerji verimliliği.
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are analyzed. In conve
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nd out flow ra
ates are not equal to ea
ach other,
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c
In the scope of tthis study, a literature
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sed for contrrolling of asyymmetric cylinders. A
comparisson is also carried
c
out on
n these circu
uits. The solu
utions using a single pum
mp are investigated in
a detaile
ed manner since the num
mber of pump
ps used in the
e system dire
ectly affects the cost of itt. Thus, a
hydraulicc circuit deve
eloped by Iva
antsynova an
nd Rahmfeld
d is analyzed the weak annd the strong
g sides of
the circu
uit are also evvaluated.
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ds: Pump co
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1. GİRİŞ
Ş
eyici odasına
a giren yağın sıkışması ile oluşur. Doolayısı ile kuv
vvet veya
Hidrolik sistemlerde basınç, eyle
hareket denetimi ya
apmak için eyleyiciye g
giren debiyi ayarlamak gerekmekteedir. Gelene
eksel valf
denetimlli sistemlerde
e eyleyici odalarına giden
n debi, valf direnci
d
değişttirilerek ayarlrlanmaktadır.. Sabit bir
basınç kkaynağının önündeki
ö
dirrenç değeri değiştirildiğiinde direnç üzerinden eeyleyiciye giden debi
değeri d
de değişmekktedir. Valf üzerindeki b
basınç kayb
bı ve valften
n geçen debbi miktarı ça
arpımının
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zamana göre toplam
mı kaybedilen
n enerjidir. E
Enerji verimliiliğinin daha çok göz önüünde bulund
durulduğu
günümüzz mühendislik sistemlerrinde bu kayybın giderilm
mesi hidrolik konusunda araştırma geliştirme
g
faaliyetle
erine de yön vermektedirr. Bu çalışma
ada valf kayıplarının gide
erildiği pomppa denetimli sistemler
hakkında
a genel bir litteratür taram
ması yapılmışştır.
Çalışmanın ilk kısmında valf de
enetimli siste
emlerde enerji kayıpları ve bu kayıppların nasıl azaltıldığı
a
incelenm
miştir. İkinci kısımda ise valf kayıpla
arının tamam
men giderildiğ
ği pompa deenetimli siste
emlerden
bahsedillmiştir. Üçün
ncü kısımda simetrik eyyleyicilerin sürüldüğü
s
hiidrostatik deevrelere değ
ğinildikten
sonra assimetrik eyle
eyicilerin sürü
üldüğü pomp
pa denetimli devreler inc
celenmiştir. İlk olarak ikii pompalı
devre çö
özümleri ve sonrasında
s
te
ek pompalı b
bir devre çözü
ümü incelenm
miştir.

2. VALF
F DENETİML
Lİ SİSTEMLE
ERDE ENER
RJİ VERİMLİL
LİĞİNİN ART
TTIRILMASII
Şekil 1’d
de gelenekse
el valf denetimli hidrolikk sistemin ge
enel gösterim
mi verilmekteedir. Bu sisttemde iki
büyük kısma kaybı mevcuttur. Birincisi
B
valfin
n besleme basıncını
b
sab
bitlemek içinn yapılan kay
yıptır. Bu
kayıptan
n dolayı basın
nç ayar valfi üzerinde kayybedilen ene
erji aşağıdaki gibi ifade eddilir.
(1)
Valf den
netimli sistem
min diğer bü
üyük kısma kkaybı ise ak
kış denetim valfinin üzerrinden geçen
n debinin
neden o
olduğu kayıpttır. Eyleyiciye giden deb
biyi ayarlama
ak için akış denetim
d
valfii üzerinde ka
aybedilen
enerji aşşağıdaki gibid
dir.
(2)
Eyleyiciyye giden deb
biyi ayarlayan son denettim elemanı valf olduğu için akış dennetim valfi üzerindeki
enerji ka
aybını , gid
dermek müm
mkün değildir . Ancak valf besleme bas
sıncını sabitllemek için ka
aybedilen
enerjiden
n
, tasarrruf edilebilir. Bu nedenle valf denetim
mli sistemlerd
de enerji veriimliliğini arttırmak için
basınç d
duyarlı veya
a yük duyarrlı pompa de
enetim siste
emleri geliştirilmiştir. Vallf besleme basıncını
yaratan bu pompa denetim
d
siste
emlerinin tem
mel amacı hidrolik
h
eyley
yiciye ihtiyaçç duyduğund
dan daha
bi üretmeme
ektir. Böylelik
kle basınç ayyar valfi üze
erinden geçen debi
enn küçüklenerrek enerji
fazla deb
tasarrufu
u yapılır. Bu
u denetim sistemlerinde hidrolik sis
stemden gerekli geri besslemeler alınarak ya
pompayıı tahrik eden güç kaynağının devri ya
a da pompanın deplasma
anı ayarlanır.

Hidrolik
Eyleyici

Pompa

Güç
G
K
Kaynağı

Akış
Denetim
Valfi

Basınç Ayar
Valfi
V
Yağ Taankı

Şekil 1.
1 Gelenekse
el Valf Denettimli Hidrolik Sistem

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

_____
_______________________

48
81

_______

Denklem
m 2’de ifade edilen
e
akış denetim
d
valfi üzerindeki kısma
k
kaybı iki kısımdan oluşmaktadır. Bunun
nedeni vvalfin fiziksel yapısı ned
deni ile eyleyyiciye giren ve çıkan de
ebinin ayrı aayrı enerji ka
ayıplarına
neden olmasıdır. Akış denetim valfinin A ve B kapılarında
aki orifisler geometrik
g
olaarak birbirine
e bağlıdır,
eyleyiciyye giren debiyi ayarlamak
k için değiştirrilen valf dire
encinin yani orifis
o
açıklığıının eyleyicid
den çıkan
debi üze
erinde aynen
n etkili olma
ası gerekir. Akış denetim
m valfi üzerrinde oluşann enerji kayıpları valf
geometrrisi değiştirile
erek azaltılab
bilir. Bunun i le ilgili literattürde çeşitli valf tasarımlları mevcuttu
ur [1]. Bu
çalışmalarda kullanılan akış den
netim valfi 4 bağımsız popet
p
valften
n meydana gelmektedir. Sadece
eyleyiciyye giden deb
bi üzerinde kısma diren
nci uygulanırr ve eyleyiciiden çıkan ddebi doğrudan tanka
bağlanır. Böylelikle eyleyiciden
e
çıkan debinin neden olduğ
ğu enerji kay
ybı giderilmişş olur.
Basınç d
duyarlı veya yük duyarlı pompa dene
etim sistemlerinin kullanılması veya akış denetim
m valfinin
fiziksel yyapısının değiştirilerek bağımsız
b
oriffis ayarlarının yapılması valf denetim
mli sistemlerrde enerji
verimliliğ
ğini arttırır. Ancak
A
valf denetimli
d
sisstemlerde kıs
sma kayıpla
arı kaçınılmaazdır. Bu kay
yıplardan
tamamen kurtulabilmek için hidrolik
h
devvrenin son denetim elemanı olann valften kurtulmak
k
gerekme
ektedir. Böyle bir devre ise ancak e
eyleyiciye gid
den debinin pompa üzerrinde ayarlan
nması ile
mümkün
n olmaktadır. Son denetim elemanın
nın pompa olduğu
o
bu de
evrelerde yüükün gereksinimlerine
göre hid
drolik eyleyicinin içinden geçen akkışı denetleyen pompanın kendisiddir. Böylelikle kısma
kayıplarıı tamamen ortadan ka
aldırılmış ol maktadır. Pompa
P
dene
etimli sistem
mlerin valf denetimli
sistemlere göre bir diğer avanta
ajı ise yükte
en gelen ene
erjinin kaybe
edilmeyip deepolanabilir olmasıdır.
o
Birçok e
gereksinim
endüstriyel uygulamanın
u
m duyduğu yük
y
eğrisi, kuvvet-hız
k
g rafiğinde 4-kadranda
çalışmakktadır. Yük eğrisinin
e
kuv
vvet ve hız değerleri ça
arpımının po
ozitif olduğu 2-kadran eyleyicinin
tahrik etttiği yük üzerrinde iş yapıldığını göste
erirken negattif olduğu 2-k
kadran yükü n eyleyici üz
zerinde iş
yaptığı a
anlamına gelir. Bir başka deyişle yük üzerindeki enerjiyi
e
hidrolik eyleyici si steme aktarm
maktadır.
Valf denetimli sistem
mlerde bu ene
erji kısma ka
ayıplarına dönüştürülür, oysa
o
pompa denetimli sis
stemlerde
hidrolik vveya elektrikksel akümülatör veya reje
eneratif elekttrik sürücülerri kullanarak yükten gelen enerjiyi
depolam
mak veya ele
ektrik enerjisine çevirmekk mümkündü
ür. Böylelikle hidrolik sisteemin enerji verimliliği
v
daha da arttırılacaktır.

3. POMP
PA DENETİM
MLİ SİSTEMLER
Pompa d
denetimli sisttemler eyleyici giden deb
binin ayarlan
nma biçimine göre değişkken deplasmanlı veya
değişken
n devirli ola
arak ikiye ayrılabilir.
a
D
Değişken de
eplasmanlı pompalarda
p
pompa deplasmanı
değiştirilerek eyleyiciye giden de
ebi ayarlanır. Pompa gen
nellikle sabit devirli bir güüç kaynağı ta
arafından
tahrik ed
dilir, elektrikssel hidrolik veya mekanikk bir mekanizma ile pom
mpa deplasm
manını belirley
yen eğim
plakasın
nın açısı değ
ğiştirilir. Debii ayarlamada
a pompa de
evrinin ikincil önemde olm
ması değişke
en devirli
ö
iş makinaları gibi mobil uygulamalaar için uyg
gun hale
pompa denetim sistemlerini özellikle
getirmekktedir. Değişken devirli pompa
p
denettim sistemlerinde ise genellikle sabitt deplasman
nlı pompa
kullanılm
makta ve eyleyiciye gide
en debi pom
mpa devri de
eğiştirilerek ayarlanmakttadır. Bu sis
stemlerde
pompa tahrik eleman
nının devri sürekli olarakk denetlenme
elidir. Bu ned
denle servo m
motorlar veya
a frekans
çeviricile
ere ihtiyaç duyulmaktadır. Devir aya rlamak için elektriksel güç kaynağınna ihtiyaç du
uyulan bu
sistemler pres gibi sa
abit yer uygu
ulamaları için
n daha uygun
ndur.
Helduser [2] hız denetimli ve dep
plasman den etimli pompa
aların enerji verimliliklerin
v
ni karşılaştırm
mıştır. Bu
çalışmad
da bir plastik enjeksiyon makinasın
nın önceden
n belirlenmiş
ş bir iş dönngüsü için bir
b saatte
kullandığ
ğı enerji miktarı sistem
mde iki farkl ı pompa çe
eşidi kullanılarak ölçülm
müştür. Hız denetimli
pompanın deplasma
an denetimli pompaya g öre daha az
z enerji kulla
andığı gözle nmiştir. Bunun temel
nedeni h
hız denetimli pompanın boşta kaldığın
nda enerji tas
sarrufu yapm
ması olarak bbelirtilmiştir.
Değişken devirli po
ompa denetim sistemlerrinde kullanılan sabit de
eplasmanlı ppompalar öllü aralığı
olmadan
n ters yöne dönebilir
d
olmalı, ayrıca sa
adece sızıntının karşılandığı çok düşşük devirlerde yüksek
basınç a
altında çalışa
abilmelidir. Geleneksel
G
h idrolik sistem
mler için ürettilen standart
rt pompalar ise düşük
devirlerd
de çalışmak için üretilme
emiştir, bu p ompalar sad
dece tek yön
nde dönerlerr ve düşük devirlerde
d
hacimse
el verimliliği çok düşüktü
ür, ayrıca po
ompa üzerin
nde yüksek basınç çıkışşının yeri sa
abittir. Bu
nedenle değişken devirli
d
pompa
a denetim ssistemlerinde
e özel pomp
palara ihtiyaaç duyulmak
ktadır. Bu
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pompala
ar yapısal ola
arak giriş ve çıkış debisi ne aynı direnci gösterec
cek şekilde ssimetrik tasarrlanmıştır
ve 4-kad
dranda çalışabilir niteliktedir. Bir başşka deyişle pompa
p
ters yöne dönebbilir ve yükse
ek basınç
hattı pom
mpanın giriş ve çıkışında
a yer değiştirrebilir. Böylellikle hidrolik eyleyici yük üzerinde iş yaparken
y
pompa ssisteme enerji aktarır, eğ
ğer yük hidrrolik eyleyici üzerinde iş yaparsa pom
mpa motor modunda
m
çalışarakk yükten gele
en enerjiyi ta
ahrik elemanıı olan elektrik
k motoruna aktarır.
a

4. SİMET
TRİK EYLEY
YİCİYİ SÜRE
EN HİDROST
TATİK DEVR
RE ÇÖZÜML
LERİ
Pompan
nın son dene
etim elemanı olarak kulla
anılması yeni bir yöntem değildir. Hiddrostatik serrvo motor
denetim devreleri de
eğişken depla
asmanlı pom
mpa kullanma
aktadırlar. Bu
u devrelerdee hidrolik mottorun hızı
ve yönü değişken de
eplasmanlı po
ompanın eği m plakasının
n açısı değiştirilerek ayarrlanabilir. Bu şekildeki
sürücüle
er sıklıkla takkım tezgahı denetim me
erkezlerinde, gergi denetim sistemleerinde, taret ve anten
denetimiinde ve gem
mi yönlendirm
me sistemleriinde kullanılm
maktadır [3].. Elektrikli hiidrostatik sürrücülerde
ise aynı yaklaşım sa
abit deplasma
anlı pompan ın sürüş hızını ayarlayara
ak uygulanm
maktadır. Bu sistemler
enjeksiyo
on makinaları gibi sabit uygulamalar
u
için idealdir.. Cho [4] sab
bit deplasmaanlı bir pompa
ayı süren
asenkron
n bir AC motorun
m
hızını ayarlaya
arak çift milli sıkma siilindirin konuum takip denetimini
gerçekle
eştirmiştir.
Şekil 2’’de mobil bir
b uygulam
mada kullanıılan hidrolik
k motorun hareketini ddenetleyen değişken
deplasm
manlı pompa
anın kullanıld
dığı bir hid rostatik dev
vre çözümü görülmekteedir [5]. Bu devrede
gösterile
en değişken deplasmanlı pompa ve h
hidrolik moto
or kuvvet-hız grafiğinde 4 kadranda çalışabilir,
ç
bir başka
a deyişle değ
ğişken depla
asmanlı hidro
olik ünite hem
m pompa hem
m motor olarrak, hidrolik motor ise
pompa o
olarak çalışa
abilir. Devre
ede alt kısım
mda gösterile
en pompa is
se tek yöndde çalışır, pompa ve
hidrolik m
motorun sızıntı kayıpların
nı karşılar, biir basınç aya
ar valfi vasıta
ası ile dönüş hattını sabitt değerde
bir düşükk basınçta tu
utar. Devrede
e görülen du rdurucu valf köprüsü ise sistemin herr iki yönde hareketine
izin vere
en bir yapıda
adır. Yüksek basınç hattıında oluşabilecek olası yüksek
y
basınnçları basınç
ç emniyet
valfi üze
erinden dönü
üş hattına yö
önlendirirken
n emiş hattında sızıntıda
an kaynaklı kayıp debi ihtiyacını
düşük ba
asınç hattınd
dan telafi ede
er.

Şekil 2. De
eğişken Depla
asmanlı Pom
mpanın Kullanıldığı Hidrostatik Devre Çözümü [5]
de görülen geleneksel
g
hiidrostatik sisstemlerin öne
emli özellikle
erinden birisii simetrik eyleyicilerle
Şekil 2’d
kullanılm
masıdır. Hidro
olik motor ve
eya çift milli simetrik bir eyleyicinin hareket
h
veyaa kuvvet den
netimi için
ideal birr devredir. Kayıpların
K
telafi edildiği d
düşünülürse,, değişken deplasmanlı
d
ya da değiş
şken hızlı
pompanın giriş debissi eyleyicinin çıkış debisin
ne eşit olacak ve böylelik
kle denetim kkolaylaşacaktır.
Endüstriyel uygulam
maların birço
oğunda haccimsel kısıtla
ar nedeni ile tek milli asimetrik eyleyiciler
e
kullanılm
maktadır. Bu durumda ey
yleyiciye gire
en debi eyley
yiciden çıkan debiye eşiit olmamakta
a ve alan
farkından kaynaklı debi
d
eksiğini veya fazlallığını karşıla
amak gerekm
mektedir. Bu sorunun üs
stesinden
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gelmek a
amacıyla Go
oldenberg ve Habibi [6] ye
eni bir simettrik tek milli eyleyici
e
tasarrlamıştır. Şek
kil 3’te bu
eyleyici tasarımı gösterilmekte
g
edir. Kovan
n tarafına giren debi hidrolik ssilindir milin
nin içine
yönlendiirilmiştir, böyylelikle kovan
n tarafında vve mil tarafın
nda basıncın
n etki ettiği yyüzeyler birb
birine eşit
olacak şşekilde bir tassarım yapılabilmiştir. Çiftt milli eyleyic
cilerde görüle
en hacimsel dezavantajın
n ortadan
kaldırıldıığı bu tasarım
mda eyleyiciy
ye giren ve ççıkan debi birrbirine eşitlenmiştir.

Şekil 3. Te
ek Milli Simetrik Eyleyici
Alan farrkından kayn
naklı debi eksikliğinin
e
g
giderildiği Şe
ekil 3’te gös
sterilen simeetrik tek milli eyleyici
tasarımı Şekil 2’de verilen
v
hidrostatik devre de kullanılabilir. Ancak bu eyleyicin in üretim ma
aliyeti tek
milli bassit eyleyicilere
e göre daha
a yüksektir. A
Ayrıca eyleyicinin basma
a durumundaa bütün kova
an iç çapı
yerine sadece mil çapının kullan
nılması aynı kuvveti yaratmak için görece
g
daha büyük çaplı silindire
ihtiyaç d
yerine hidrrolik devre yapısının
duyulmaktad
dır. Bu nede
enle eyleyicci yapısını değiştirmek
d
değiştirildiği çözümle
er aranmıştır.

5. İKİ PO
OMPALI DEV
VRE ÇÖZÜM
MLERİ
Simetrik olmayan eyleyicilerin pompa de
enetimiyle hareket
h
ettirrilebilmesi iççin farklı yöntemler
y
geliştirilm
miştir. Bu çözzümlerin en basitlerinden
n birisi iki po
ompa kullanm
maktır [7], [8]], [9]. Eyleyic
ciye giren
ve çıkan
n debinin eşitt olmadığı as
simetrik eyleyyicilerde alan
n farkından kaynaklı
k
eksiik veya fazla
alık debiyi
gidermek için geliştirrilen iki pomp
pa denetimli h
hidrolik devre çözümlerin
nin şematik ggösterimi
Şekil 4’te
e verilmiştir.

Şekill 4. Asimetrik
k Eyleyiciler

ompa Denetim
mli Devre Çeeşitleri
İçin İki Po

Şekil 4’te
e verilen ilk iki devre çö
özümü açık d
devre, son ik
kisi ise kapalı devre çözüümlerdir. İlk iki devre
çözümün
nde eyleyicid
den çıkan hiidrolik akışka
an tanka gid
derken, son iki devre çözzümünde ey
yleyiciden
çıkan akkışkan tanka
a gitmek yerine ikincil p
pompanın giirişine geri dönmektedir
d
r. Açık devre
e hidrolik
sistemlerde yağ tankı bütün sistemin hacmiini arttırır an
ncak akışkan
nın soğutulm
ması düşünüldüğünde
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daha avvantajlıdır. Ancak valf ka
aybının olma
adığı dolayıs
sı ile akışkanın ısıtılmaddığı pompa denetimli
sistemlerde açık devvrenin bu ava
antajı yok ollur. Son iki devre
d
çözümü her ne kaddar kapalı da
a olsa bir
miktar a
akışkanın tanka dönmes
si gerekmekktedir. Bu nedenle ilk iki çözüm kkadar olmasa
a da mil
tarafında
aki eksik veyya fazla debiy
yi karşılayaca
ak hacimde bir
b yağ tankına ihtiyaç duuyulur.
Şekil 4’te verilen devrelerden 1 ve 3 numarralı devre çö
özümleri tek bir güç kaynnağı tarafınd
dan tahrik
edilirken
n 2 ve 4 num
maralı devre
e çözümleri iki bağımsız
z güç kaynağı tarafındann tahrik edilmektedir.
Pompa ttahrik eleman
nının maliyetti düşünüldü ğünde 1 ve 3 numaralı çözümler
ç
dahha avantajlıd
dır. Ancak
bu devre
e yapıları sa
adece değişk
ken deplasm
manlı pompalar için uygun olup sabit devirli pompalar için
uygun de
eğildir. Bunu
un nedeni sabit deplasma
anlı pompala
arın devir vey
ya deplasmaan oranlarının sadece
alan ora
anına değil aynı
a
zamanda sızıntılara da bağlı olm
masıdır. Örneğin eyleyicci odalarını hareketsiz
h
durumda
a basınçland
dırmak için pompaların
p
te
ers yönde dönmesi
d
gere
ekirken, eyleeyici harekett ederken
pompala
arın aynı yön
nde ve devirlerinin veya
a deplasman
nlarının alan oranına bağğlı bir sabitle orantılı
olması g
gerekir.
Bağımsız pompa ta
ahrik elema
anlarının kulllanıldığı 2 ve 4 numa
aralı devre çözümleri değişken
deplasm
manlı pompalar için de uygundur.
u
2 numaralı devrede
d
eyle
eyicinin yönüünü ve hızın
nı her iki
pompa b
belirler. 4 nu
umaralı devrre çözümünd
de ise eyleyicinin yönü ve
v hızı tek bbir pompa ta
arafından
belirlenm
mektedir. Eyleyicinin kova
an ve tank ta
arafını birbirine bağlayan
n pompa alaan oranından kaynaklı
eksik veyya fazla debiyi karşılar. Böylelikle
B
de vre eşit alan
nlı simetrik bir eyleyicinin sürüldüğü hidrostatik
bir devre
eye benzetillmiş olur ve kovan ve m
mil tarafını biri
b birine ba
ağlayan ikin ci pompa eyleyicinin
hareketin
ni belirler.
4 numarralı devre çözümü [10] da verilen yükksek lisans tezinde
t
incelenmiş ve uyygulaması ya
apılmıştır.
Bu yükssek lisans te
ezinden çıkan sonuçlara göre iki po
ompa ve iki servo motorrun kullanıldığı devre
çözümü ile valfli sisstemlerle kıy
yaslanabilece
ek yüksek dinamik
d
başa
arım yakalannabilmektedir. Ancak
pompa ve servo motor
m
maliye
etleri düşünü
üldüğünde endüstriyel
e
uygulamalarr için bir de
ezavantaj
oluşturm
maktadır. Bu nedenle
n
bir sonraki
s
bölüm
mde tek pom
mpa ve motorrlu çözümler incelenmiştir.

6. TEK P
POMPALI DE
EVRE ÇÖZÜ
ÜMLERİ
Tek millli hidrolik bir eyleyicinin
n asimetrik debisini telafi etmek amacıyla
a
hiddrolik dönüş
ştürücüler
kullanılm
maktadır. Dö
önüştürücüle
er, hidrolik pompa ve
e motorun bir araya getirilerek değişken
deplasm
manlı tek bir hidrolik
h
üniten
nin oluşturulm
ması gibi düşünülebilir. Hidrolik
H
dönüüştürücü belirrlenen bir
basınçta
aki giriş debissini farklı birr basınçtaki ççıkış debisin
ne çevirmektedir. İdeal d urumda giriş
şteki debi
ve basın
nç çarpımı çıkıştaki de
ebi ve basın
nç çarpımına
a eşittir. Ça
alışma prenssibi bir idea
al elektrik
transform
matöründen (girişteki ak
kım ve gerillim çarpımı çıkıştaki ak
kım ve gerillim çarpımın
na eşittir)
farksızdıır [11]. 1988’’de Berbeur [12] tek millii bir silindirin
n debisinin te
elafisi için birr hidrolik dön
nüştürücü
önermişttir. Dönüştürücünün oran
nı tek milli siliindirin alan oranlarına
o
gö
öre belirlenmeektedir.
Değişken deplasman
nlı bir pompa
a ve silindir içerisindeki debi farkını telafi eden bbir düşük bas
sınç hattı
kullanara
ak kapalı çe
evrim konum
m denetimi yyapan yönteminin patenti 1994 yılınnda alınmıştır [13]. 2
konumlu
u 3 yönlü bir valf basınç
ç hattını ve silindirin dü
üşük basınçlı tarafını birrbirine bağla
amak için
kullanılm
mıştır. Benzer bir yöntem Ivantysynovva ve Rahmfe
eld tarafından da önerilm
miştir [14], [15
5].
Şekil 5’tte önerilen bu
b yeni devrre konsepti gösterilmiştir. Simetrik eyleyicilerin
e
sürüldüğü hidrostatik
devrelerd
den farklı ola
arak bu devrre çözümünd
de düşük bas
sınç hattı diye adlandırılaan hidrolik ak
kümülatör
bulunan bir hat oluşturulmuştur. Eksik
E
veya fa
azla debiyi düşük basınç hattı telafi eetmektedir.
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Şekill 5. Değişken
n Deplasman
nlı Pompa De
enetimli Asim
metrik Eyleyicci [15]
Düşük b
basınç hattı 4 numaralı değişken d
deplasmanlı şarj pompası, 5 numarralı akümüla
atör ve 8
numaralı basınç emniyet valfinden oluşmakttadır. Ana po
ompa ile tan
ndem bağlı ddeğişken dep
plasmanlı
şarj pom
mpası akümü
ülatörü sabit bir basınçta tutmaktadır. Bu hattın ba
asıncı 8 num
maralı basınç
ç emniyet
valfi ile sınırlandırılm
mıştır. 3 num
maralı taralı alanda gös
sterilen pilot kumandalı ddurdurucu valfler
v
ise
çalışma koşullarına gören değişe
en düşük eyyleyici oda basıncının dü
üşük basınç hattına bağlanmasını
sağlar.
Bütün siistemin ve pilot
nasıl çalıştığ
p
kumandalı valflerin n
ğının daha ra
ahat anlaşılaabilmesi için sistemin
basitleşttirilmiş çizimi Şekil 6’da kuvvet-hız g
grafiği üzerin
nde verilmiştir. Bu gösteerimde düşü
ük basınç
hattındaki basınç denetimini yapa
an değişken deplasmanlı şarj pompa
ası gösterilmeemiştir ve ak
kümülatör
e
Şe
ekilde ile iffade edilen vektör
v
eyleyicinin hızını bbelirtmekte ve
v açılma
sabit bassınçlı kabul edilmiştir.
durumu için artı değe
erde kabul ed
dilmektedir.
ile gösteriilen vektör hiidrolik eyleyiccinin bağlı bulunduğu
herhangi bir yük sisttemine uygulladığı kuvvetti belirtmekte
edir, hidrolik eyleyici üzeerine etki ede
en kuvvet
önündendir. Şekilde
i le gösterilen
n ifade ise hidrolik eyleeyicinin alan
n oranını
bunun ttam tersi yö
en büyüktür.
belirtmekktedir ve 1’de
(3)
Şekil 6’d
da kuvvet ve
e hız çarpım
mlarının poziitif olduğu 1 ve 3 numa
aralı kadranl arda hidrolik
k eyleyici
herhangi bir yük sisstemi üzerind
de iş yapma
aktadır. Bu nedenle değ
ğişken deplaasmanlı hidro
olik ünite
pompa m
modunda ça
alışarak hidro
olik sisteme enerji aktarm
maktadır. Ku
uvvet ve hız çarpımlarınıın negatif
olduğu 2 ve 4 numa
aralı kadranla
arda ise yük sistemi hidrolik eyleyici üzerinde iş yyapmakta do
olayısı ile
değişken
n deplasman
nlı hidrolik ün
nite motor m odunda çalış
şarak hidrolik
k sistem üzeerindeki enerrjiyi tahrik
motoruna aktarmakta
adır.
1 numarralı kadranda
a hidrolik eylleyici ileri yö
önde gitmekttedir dolayısı ile pompa m
mil tarafında
aki silindir
odasında
an (B odası)) hidrolik akışkanı emme
ekte ve kova
an tarafına (A
A odası) gönndermektedirr. Hidrolik
eyleyicin
nin kovan ta
arafının alanı
, mil tarrafı
alanının
katı olduğu
o
için, sistemde sızıntıların
olmadığıı varsayılırsa
a, sıkışma ka
ayıplarının ollmadığı sabit hızlı durağan durumda , mil tarafınd
dan çıkan
debi mikktarı , kovan tarafına giren debi mi ktarı
dardır. Bu du
urumda kovaan tarafındak
ki eyleyici
kad
odasının
n
1 ka
adar debiye ihtiyacı vardı r. Bu eksik kalan
k
debi dü
üşük basınç hhattı diye adlandırılan
akümüla
atör tarafından karşılanmaktadır. E
Eyleyicinin kovan
k
tarafın basınçlanndığında 2 numaralı
durduruccu valfe pilott basıncı uyg
gulayarak aça
ar ve böylelikle düşük ba
asınç hattını mil tarafına bağlamış
olur. Hid
drolik pompa
a mil tarafınd
dan kadar ve akümüla
atörlü düşük basınç hattıından
1 kadar
debi eme
erek A odasıının debi ihtiy
yacını karşıla
ar.
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2 numarralı kadranda
a hidrolik ey
yleyici hızının
n yönü değişmemiştir. Bu
B nedenle 1 numaralı kadranda
k
bahsedillen debi ih
htiyacı aynıd
dır, eyleyiciinin A oda
asının
1
kadar eksik debii ihtiyacı
akümüla
atörden sağla
anacaktır, ancak bu seffer eksik de
ebi pompa üzerinden
ü
deeğil direk ak
kümülatör
tarafında
an karşılanır. Çünkü 2 numaralı kadranda hidrolik
h
eyley
yiciye etki eeden kuvve
etin yönü
değişmişştir, eyleyicinin bağlı bu
ulunduğu yü
ük sistemi eyleyici
e
üzerine kuvvet uygulamakttadır. Bu
nedenle B odası ba
asınçlanmışttır. B odasın
nın basıncı arttığı için 1 numaralı ddurdurucu valfe
v
pilot
o
düşü
ük basınç ha
attına bağlarr. Pompadann gelen ka
adar debi
basıncı uygulayarak açar ve A odasını
atörden gelen
n
1 ka
adar debi ile birleşerek A odasının debi ihtiyacını kkarşılar.
akümüla
3 numaralı kadrand
da değişken deplasman
nlı ünite pom
mpa modunda çalışmakktadır. Eyley
yici bağlı
bulunduğ
ğu yük sistemini geri yön
nde çekerekk hızlandırma
aktadır. Pompa hidrolik aakışkanı A odasından
alıp B od
dasına doğru
u pompalama
aktadır. Alan oranından dolayı
d
B odas
sının ihtiyaç duyduğu debi miktarı
kadar iken A odassından çıkan debi miktarrı
kadardıır. Bu durum
mdan
1 kadar debi fazlalığı
ortaya ççıkmaktadır. Hidrolik eylleyici tahrik ettiği yük sistemini
s
gerri yönde çekkmek için B odasını
basınçla
andırmıştır. B odasının ba
asıncı arttığı için 1 numa
aralı durduruc
cu valfe pilott basıncı uyg
gulayarak
açar ve A odasını düşük
d
basınç hattına ba
ağlar. Böylelikle A odasından çıkan
1 ka
adar debi
fazlalığı düşük basın
nçlı hidrolik akümülatöre yyönlendirilir.
4 numarralı kadranda
a sistem mottor modunda
a çalışmaktad
dır. Eyleyici geri
g çekilmekkte ve yük eyleyicinin
üzerinde
e iş yapmakttadır. Bu ned
denle A odassı basınçlı durumdadır.
d
Eyleyicinin yyönü değişm
mediği için
sistemde
e yine
1 kadar debi
d
fazlalığı mevcuttur. Basınçlanan
n A odası 2 numaralı valfe
v
pilot
basıncı uygulayarakk açar, böyle
elikle A oda
asında bulun
nan yüksek basınçlı hid rolik akışkan pompa
üzerinde
en geçerek akümülatöre yönlendirilir.
y
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Şekiil 6. Tek Pom
mpalı Devre Ç
Çözümünün 4 Kadranda Çalışması
Bu bilgile
er ışığındaki aşağıdaki de
eğerlendirme
eler yapılmış
ştır:


H
Hidrolik eyle
eyicinin düşü
ük basınçlı o
odası her za
aman akümü
ülatörün buluunduğu düşü
ük basınç
h
hattına bağla
anır.



P
Pompa ya da
d motor mo
odunda eyle
eyici uzadığın
nda debi ihttiyacı oluşmaaktadır ve bu
b ihtiyaç
a
akümülatör tarafından telafi
t
edilme
ektedir. Debi fazlası ise pompa ya da motor modunda
ssilindirin gerii çekilmesiyle
e oluşmaktad
dır. Oluşan bu
b fazla debi akümülatöree aktarılmakttadır.
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1 ve 2 numa
aralı durdurucu valflerin a
açılıp kapanması eyleyic
ci hızına ve yyönü değil eyleyicinin
yyüke uygulad
dığı kuvvete bağlıdır. Eğ
ğer pilot kumandalı durdu
urucu valfleriin içindeki ya
ay direnci
iihmal edilirsse eyleyici oda basınççlarının eşit olduğu durumda,
, eyleyicinin
1
u
uyguladığı yük eşik kuvv
vetidir, ∗
. Bu eşik kuvv
vet değerininn üstünde 2 numaralı
d
durdurucu va
alf açılırken, bu kuvvet de
eğerinin altın
nda 1 numara
alı durdurucuu valf açılmaktadır.



D
Değişken de
eplasmanlı hidrolik
h
ünite
enin maksim
mum debisi ileri ve geri yönde eşit alınırsa,
eyyleyicinin ula
aşacağı en b
büyük hız yö
öne değil kuvvete bağlıddır. Eşik kuv
vveti ∗ ’ın
a
altındaki kuvvvetlerde ey
yleyici ileri vve geri yön
nde en büyü
ük hızı
/
kadarıdır, eşik
kkuvvetinin altındaki değe
erlerde ise e
eyleyicinin ile
eri ve geri yö
önde en büyyük kuvveti
/
kkadardır.



A
Akümülatöre
e yönlendirile
en akış her zzaman enerj
rji kazanımı anlamına geelmemektedir. Sistem
p
pompa modu
unda çalışırk
ken akışı akü
ümülatöre yönlendirebilir.



S
Sistemin mo
otor ya da pompa mo dunda mı çalıştığı
ç
eyle
eyici üzerinddeki net kuvvete ve
e
eyleyicinin hızına
h
bağlı olarak
o
değişm
mektedir. An
ncak, değişken deplasmaanlı hidrolik ünite için
kkadran geççişleri doğru
udan A ve
e B odaları arasındak
ki basınç fa
farkına bağlı olarak
ttanımlanmışttır. Sistemin
n pompa ve
e motor mo
odu, değişke
en deplasmaanlı hidrolik ünitenin
d
doğrudan ha
angi kadranda çalıştığını belirtmez. Örneğin
Ö
sistem
min üzerindee yüksek bir statik
s
yük
((A odasının basıncının sürekli B od
dasının basıncından fazla olması duurumu) varsa pompa
ssürekli 1. ve 4. kadranlar arasında ç alışacaktır. Eyleyicinin
E
yönü değişebbilecektir faka
at yüksek
b
basınç kapıssı aynı kalac
caktır. Böyle
e bir durumd
da 1 numaralı pilot kumaandalı durdu
urucu valf
kkullanılmaya
acaktır.



S
Sistem statikk olarak deng
gedeyken, ya
ani eyleyici hareket
h
etmiy
yorken, eyley
eyicinin ağırlığını telafi
e
edecek bir to
orkun sürekli olarak sağla
anması gerekmektedir.

ompalarla hem
Bu yönttem hem değişken dep
plasmanlı po
h
de değ
ğişken devirrli sabit dep
plasmanlı
pompala
arla da uygulanabilir. Lite
eratürde Rah
hmfeld’in hid
drolik devre çözümünü kkullanan ve değişken
hızlı pom
mpalar kullan
nan farklı çalıışmalar bulun
nmaktadır [16].

SONUÇ
Bu çalışma kapsamında hidrolik sistemlerde
e enerji verim
mliliğini arttırm
mak amacı iile yapılan çalışmalar
hakkında
a genel bir literatür
l
taraması yapılm
mıştır. Valf de
enetimli siste
emlerde kısm
ma kayıplarıının nasıl
azaltılaccağından bahsedilmiş so
onrasında kkısma kayıpllarının tümü ile giderilddiği pompa denetimli
sistemler incelenmişştir. Sonrasında değişkken deplasm
manlı ve de
eğişken devvirli pompa denetimli
sistemler konu edilm
miştir. Alan farkı nedeni ile
e asimetrik eyleyiciye
e
giren ve çıkan debi birbirind
den farklı
olmaktad
dır. Öncelikle
e bu debi farkının giderild
diği iki pompa
alı çözümler, sonrasındaa daha düşük
k maliyetli
tek pom
mpalı çözümler değerlen
ndirilmiştir. R
Rahmfeld tarafından önerilen tek ppompanın ku
ullanıldığı
değişken
n deplasman
nlı hidrolik de
evre çözümü olarak incele
enmiş ve çalışma prensibbi anlatılmışttır.
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